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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, (10) Vlastní 

architektonický návrh budovy a (11) ČSN ISO 690.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie, částečně nebo plně podsklepené. 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 a prostorovou vizualizaci budovy včetně modulového schéma budovy. 

Výkresová část bude obsahovat výkresy situací, základů, půdorysů podlaží, konstrukce 

zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy 

dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce všech 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 s údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací. Všechny použité zdroje musí být řádně 

citovány podle ČSN ISO 690 (např. pomocí www.citace.com). 

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).  

 
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  
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Předmětem řešení mé diplomové práce je návrh a novostavby mateřské školy a 

vypracování dokumentace pro provedení stavby.  

Stavba je situována v jihozápadní části města Brna, v městské části Brno-Starý 

Lískovec. Stavba je osazena do mírně svažitého terénu. 

Budova má dvě nadzemní podlaží a suterén, vzniklý částečným podsklepením 

objektu. Objekt je charakterizován dvěma křídly, navržených do pravého úhlu a 

decentně probarvenou fasádou. 

Objekt obsahuje dvě třídy mateřské školy o kapacitě 48 dětí s provozním zázemím, 

veřejně pronajímatelnou část, administrativní provoz školy a technické provozy 

objektu. První nadzemní podlaží obsahuje dvě oddělené třídy mateřské školy, každá 

s návrhem 24 dětí, zázemí vychovatelek, sklad hraček a kuchyň. Kuchyň je navržena 

bez přípravy pokrmu, s dovozem jídel externí firmou. Každá třída mateřské školy má 

vlastní vstup. V druhém nadzemním podlaží se nachází pronajímatelný prostor 

obsahující učebnu, dílnu, společenskou místnost a terasu. Dále se nachází vedlejší a 

administrativní místnosti pro provoz mateřské školy, izolační místnost, pohybovou 

hernu a ředitelnu. 

Budova je navržena v nízkoenergetickém standartu, jako budova s téměř nulovou 

spotřebou tepla (nZEB). Budova je navržena pro užívání osobami s omezenou 

možnosti pohybu a orientace. V objektu je navržen výtah. 

Konstrukčním řešením je zděný stěnový objekt z cihelných bloků a kontaktním 

zateplením. Stropní konstrukce jsou monolitické, železobetonové desky. Objekt je 

založen na pásech z prostého betonu a je zastřešen jednoplášťovou, zelenou, plochou 

střechou s vrstvou extenzivní zeleně 

 

Mateřská škola, částečně podsklepený, kontaktní zateplovací systém, jednoplášťová 

plochá střecha, základové pásy, výtah, Porotherm, železobetonová stropní deska, 

budova s téměř nulovou spotřebou energií (nZEB), systém zpětného získávání tepla, 

zelená extenzivní střecha. 
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The subject of my diploma thesis is a design of new kindergarten and elaboration of 

documentation for the construction.  

The building is situated in the southwestern suburb of Brno, in the district Brno-Starý 

Lískovec district. The building is set in a slightly sloping terrain. 

The building has two floors and and basement, created by partial basement of the 

building. The building is characterized with two wings designed at right angles and a 

decent coloured facade. 

The building contains two kindergarten classrooms with a capacity of 48 children with 

operational facilities, a rentable part for public, the administrative of the school and a 

technical facilities of the building. The first floor contains two separate kindergarten 

classes, each with 24 children, teacher's cabinet, toy storage room and a kitchen. The 

kitchen is designed without food preparation, with a food delivery company. Each 

kindergarten class has its own entrance. On the second floor is a rentable space 

containing a classroom, workshop, lounge and terrace. There are also an isolation 

room, a gym for children and a head master's office. 

The building is designed to a low energy standard, definated by near zero heat energy 

building (nzeb) standarts. There is established a wheelchair access to the building, A 

lift is proposed in the building. 

The structural design is proposed as a ceramic block wall with contact insulation 

system. The vertical strucutres are made of reinforced concrete cast-in-place ceiling. 

The building is based on concrete foundation and is covered by a single-skin, flat roof 

with a layer of extensive flora. 

Kindergarten, partial basement, contact thermal insulation system,  

single-skin flat roof, concrete foundation strips, lift, Porotherm, cast-in-place 

reinforced ceiling, nearly zero energy building (nZEB), heat recovery systém, flat roof 

with a layer of extensive flora. 
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Bc. Pavel Herůdek Mateřská škola Elišky Přemyslovny. Brno, 2022. 55 s., 596 s. příl. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Mateřská 

škola Elišky Přemyslovny je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 10. 1. 2022 

   Bc. Pavel Herůdek 
autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Mateřská škola Elišky Přemyslovny 

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

V Brně dne 10. 1. 2022 

   Bc. Pavel Herůdek 
autor práce  
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Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce, panu doc. Ing. Janu Pěnčíkovi Ph.D., 

za odborné vedení mé diplomové práce, za cenné rady a vyhrazený čas, který mi 

věnoval. Chci také poděkovat své rodině a přátelům, za podporu během studia. 
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autor práce  
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Tématem diplomové práce je návrh novostavby mateřské školy a vyprojektování 

projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Návrh a 

technické řešení musí být v souladu s platnými vyhláškami, zákony a normami. 

Byl navržen stavební objekt SO01 – Mateřská škola, který je vypracován ve stupni pro 

provedení stavby, dále byl vypracován základní návrh ostatních stavebních objektů,  

jmenovitě: SO02- Komunikace a parkovací plochy, SO03 – Zahrada a terénní úpravy, 

SO04 – Hřiště, SO05 – Navážecí prostor, SO06 – Oplocení, SO07 - Zahradní domek.  

Stavební akce má název: Mateřská škola Elišky Přemyslovny, podle jména královny 

Přemyslovského rodu, po které se jmenuje přiléhající ulice.  

Objekt je situován v mírně svažitých pozemcích městské části Brno-Starý Lískovec. 

 

Po nalezení vhodných pozemků, byly provedeny předběžné a studijní práce, 

především průzkum okolí, fotodokumentace stávajícího stavu budoucího staveniště, 

dále také průzkum v mapových aplikacích geologického systému. Byla zjištěna 

základová půda, radonový index, odhadnuta únsonost a propustnost. Následně byla 

vypracována studie podle dispozičních, architektonických, typologických a 

hygienických požadavků na stavby mateřských škol a výchovných zařízení. Dále byl 

objekt situován a osazen do pozemku dle územního plánu, regulačních plánů města 

Brna a limitů území.   

V rámci konzultací a pod odborným vedením vedoucího diplomové práce, byla 

vypracována projektová dokumentace stavby. Projektovou dokumentaci objektu 

tvoří: průvodní a souhrné technické zprávy, situace, architektonicko- stavební část, 

stavebně-konstrukční část, požárně-bězpečnostní část a stavební fyzika. Jednotlivé 

části byli vyrpacovány v rozsahu mé odbornosti. 

Budova byla navržena v nízkoenergetickém standartu, v souladou s požadavky na 

budovy s téměř nulovou spotřebou tepla. Požadavky spočívají ve snížení energetické 

náročnosti stavby a nahrazení primární neobnovitelné energie obnovitelnou energií. 

Požadavek byl zpracován a byl navržen systém teplených čerpadel typu země-voda. 

Dále bylo navrženo nepřímé větrání se systémem zpětného získávání tepla pomocí 

rekuperace.  

Objekt je navržen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Toto bylo 

dosaženo návrhem výtahu a vstupem do objektu bez horizontálních překážek. 

 
Diplomá práce je dělena následovně: 

 

Hlavní text diplomé práce  - Průvodní zpráva    - A 

      - Souhrnná technická zpráva  - B 

      - Technická zpráva stavební části - D1.1.01 

 

Příloha diplomové práce  - Situační výkresy    - C 

      - Architektonicko stavební část  - D1.1 

      - Stavebně konstrukční části - D1.2 

      - Požárně bezpečnostní řešení  - D1.3 

      - Stavební fyzika    - D1.4 

 

Prezentační část    - vizualizace a poster 
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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby, 

Mateřská škola Elišky Přemyslovny 

 

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

Parc.č. 554/1, 554/2, 554/3, k.ú. Starý Lískovec [612014] 

 

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 

nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 

Dokumentace pro provedení stavby – novostavba trvalého charakteru 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

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

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). 

Pavel Handruba, Slavíčkova 25a, 638 00 Brno  

 

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, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

(právnická osoba), 

Bc. Pavel Herůdek, Brožíkova 13, 63800 Brno    

   

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, 

 

Bc. Pavel Herůdek, Brožíkova 13, 63800 Brno      

 

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. 

 

Architektonicko- stavební řešení  -     Bc. Pavel Herůdek, Brožíkova 13, 63800 Brno      

Stavebně - konstrukční řešení -       Bc. Pavel Herůdek, Brožíkova 13, 63800 Brno      

Požárně - bezpečnostní řešení -      Bc. Pavel Herůdek, Brožíkova 13, 63800 Brno      

Základní posouzení stavební fyziky  Bc. Pavel Herůdek, Brožíkova 13, 63800 Brno      

 

 

 

 

 



 13 

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

SO01 – Mateřská škola  

SO02 – Komunikace a parkovací plochy  - komunikace , parkovací stání , chodníky 

SO03 – Zahrada a terénní úpravy  - opěrná zeď , svahování 

SO04 – Hřiště  

SO05 – Navážecí prostor - opěrná zeď , svahování 

SO06 – Oplocení 

SO07 – Zahradní domek 

 

 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

➢ Geodetické zaměření  

➢ Uzemně plánovací dokumentace 

➢ Dokumentace pro stavební povolení 

➢ Pedologické posouzení 

➢ Hydrogeologické posouzení 

➢ Existence sítí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, leden  2022     Vypracoval:  Bc. Pavel Herůdek 

       Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 
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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, 

Objekt se nachází v lokalitě Brno Starý Lískovec v zastavěném území 

Poblíž objektu se nachází Základní škola, kostel, rodinné  domy o max 2NP. Stavba nebude rušit 

svým charakterem a užíváním stávající okolí. Stavba je v souladu s územním plánem 

 

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

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující, anebo územním souhlasem 

Bylo vydáno územní rozhodnutí v souladu s územním plánem města Brna 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, včetně stavebních úprav 

podmiňujících změnu  v užívání stavby 

Návrh využití území dotčených parcel je v souladu s Územním plánem Města Brna z r.1994 a 

platnými změnami Územního plánu  
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

Splňuje 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Informace a podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v odstavci E. 

Dokladová část dokumentace není předmětem bakalářské práce 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Nebyli provedeny průzkumy geologické a hydrogeologické, radonové riziko je řešeno pomocí 

radonových map ČR 

Radonový index nízký, dle geologických map se pozemek nachází na sprašovém podloží 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů), 

Nevyskytují se. 

 

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

Nevyskytují se. 

 

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

území, 

Zanedbatelný vliv na okolní stavby, stavba má mírný vliv na okolí v oblasti dopravního řešení 

vybudování sjezdu na pozemek s nízkou kapacitou užívání, výstavba 11 nekrytých stání. Stavba 

nevytváří nová ochranná pásma, krom ochranných pásem přípojek. Stavba nevyvozuje stínění 

okolním objektům. Stavba nemá charakter pro potencionální rušení nočního klidu 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Bude provedeno kácení dřevin a keřů, stromy budou nahrazeny novou vhodnou výsadbou na 

pozemku mateřské školy. Bude uvažováno a konzultováno možnost přesazení stávajících dřevin 

s Odborem životního prostředí - MMB. 

 

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

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Parcely mají evidované BPEJ, bude se trvale vynímat ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 

7603,65 m2 

Plocha pozemků  7603,65 m2 

Celková zastavěná plocha  738,70 m2  

Procento zastavění  9,72% 

 

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

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Objekt bude napojen na přípojky jednotné kanalizace DN 300 BET, přípojka KG 150 8,6 m. 

Přípojka vodovodu DN150 LT 18,5m. Elektro přípojka nízkého napětí metalický kabel 6m skříň 

PRIS a elektroměru. Přípojka datového vedení metalický kabel 18 m přípojná skříň. 

 

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

Výstavba objektu bude probíhat jako celek a nemá žádné věcné ani časové vazby, podmiňující, 

vyvolané, související investice stavby v dotčeném území. 

 

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



     

        

 17 

Uvedeno v příloze této zprávy 

 

 

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

bezpečnostní pásmo 

V okolitých pozemků nevzniknou žádné ochranné nebo bezpečnostní pásma, výstavbou přípojek 

bude dotčený pozemek 

Par. 

číslo 

Katastrální 

území 

Výměra 

(m2) 

Druh pozemku 

/využití 

BPE

J 
Vlastnické právo 

Omezení 

vlastnického 

práva 

551/1 

Starý 

Lískovec 

[612014] 

7294 

 
Ostatní plocha - 

Česká republika  

Úřad pro zastupování 

státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové 

Město, 12800 Praha 2 

Věcné břemeno 

umístění a provoz. 

elektrorozvodného 

zařízení 

Věcné břemeno 

zřizování a 

provozování 

vedení 

 

 

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 

Novostavba  

 

b) účel užívání stavby, 

Bude sloužit pro školství, péče o děti předškolního věku. Dále se v objektu nachází, učebna, 

dílna a herna/ tělocvična. Tyto prostory budou sloužit primárně pro provoz Mateřské školy, 

sekundárně pro možnost pronájmu pro veřejnost. V objektu je navrženo stravování v režimu 

ohřevu jídla bez jeho přípravy.  

 Počet jednotek: 2 třídy - 48 dětí 

           

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, 

Stavba splňuje technické požadavky na stavby a technických požadavků na bezbariérové užívání 

stavby. 

 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Informace a podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v části E 

projektové dokumentace. Dokladová část této dokumentace není předmětem řešení diplomové 

práce 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Není chráněno 

 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 

Plocha pozemků  7603,65 m2 

Celková zastavěná plocha  738,70 m2  

Procento zastavění  9,72% 

Zastavěná plocha Mateřské školy 713,75 m2  

Zastavěná plocha Zahradního domku 25,00 m2 

Parkovací stání: 11 nekrytých stání         155,00 m2    

Plocha zpevněných komunikací 282,90 m2 

Celkový obestavěný prostor stavby  6760,65 m3 

Užitná plocha 1148,95 m2 

Výška koruny atiky nad terénem 8,5 m 

Počet tříd  2 

Užitná plocha třídy Mateřské školy 217,20 m2 

 

Parkování: 11 nekrytých stání - z toho 2 stání pro osoby s omezenou možností pohybu 

 

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., 

 

Elektroinstalace 

Přípojka elektra Mateřské školy  bude umístněna na pozemku investora viz. koordinační situace 

C.3. Elektroměr bude volně přístupný pro odečtení spotřeby elektřiny. Elektroměr bude osazen v 

elektroměrné skříni ve výšce zhruba 1,2m.  

Jinak Stanoví dokumentace silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. Tato část není 

předmětem řešení diplomové práce 

 

Předpokládaná roční spotřeba el.energie :    18 MWh/rok 

 

Zdravotně technická instalace 

Bilance potřeby vody   

220 m3/rok  

 

Bilance odtoku odpadních vod  

220 m3/rok  

 

Dešťová voda  

Dešťová voda bude odváděna do retenční jímky  s přepadem do jednotné kanalizace, výpočet 

retenční nádrže podle povoleného odtoku, dle podmínek správce sítě a Městských standardů 

Města Brna. 

Vsakování nebylo primárně navrženo z hydrogeologických důvodů – sprašové nestabilní 

podloží. 

Výpočet uveden v přípravných výpočtech projektové dokumentace . 
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Vytápění  

Je koncipováno primárním vytápěním pomocí soustavy tepelných čerpadel v kombinaci 

s akumulačními nádobami TUV. Je navržen pojistný ohřev pomocí elektrického zdroje  

O distribuci tepla se stará soustava otopných deskových radiátorů a soustava teplovzdušného 

vytápění pomocí vzduchotechniky vybaveným systémem zpětného získávání tepla s účinností 

rekuperace 60% deskový výměník. 

Jednotlivé provozy jsou odděleny se samostatnou možností regulace rychlosti proudění vzduchu 

. 

Vytápění bude navrženo dle vyhlášky č 264/2020 v souladu s objekty s téměř nulovou spotřebou 

energie.  

 

Energetická náročnost objektu PENB – protokol energetické náročnosti budovy 

Tepelné ztráty objektu byly vypočítány pro zimní oblastní výpočtovou teplotu –15°C   

Energetický štítek obálky budovy je uveden v části Stavební fyziky D.1.4 projektové 

dokumentace. Klasifikace obálky budovy - B  

Energetická náročnost objektu a hodnocení PNEB není předmětem této diplomové práce, 

odhadované ztráty vytápěním a větráním jsou stanoveny na hodnotu 160 MWh/rok 

Přesný výpočet bude stanoven energetickým specialistou s auditorskou licencí 

 

Odpadní hospodářství 

Užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí 

Odpad vznikající při provozu  bude likvidován běžným způsobem jako komunální odpad. 

Odpadní materiál bude čištěn a tříděn pro případné další použití a ukládán na pozemku investora 

a bude postupně odvážen. Některé materiály mohou být znovu využity. Dle potřeby bude na 

pozemku investora postaven kontejner pro ukládání odpadu. Nepoužitý materiál bude odvezen 

na skládky.  

Odhadované množství odpadů: 

- směsný komunální odpad 2x popelnice černá 1100 l , (obaly, domácí odpad)   

 

 

Pozn,: směsný komunální odpad bude průběžně ukládán do velkoobjemových pytlů nebo nádob 

a pravidelně bude odvážen technickými službami nebo do sběrného dvora.    

 

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

Termín zahájení výstavby:   05/2022 

Termín ukončení výstavby:   02/2024 

Bez členění na etapy. 

 

j) orientační náklady stavby. 

Odhad  40 000 000,-Kč bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Objekt nacházející se na pozemku parc. č. Parc.č. 554/1, 554/2, 554/3, k.ú. Starý Lískovec 

[612014] v , k.ú. Starý Lískovec [612014], Brno, bude sloužit jako Mateřská škola, objekt je 

navržen jako trvalá stavba v souladu s územním plánem a regulačním plánem města Brna.  

Pozemek je svažitý jižním směrem 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Novostavba Mateřské školy je objekt složený z více hmotových částí, hlavní charakteristikou 

jsou dvě křídla pravoúhle osazené. Zrcadlová osa křídel je směrována jižním směrem. 

Hmotově 2.NP odstupuje od 1.NP. 

Bílá fasáda objektu je decentně probarvena barevnými obdélníky orientovanými šikmým 

směrem. Atika je předsazena a tvoří hmotové ukončení objektu ve svislém směru.  

Objekt je označen nápisem ,,Mateřská škola“ 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz Mateřské školy v obvyklém režimu 7-16:00, veřejně pronajímatelná část předpokládané 

využití 12-19:00 

Mateřská škola bude obsahovat provoz přípravy dovážených obědů (ohřev, dokončení, servis)  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

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

bezbariérové užívání staveb, se v Mateřské škole požaduje bezbariérové užívání prostor objektu, 

výtah je přizpůsoben požadavkům pohybu osob se sníženou možností pohybu. Přístup do objektu 

je proveden tak, aby byl vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu. Příčné a podélné 

sklony chodníku i komunikace v místech přístupných pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace jsou navrženy do 2%. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. Všechny povrchy jsou 

navrženy podle platných norem a vyhlášek, jedná se o smykové tření na plochách, výšky a 

únosnosti kotvení zábradlí, stabilita konstrukcí. Bezpečnostní zasklení oken a prosklených ploch.  

Budova je navržena s ohledem na bezpečnost osob se vyskytujících při jejím užívání, specificky 

výskytu dětí. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení, 

Objekt je zděný stěnový podsklepený se dvěmi nadzemními podlažími. Založeno na pasech 

z prostého betonu. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové spojité desky. Střecha je 

plochá jednoplášťová krytina je tvořena z PVC folií 

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Konstrukce nadzemních podlaží zděná, stěnového systému kombinovaného z cihelných bloků na 

maltu pro tenké spáry. Konstrukce suterénu monolitická stěnového systému kombinovaného. 

Stropní konstrukce monolitická deska, prostě podepřená, obousměrně/jednosměrně vyztužená 

podle umístění desky. Základové konstrukce z prostého betonu. Střešní konstrukce z asfaltových 

pásů. Zelená extenzivní střecha.  
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c) mechanická odolnost a stabilita. 

Je řešená jako samostatná část dokumentace D1.2. a doložená k PD. Mechanická odolnost, 

použitelnost a stabilita není předmětem řešení diplomové práce. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 

Technické řešení je předmětem návrhu technologických dodavatelů výrobků a technologických 

zařízení není předmětem řešení diplomové práce. Objekt bude vytápěn pomocí systému 

tepelných čerpadel země-voda, otopná soustava deskových otopných těles a teplovzdušné 

vytápění VZT. Ohřev vody bude zabezpečen pomocí tepelných čerpadel. Většina prostorů má 

přirozené osvětlení. Větrání je zajištěné VZT systémem s jednotkou ZZT. V sociálních zázemích 

je zabezpečen odtah použitého vzduchu 

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

V Mateřské škole bude přítomna VZT jednotka s teplovzdušným vytápěním a systémem 

Zpětného získávání tepla s rekuperací. Dále sytém tepelných čerpadel pro vytápění objektu o 

výkonu max 50 kw, otopná soustava desková. Navržen bezbariérový výtah  

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Je řešená jako samostatná část dokumentace a doložená k PD. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Je řešená jako samostatná část dokumentace a doložená k PD viz. Část- E PNEB. 

Objekt má navržen systém zpětného získávání tepla pomocí centrální VZT jednotky 

Objekt splňuje požadavky na Energetické posouzení. Kategorie Energetického posouzení 

budovy – B 

Posouzení objektu není předmětem řešení diplomové posouzení provedeno v rámci odhadů. 

Posouzení provede odborník v oblasti tepelné techniky s autorizací ČKAIT 
 

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

prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život ani zdraví osob a nepřekračovala požadované 

limity zvláštních předpisů. Jsou navrženy dostatečné izolace tepelné, zvukové a izolace proti 

vlhkosti. Provoz budovy je navržen s ohledem na ekonomii (energie na vytápění a větrání) 

jednak orientací světových stran, ale i dispozicí a tvarem objektu. Světlá výška v pobytových 

místnostech je 3000 mm podle požadavků normy pro prostory mateřských škol. 

 

Denní osvětlení je ve všech místnostech zajištěno v dostatečné míře okny v závislosti na jejich 

využívání a délce pobytu osob. Všechny místnosti jsou větratelné přímo okny, v zimním období 

je navrženo větrání nepřímé se zpětným získáváním tepla. 

 

místnosti jsou dostatečně prosvětleny tak, aby byla zajištěna zraková pohoda. Proti přehřívání 

interiéru a nepříznivému oslunění je navržena stínící technika (žaluzie). 

  

Objekt bude vytápěn pomocí systému tepelných čerpadel země-voda, otopná soustava deskových 

otopných těles a teplovzdušné vytápění VZT. Ohřev vody bude zabezpečen pomocí tepelných 
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čerpadel. Denní osvětlení místností jsou okny. Většina prostorů má přirozené osvětlení. Větrání 

je zajištěné VZT systémem s jednotkou ZZT. V sociálních zázemích je zabezpečen odtah 

použitého vzduchu. Umělé osvětlení bude splňovat požadavky norem a hygienických předpisů i 

klimatických a světelných podmínek (dle činnosti). Sociální zařízení, pomocné provozy a 

komory jsou osvětleny uměle podle požadavků norem. Při osvětlení prostor byly brány v úvahu 

nároky jednotlivých činností. 

 

Splňuje požadavky na denní osvětlení budov a ochranu proti akustickým účinkům hluku.  Viz 

část D.1.4 akustika a osvětlení 

 

Odpady  

Směsný odpad bude likvidován a odvážen smluvenou firmou svozu komunálního odpadu. Jedná 

se o komunální běžný odpad 

 

Stavba nevyvozuje provozem vibrace prašnost a hluk. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Na základě vyhodnocení radonového indexu pozemku, se může navrhnout opatření k zamezení 

pronikání radonu z geologického podloží do objektu. Podle vyhodnocení elaborátu je radonový 

index pozemku nízký. Je navržena izolace proti radonu z asfaltových pásů s hliníkovou nosnou 

vložkou  

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Nevyskytují se. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Nevyskytují se. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Objekt se vyskytuje v hlukovém pásmu místní komunikace silnice III.třídy, je navrženo hlukové 

stínění výsadbou nových stromů především jehličnatých. Objekt byl posunut od této 

komunikace. Je navržena zeď oplocení výšky 2m na pozemku Mateřské školy okna splňují 

požadavky v části D1.4 dokumentace. Chráněný vnitřní i vnější prostor stavby je v souladu 

s požadavky na užívání staveb. 

 

e) protipovodňová opatření, 

Nevyskytují se. 

 

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

Nevyskytují se. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Pozemek bude napojen na plynovou přípojku , elektro přípojku NN ,datovou přípojku, přípojku 

vody, přípojku dešťové a splaškové kanalizace napojovací místa jsou pod komunikací na 

pozemku v majetku Města Brna  
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Vodovodní přípojka  – HDPE 100 SDR 17 PN 10, DN 32 - 7,98m šachta pochozí 1,2x0,9x1,6m 

Přípojka splaškové kanalizace – Kamenina DN 150 19,7 m revizní šachta prům. 800mm 

Přípojka nízkého napětí – 230 V, 50 Hz 20 kW 10,9m 

Datová přípojka CETIN – kabel 10,9m 

Přesné zaznačení trasy jsou uvedeny ve výkresové části situace C.3 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

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

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 

Příčné a podélné sklony chodníku i komunikace v místech přístupných pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace jsou navrženy do 2%. Bylo vyhrazeno jedno parkovací místo pro 

osoby s omezenou možností pohybu.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Pozemek bude napojen sjezdem na stávající obecní komunikaci. Komunikace bude řešena dle 

platných vyhlášek a norem. Příjezdová komunikace je řešena v SO02 – komunikace. Šířka 

sjezdu 6 m délka sjedu 8m spád 4% směrem od místní komunikace. 

 

c) doprava v klidu, 

Je navrženo 11 parkovacích a odstavných stání z toho 2 stání pro osoby se sníženou možností 

pohybu Výpočet v části přípravné výpočty. 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Pěší a cyklistické cesty vyskytující se na parcelách dotčených stavbou jsou v průběhu stavby 

omezeny a navrženy obchozí trasy v dokumentaci dodavatele, po dokončení stavby už dále 

nebudou dotčeny. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy, 

Jsou řešeny v SO04 - terénní úpravy 

Bude vytvořena terénní rovina v úrovni vstupu do objektu plynule navazující na stávající terén 

tak aby bilance výkopů a zářezů byla v rovnováze. 

Mírný svah cca 4-5%  

 

b) použité vegetační prvky, 

Jsou řešeny v SO04 - terénní úpravy bude provedeno vysázení nových listnatých i jehličnatých 

stromů a keřů 

c) biotechnická opatření. 

Jsou řešeny v SO04 - terénní úpravy, nejsou zvláštní požadavky na tyto opatření 

 

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

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

Nevyvodí významný vliv na životní prostředí v oblasti hluku, odpadů, vody a ovzduší. Budova 

má navržené zelené ploché střechy mající kladný vliv na zlepšení lokálního ovzduší, snížení 

teploty v letních měsících, zlepšení retence srážkové povrchové vody. 

 



     

        

 24 

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

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

Bylo vydáno kladné vyjádření závazného stanoviska k odstraňovaným dřevinám a jejich 

sanacích a případných nahrazeních. Bude vysázena nová výsadba v objemu stávajících poměrů 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Nemá vliv na soustavu území Natura 2000 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 

Nevyžaduje posouzení na vliv životního prostředí. 

 

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, 

Nespadá do jmenovaného zákona 

 

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

jiných právních předpisů. 

Nová ochranná pásma nových přípojek viz. Situace C3 

 

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. 

V objektu není uvažováno se zřízením nových úkrytů CO, předpokládá se využití stávajících 

krytů. V souladu s vyhláškou č. 380/2002. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

Bude řešeno dodavatelem stavby, není předmětem diplomové práce. Předpokládáno provádění 

klasickým způsobem, dovoz hotové betonové směsi, bez jeřábové dráhy, či samostatně stojícího 

jeřábu. Dočasné zařízení staveniště. Před započetím stavebních prací odstranění ornice, vrty 

teplených čerpadel, vytyčení polohové a výškové, HSV, PSV. 

 

b) odvodnění staveniště, 

Bude řešeno dodavatelem stavby, předpoklad odčerpávání stavební jámy. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení na staveniště je pomocí stávající komunikace. Stavba bude napojena stávající 

infrastrukturu pomocí nových přípojek, budou vytvořeny přípojky pro splaškovou a dešťovou 

kanalizaci, přípojka NN a přípojka vodovodu 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Novostavba nebude rušit okolní pozemky. Stavba nemá žádné negativní účinky. V blízkosti 

stavby se nevyskytují ochranná pásma . Stavební suť bude odvážena neprodleně na skládku , 

Bude provedeno napojení staveniště na stávající komunikaci 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude oploceno a bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Dřeviny a demolice se 

nevyskytují 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Nepožadují se. Staveniště nepřesáhne obvod parcely. Staveniště je zabezpečeno proti vniknutí. 

Krátkodobé zábory jsou požadovány pro vytvoření nájezdu na pozemní komunikaci a 

v napojovacích místech přípojek. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Stavba nepřesáhne obvod parcely. Výkopy pro přípojky budou zabezpečeny pro bezpečný 

přechod nad výkopem. Případně budou vytvořeny obchozí trasy dodavatelem a budou řádně 

označeny  

 

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

Odpadní hospodářství 

Odpadní hospodářství se řídí zákonem č. 185/2001 Sb o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, vyhlášky č. 93/2016 Sb. Nakládání s odpady bude dle §12 zákona č. 185/2001 Sb, s 

odpady se bude nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto 

zákona určena. Předávání odpadů bude zabezpečen na základě smlouvy vždy oprávněné osobě 

(OO). 

Užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude zdrojem hluku, 

prachu ani jiných škodlivin. Odpady vznikající během stavebních prací budou charakteru 

běžného stavebního odpadu a budou odvezeny na skládku příslušného druhu. Odpad vznikající 

při provozu bytu bude likvidován běžným způsobem jako komunální odpad. 

Odpadní materiál bude čištěn a tříděn pro případné další použití a ukládán na pozemku investora 

a bude postupně odvážen. Některé materiály mohou být znovu využity. Dle potřeby bude na 

pozemku investora postaven kontejner pro ukládání odpadu. Nepoužitý materiál bude odvezen 

na skládky.  

 

Pozn,: směsný komunální odpad bude průběžně ukládán do velkoobjemových pytlů nebo nádob 

a pravidelně bude odvážen dle postupu stavebních prací na skládku určenou technickými 

službami nebo do sběrného dvora.    
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Předpokládaný možný sortiment odpadů: 
 

17 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 

VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 

MÍST) 

 

 

Kód Název odpadu 

Kategorie 

Odhadova

né 

množství 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O 0.5 t 

17 01 02 Cihly O 0.5 t 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

1 t 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 01 Dřevo O 0.5 t 

17 02 02 Sklo O 0.2 t 

17 01 03 Plasty O 1 t 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0.5 t 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 05 Železo a ocel O 0.1 t 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0.5 t 

17 05 

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst), kamení a vytěžená hlušina 
 

 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 20 t 

17 06 

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 

azbestu 
 

 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 1 t 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry   

17 08 02 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 

08 01 
O 

0.5 t 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

0.5 t 

Vlastní provozování stavby nepřinese žádné negativní důsledky na zdraví nebo životní prostředí. 

Nejsou předpokládána žádná opatření k odstranění negativních důsledků vlivu stavby na životní 

prostředí.  

 

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

Budou prováděny výkopové práce pro zakládací k-ce a pro nové přípojky. Zemní práce budou 

prováděny mechanicky nebo ručně. Zemina bude skladována vedle výkopu, po dokončení hrubé 

stavby bude přebytečná zemina odvezena na skládku 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Budou provedeny opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti na stavbě (kropení, plachty a 

dodržování stanovené doby práce). Po ukončení výstavby se provede rekultivace travnatých 

ploch dotčených výstavbou.  
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Stavebními pracemi se podstatně nezhorší životní prostředí (z hlediska prašnosti a hlučnosti) v 

lokalitě za předpokladu, že: 

- stavební a montážní práce včetně přemisťování suti budou prováděny s maximálním opatřením 

proti vzniku a šíření prachu, tedy skrápěním, přeprava uzavřenými shozy, uzavřenými 

kontejnery, oplachtovanými nákladními vozy, sítě na lešení apod. 

- stavební materiály (včetně stavebního odpadu) budou skladovány tak, aby nemohlo dojít 

k jejich rozptylu do ovzduší nebo po okolních plochách 

- výstavba objektu bude prováděna s maximálními opatřeními proti šíření hluku a budou 

realizovány pouze v denní době – stavební práce budou prováděny tak, aby hlukem ani jiným 

způsobem  

Veškeré práce prováděné na staveništi budou prováděny zaškolenými pracovníky v souladu 

s příslušnými ustanoveními v NV č.591/2006 Sb. a NV č.362/2005 Sb. O bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. 

Veškeré stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní zástavbu v pracovní dny v době 

od 7:00 hod do 21:00 hod. 

Při stavebních prací nedojde (vzhledem k charakteru a rozsahu činnosti) ke střetu veřejných 

zájmů a potřeb stavební činnosti. 

Staveniště nepřesáhne obvod parcely. V nočních hodinách bude zabezpečeno proti vniknutí. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Veškeré stavební práce musí být prováděny podle požadavků nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  Pracovníci na stavbě budou 

používat ochranné pomůcky a prostředky a projdou školením o zásadách bezpečnosti práce. 

Ne staveništi bude udržován pořádek.  

Při provádění prací bude dodržena Vyhláška 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku. 

Při provádění prací bude dodrženo Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Při provádění prací bude dodrženo Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

Při provádění prací bude dodrženo Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Při výstavbě budou navrženy objízdné trasy, návrh objízdných tras bude navrženo dodavatelem 

stavby. Technické provedení objízdných tras a nadjezdů bude provedeno dle požadavků pro 

osoby s omezenou možností pohybu.  

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Zásady určuje zhotovitel výstavby, dodavatel zajistí případné objízdné trasy, a dopravní značení 

omezeních z provádění stavby vyplívajících. 

 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky pro provádění stavby  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

Postup výstavby bude určen harmonogramem prací. 

Termín zahájení výstavby:   05/2022 

Termín ukončení výstavby:   02/2024 

Zahájení stavby bude dáno dle stavebního povolení 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Srážkové povrchové vody ze střech a parkovacích stání budou svedeny do retenční nádrže a 

regulovaně odváděny do jednotné kanalizace. Srážkové odpadní vody z parkoviště a přilehlých 

komunikací budou odváděny přes zatravňovací tvárnice. Přesné řešení viz koordinační situace 

C3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, Leden 2022      Vypracoval:   Bc. Pavel Herůdek 

       Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Pěnčík Ph.D. 
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Přílohy 
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1. Podklady a použité ČSN 
 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN EN ISO 7518 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení demolic a přestaveb 

ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody  

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí – Základní ustanovení 

ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 

ČSN 73 0606 – Hydroizolace staveb. Povlaková izolace 

ČSN ISO 128-23 – Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry ve stavebních 

výkresech 

ČSN 01 3406 - Výkresy ve stavebnictví – Označování stavebních hmot v řezech 

ČSN 73 0540-1, 2, 3, 4:2005, 2007, 2009,2011 Tepelná ochrana budov včetně pozdějších změn a 

dodatků. 

ČSN 73 0532:2000 ve znění Z1:2005 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící 

akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky. 

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

ČSN 72 1002 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby, prosinec 1993 

ČSN 73 0031 – Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – Základní ustanovení pro 

výpočet 

ČSN 73 0033 – Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – Základní ustanovení pro 

zatížení a účinky 

ČSN 73 0036 – Seismická zatížení staveb 

ČSN 73 0037 – Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 0039 – Navrhování objektů na poddolovaném území – Základní ustanovení 

ČSN 73 3050 – Zemní práce, duben 1999 

ČSN 73 1001 – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy, 1988 

ČSN 73 1101– Navrhování zděných konstrukcí,červen 1996 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

33 

 

2. Identifikační údaje 
 
2.1. identifikační údaje stavby 

název stavby:    Mateřská škola Elišky Přemyslovny 

místo stavby:    Parc.č. 554/1, 554/2, 554/3, k.ú. Starý Lískovec [612014] 

charakter stavby:   Novostavba 

 
2.2. identifikační údaje investora 

investor:    Pavel Handruba  

adresa:     Slavíčkova 25a, 638 00 Brno 

 
2.3. identifikační údaje projektanta 

zpracovatel projektu:   Bc. Pavel Herůdek 

 
 

3. Účel objektu 
 

3.1. Situační řešení 

Objekt nacházející se na pozemku parc. č. Parc.č. 554/1, 554/2, 554/3, k.ú. Starý Lískovec 

[612014] v , k.ú. Starý Lískovec [612014], Brno, bude sloužit jako Mateřská škola, objekt je 

navržen jako trvalá stavba v souladu s územním plánem a regulačním plánem města Brna.  

Pozemek je svažitý jižním směrem  

 
3.2. Architektonické řešení  

Novostavba Mateřské školy je objekt složený z více hmotových částí, hlavní charakteristikou 

jsou dvě křídla pravoúhle osazené. Zrcadlová osa křídel je směrována jižním směrem. 

Hmotově 2.NP odstupuje od 1.NP. 

Bílá fasáda objektu je decentně probarvena barevnými obdélníky orientovanými šikmým 

směrem. Atika je předsazena a tvoří hmotové ukončení objektu ve svislém směru.  

Objekt je označen nápisem ,,Mateřská škola“  

 
3.3. Dispoziční řešení 

Mateřská škola je rozdělena na sekci samotné mateřské školy a pronajímatelného provozu. 

Vstupy do tříd mateřské školy, technického provozu a pronajímatelné části jsou odděleny. 

V objektu je navržen, výtah, schodiště a komunikační chodby v souladu s vyhláškou pro osoby 

se  sníženou možností pohybu a orientace.  

Objekt obsahuje dvě nadzemní podlaží a suterén. Druhé nadzemní podlaží je odstupující. Suterén 

vznikl částečným podsklepením objektu. 

Mateřská škola obsahuje v 1.NP dvě třídy mateřské školy s návrhem na 24 dětí. 

Každá třída je provozně oddělena. Do souboru místností jedné třídy je zahrnuta společenská 

místnost s plochou 88,7m2 s průchodem do lehárny s plochou 63,07m2. Průchod je oddělen 

párem posuvných dveří, pro možnost dispozičního oddělení. Dále do jedné třídy spadá šatna dětí, 

umývárna, sklad lůžkovin. Každá třída má také samostatný vstup do zádveří. Z mateřské školy je 

možnost vstupu na terasu. Terasa je společná pro obě třídy. 

Dále se v 1.NP nachází zázemí mateřské školy, šatny vychovatelek, sklad hraček, hygienické 

prostory a kuchyně. Kuchyně tvoří samostatný provoz se samostatným vstupem. Kuchyně je 

koncipována bez přípravy s dovozem jídla s případnou přípravou jednoduchých jídel. Kuchyně 

je rozdělena na čistý a špinavý provoz. Dále má kuchyň dispozičně přítomnou šatnu kuchařek, 

sklad, wc, úklid a odpadovou místnost. Sklad hraček je přístupný z obou tříd.  
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Ve 2.NP je přítomný oddělený pronajímatelný prostor. Pronajímatelný prostory jsou složeny 

z Učebny, dílny, pohybové herny, a kabinetu. Tyto prostory jsou koncipovány primárně pro 

provoz mateřské školy, druhotně pro možnost pronájmu k veřejným školním a hobby kroužkům. 

Dále se ve 2NP nachází administrativní část s kanceláří ředitele, jednací místností, a separační 

místnost.  

Z 2.NP je možnost vstupu na terasu tvořenou zelenou střechou. Terasu je možno využívat pro 

pronájem. 

Provozně je oddělen provoz pro mateřskou školu a pronájem. 

 
Parametry mateřské školy: 

Plocha pozemků  7603,65 m2 

Celková zastavěná plocha  738,70 m2  

Procento zastavění  9,72% 

Zastavěná plocha Mateřské školy 713,75 m2  

Zastavěná plocha Zahradního domku 25,00 m2 

Parkovací stání: 11 nekrytých stání         155,00 m2    

Plocha zpevněných komunikací 282,90 m2 

Celkový obestavěný prostor stavby  6760,65 m3 

Užitná plocha 1148,95 m2 

Výška koruny atiky nad terénem 8,5 m 

Počet tříd  2 

Užitná plocha třídy Mateřské školy 217,20 m2 

 

Parkování: 11 nekrytých stání - z toho 2 stání pro osoby s omezenou možností pohybu 

 

4. Základy 
Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C25/30 XC2 S4. Před započetím 

hloubení základů, je nutné skrýt ornici dle inženýrsko-geologického posouzení cca 270 mm. Po 

skrytí ornice je možno hloubit základy. Po výkopu je nutné přizvat geologa ke kontrole 

základové spáry. Pásy jsou založené do nezámrzné hloubky pod upraveným terénem.  Základy se 

musí koordinovat s ostatními profesemi, jako je ZTI, elektro, hromosvod. Je navržena podkladní 

deska 150 mm. Před betonáží základů se do vykopaných rýh položí zemnící pásek FeZu 32/4 

MM včetně vývodů nad terén. Zemnící pásek nebude ve styku se zeminou. Zásypy nutno hutnit 

po vrstvách 200mm. Před betonáží budou provedeny veškeré prostupy v základech dle výkresu 

ZTI (kanalizace, voda), elektro (chránička), případně topení, vzduchotechnika, plyn. Zároveň 

bude zajištěna plynotěsnost potrubí. V podkladní desce bude zabetonována KARISÍŤ ∅6mm 

OKA 150/150. Karisíť bude mít minimální krytí 40mm. 

Základy jsou odstupňovány v místě přechodu na nepodsklepenou část. 

 
Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z POROTHERM 30 Profi, broušených cihelných bloků na 

maltu pro tenké spáry. Dále z akustických  broušených cihelných bloků pro tl. stěny 300 mm na 

maltu pro tenké spáry a POROTHERM 30 AKU Z profi. Stěny v suterénu budou monolitické 

tl.300mm navržené ve statickém výpočtu.  Stěny výtahové šachty budou železobetonové tl. 150 

mm, navržené ve statickém výpočtu. Monolitické konstrukce budou z beton C 25/30 vyztužené 

ocelí B500B. Nenosné stěny jsou vyzděny cihelných tvarovek o tloušťce 145mm a 115mm. Dále 

jsou navrženy sádrokartonové systémové pro lepší vedení technických instalací.  Dispoziční 

rozdělení místností je znázorněno ve výkresové dokumentaci.. Je nutné dodržet jejich 

technologické postupy u výstavby, tak jak to vyžaduje dokumentace a technické listy. 
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5. Vodorovné konstrukce 
V suterénu je navržena podkladní deska 150 mm z betonu C25/30 XC2 s KARISÍŤÍ ∅6mm 

OKA 150/150 ve spodní vrstvě s krytím 40mm. Do 2m kolem obvodu nosných zdí bude vložena 

karisíť i v horním povrchu s krytím 30mm 

Stropní onstrukce jsou tvořeny monolitickou obousměrně vyztuženou prostě uloženou spojitou 

deskou tl. 280 mm, z betonu C25/30, oceli B500B , vyztuženou dle statického výpočtu  

 

6. Instalační šachty a prostupy 
Každá bytová jednotka obsahuje instalační šachtu pro rozvody VZT, ZTI instalací (kanalizace) 

Na schodišťovém prostoru se nachází šachta pro rozvody Plynu a ZTI a Elektra .Šachta má 

přepážku na oddělení plynového potrubí od Elektra v jsou umístěny revizní dvířka pro umístění 

plynoměrů, bytových vodoměrů a elektroměrů.  Prostup jsou tvořeny dobetonávkou po 

dokončení VZT a ZTI instalací pro vytvoření požárního oddělení požárních úseků. 

 

7. Výtahové šachty 
Je navržena výtahová šachta pro výtah , šachta má světlé rozměry 1600/2000 mm, podlaha 

šachty bude betonová, zařízení výtahu je předmětem části technologické dodávky výtahu. Šachta 

bude přirozeně odvětrávaná otvory v úrovni 2NP. Šachta je tvořena železobetonovými stěnami 

tl. 150mm. Vyztužení stěny bude navrženo ve statickém výpočtu. Podlaha šachty je na úrovni 

1125mm pod úrovní podlahy 1.S. 

 

8. Schodiště 
Schodiště je tříramenné, monolitické, z betonu C25/30, ocel B500B. Ramena s osmi stupni 

160/310 mm (v.š.), do suterénu se stupni 173/280 mm. V zrcadle se nachází ŽB výtahová šachta. 

 

9. Překlady 
Překlady jsou systémové Porotherm KP7 pro nosné zdi, ploché překlady 11,5 a 14,5 pro příčky. 

V suterénu budou překlady součástí statického výpočtu a vyztužení stěn. Z důvodů stínění bude 

vytvořen kastlík pro venkovní žaluzie. Na fasádách přilehlých k jižní světové straně. Výpisy a 

detaily překladů jsou specifikovány v půdorysech podlaží. 

Uložení překladů jsou dané technickými předpisy. Překlady se nesmí zkracovat ani upravovat 
jejich průřezy překlady se kladou do maltového lože, uložení překladů musí být min. 125 a více 
mm. dle technických předpisů.  
 

10. Dilatace 
Křídla budovy jsou dilatovány v celém souvrství (mimo hydroizolaci) v přechodu mezi 

podsklepenou a nepodsklepenou částí. Hydroizolace spodní stavby v přechodu svislá/vodorovná 

konstrukce je mírně prověšena a zesílena dalším asfaltovým pásem. Do dilatace bude vložen 

těsnící provazec (mirelonový). 

 

10.1. Podlahy 

Dilatace podlahových souvrstvích především betonových mazanin po obvodu svislých 

konstrukcí a dále ve čtvercích 5x5m. Při nepružných nášlapných vrstvách (dlažba, betonová 

mazanina nutno dilatovat i nášlapné vrstvy) Dilatace provést nařezáním a vytmelením trvale 

pružným tmelem (silikonový) případné zakrytí podlahovými lištami. U plovoucích podlah kolem 

stěn použít dilatační pásek z minerální vaty 15mm, u neplovoucích podlah postačí mirelonový 

pásek 8mm.  
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11. Střešní plášť 
Střešní pláště jsou jednoplášťové, s extenzivní zelení ve sklonu 3% střešní plášť je stabilizován 

přitížením.  

Skladba je uvedena s označením S3 a S4 v příloze P1.  

Navržené souvrství je v klasickém pořadí tzn.: Stropní konstrukce, Asfaltová parozábrana 

z modifikovaného asfalt. pásu s hliníkovou nosnou vložkou, tepelná izolace EPS 150 S v tl. 

180mm, spádové klíny EPS 150 S 3%, souvrství dvou asfaltových pásů, drenážně-akumulační 

vrstva nopové folie, geotextilie filrační, akumulační substrát 60mm. 

Horní asfatový pás izolačního souvrství je navržen s aditivy proti prorůstání kořenů. Akumulační 

substrát je dodávaný v rolích s extenzivní zelení. 

Zelená střecha bude mít v místech definovaných ve výkresové části. kačírek s betonovou, 

exteriérovou dlažbu, volně loženou.  

 

12. Izolace 
12.1. Hydroizolace 

Izolace proti radonu a podzemní vodě je v podsklepené části je provedena ze dvou asfaltových 

pásů, typ SBS. Podkladní pás s výztužnou vložkou se sklenou rohoží, vrchní pás s výztužnou 

vložkou z PES vláken. Toto souvrství je i na svislé části spodní stavby. V nepodsklepené části se 

hydroizolace sestává z jednoho izolačního pásu SBS s nosnou PES rohoží. Hydroizolace spodní 

stavby je natavovaná. Detaily možno opracovat samolepícím pásem. Všechny konstrukce před 

izolováním napenetrovány asfaltovou penetrací. 

 

Hydroizolace střešního pláště je provedena z asfaltových modifikovaných pásů. 

Spodní pás samolepící s výztužnou skelnou rohoží samolepící, vrchní pás s výztužnou vložkou 

z PES rohože s aditivy proti prorůstání natavovaný na spodní. EPS klíny před izolováním 

napenetrovány asfaltovou penetrací.  

 

Separační folie při betonáži podlah z PE folií, Hydroizolace mokrých provozů provedena 

hydroizolační stěrkou podle specifikace a technických listů. 

 
12.2. Tepelné izolace  

Zateplení fasády pomocí EPS 100 F v tl. 150 mm, provedeno na zakládací plastové liště. 

Zateplení soklu a suterénu pomocí XPS polystyrenu v tl. 100 mm. 

Zateplení schodišťového prostoru EPS polystyrén 100F se suchou omítkou - SDK deskou. 

Zateplení střešního pláště pomocí EPS 150 S v tl. 180 mm + spádové klíny 3 %.  

Zateplení podlahy 1.S provedeno pomocí EPS 100 podlahový v tl. 50+20 mm 

Zateplení podlahy v 1.NP provedeno pomocí EPS 100 podlahový v tl. 100 mm a minerální 
podlahovou izolací 30mm (hodnoty se můžou mírně lišit podle typu skladby) 
 
12.3. Akustické izolace 

Prostory školy jsou izolovány akustickými cihelnými bloky. Místnost učebny ve 2.NP je navíc 

izolována akustickou předstěnou s minerální tepelnou izolací. Je navržen akustický podhled pro 

jednotlivé herny mateřské školy proveden pomocí sádrokartonových akustických desek. Dále je 

navržen akustický obklad ve třídách mateřské školy. Více specifikováno v projektové části 

akustika a osvětlení. 
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13. Výplňové konstrukce 
Všechny okenní výplně jsou tvořeny plastovými okny s izolačním průhledným trojsklem a 

s dalšími specifikami, uvedených ve výpisech výrobků . Hodnoty celého okna bude mít Uw ≤ 

1,05 W/m-2.K. Okna budou osazena v úrovni tepelné izolace na příponky s kotvením do ostění 

parapetu, překladu a ostění. Pro přesnou úpravu ostění (provedení omítek) bude použita 

začišťovací lišta. Dveře podle výpisu výrobků, v suterénu navrženy ocelové zárubně, v 1.NP a 

2.NP obložkové zárubně. Vstupní dveře jsou navrženy s rámovou zárubní, v rovině tepelné 

izolace.   

 

14. Povrchové úpravy 
14.1. Vnitřní omítky 

Omítky vnitřní jsou navrženy štukové, dvouvrstvé, výtahová šachta a suterén neomítnut. 

Zateplení schodiště v místě 1.S provedeno kontaktním zateplením polystyrenem EPS 100F 

100mm, ve skladbě se suchou omítkou – SDK deskou . 

Malba ve vnitřních prostorách bude bílá, v místnostech herny v odstínu žlutá RAL 1018 

v místnostech leháren modrá RAL 5024. Úprava stropu bílá. 

Keramické obklady budou lepeny lepidlem C1T na jádrovou omítku. Pod všechny keramické 

obklady a dlažby v hygienických zázemích bude provedena hydroizolační stěrka až do výšky 

obkladů v jednotlivých místnostech, pokud není uvedeno v legendě místností, standartně 2 m. 

 

14.2. Vnější omítky – úprava fasády 

Vnější fasáda bude omítnutá silikonovou rýhovanou omítkou. Mezi terénem a úrovní podlahy 

bude vytvořena omítka soklu minerální omítkou v požadovaném odstínu.  

Odstín venkovní fasády je RAL 7047, Barevné variace v odstínech RAL 2011, RAL 5007, RAL 

1014 RAL 6017, RAL 4002. Atika v odstínu RAL 7045 s nápisem v RAL 7047. 

 

14.3. Podlahy vnitřní 

Podlahy uvedeny ve výpisu skladeb a v příloze technické zprávy.  

V objektu jsou navrženy zpravidla těžké plovoucí podlahy, v suterénu neplovoucí podlahy. 

Podlaha pobytových místností jako koberce lepené na betonové mazanině.  

Jsou navrženy epoxidové stěrky ve dvou kvalitativních provedeních – reprezentační 

(dekorativní) a provozní.  

Dekorativní epoxidová stěrka bude obsahovat akrylátový vsyp překrytý epoxidovým lakem. 

Dlažby jsou lepeny pomocí stavebního lepidla C2T, pod dlažbou bude provedena hydroizolační 

stěrka ve dvou vrstvách s penetrací. 

 

14.4. Podlahy exteriérové 

Terasa 1.NP provedena z palubových prken na dřevěném roštu, odstín modřín 

Terasa 2.NP je oblázkové kamenivo a volně ložená betonová dlažba, dlažba betonová 

v rozměrech 600/600/20 mm mrazuvzdorná. 

Okapový chodník z dlažby betonové 500/500/50mm v pískovém loži 
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15. Klempířské, zámečnické a truhlářské výrobky  
Nové klempířské výrobky jsou navrhnuté z poplastovaného plechu , jedná se o klempířské 

výrobky parapetů, atiky. Výrobky budou s povrchovou úpravou dle výpisu. Všechny klempířské 

prvky jsou včetně veškerého upevňovacího a kotevního materiálu.  

Plastové parapety jsou součástí dodávky oken . Zámečnické výrobky jsou vyrobeny ze surové 

oceli s nátěrem, nerezavějící oceli, či pozinkované oceli. Jedná se o zábradlí, madla, větrací 

mřížky, kotvení bezpečnostních lan střechy. Všechny výrobky jsou uvedeny ve výpisech 

stavebních výrobků. 

 

16. Ostatní práce a konstrukce 
Veškerá systémová řešení musí splňovat technologické pokyny dodavatelů příslušných systémů. 

V případě, že investor bude požadovat jiné řešení, musí být o tomto rozhodnutí (změně) 

proveden zápis (ve stavebním deníku) včetně odsouhlasení příslušnými smluvními stranami. 

Je navrženo stínění objektu venkovními žaluziemi umístěnými na JZ, JV světovou stranu. 

 

17. Stavebně konstrukční řešení 
Je řešeno v samostatné příloze D.1.2 Samostatná technická zpráva. 

 

18. Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno v samostatné příloze D.1.3 Samostatná technická zpráva. 

 

19. Stavebně – fyzikální řešení 
Je řešeno v samostatné příloze D.1.4 Samostatná technická zpráva. 

Obsahuje Tepelně technické posouzení, Akustiku a osvětlení, Energetické štítek obálky. 

 

20. Ostatní profesní práce a přidružená stavební výroba 
Je řešeno v samostatné příloze D.1.5 Samostatná technická zpráva. 

 

20.1.  Zdravotechnické instalace 

Vodovodní instalace provedeny z potrubí PPR-RCT, kanalizace z HT a KG systému.   

 

20.2. Slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace 

Řeší elektroinstalace, umístění svítidel, EPS sytém, ochranu proti účinkům blesků. 

 

20.3. Plynové instalace 

Obsahuje instalace a zapojení spotřebičů kuchyně. 

 

20.4. Vytápění objektu 

Je koncipováno primárním vytápěním pomocí soustavy tepelných čerpadel v kombinaci 

s akumulačními nádobami TUV. Je navržen pojistný ohřev pomocí elektrického zdroje  

O distribuci tepla se stará soustava deskových otopných těles a soustava teplovzdušného 

vytápění pomocí vzduchotechniky vybaveným systémem zpětného získávání tepla s účinností 

rekuperace 60% deskový výměník. 

Jednotlivé provozy jsou odděleny se samostatnou možností regulace. 

Vytápění je navrženo dle vyhlášky č 264/2020 v souladu s objekty s téměř nulovou spotřebou 

energie.  
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20.5. Vzduchotechnika 

O část distribuce tepla se stará soustava teplovzdušného vytápění, pomocí vzduchotechniky, 

vybavenou systémem zpětného získávání tepla s účinností rekuperace 60% - deskový výměník. 

Vzduchotechnika bude vytápět především společenskou místnost školky a lehárnu. Jednotlivé 

provozy jsou odděleny se samostatnou možností regulace. 

Vývody vzduchotechniky jsou umístěny nad střešní rovinu. Bude užito obdélníkových rozvodů. 

Pude užito vířivých případně štěrbinových vyústek. Hygienické zařízení bude odvětráno pomocí 

podtlaku talířovými vyústkami, nebo samostatným ventilátorem. Hlučnost nepřesáhne stanovené 

meze 

 
 

21. Bezpečnost práce 
Na stavbě se budou pohybovat pouze osoby řádně proškoleny a jen ty které mají oprávněný 

přístup na stavbu. Během prací bude dodržována vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb. a Nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Požární bezpečnost 

musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 91/1995 Sb. a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Pracovní a 

ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce MPSV č. 204/1994. Pracovníci musí 

být před zahájením prací seznámeni s technologickými postupy a s příslušnými bezpečnostními 

předpisy.  Dále musí být seznámeni a musí se řídit bezpečnostními předpisy a pravidly 

jednotlivých dodavatelů, souvisejícími s realizací díla. Práce budou prováděny v souladu 

s  technologickými předpisy dodavatele a platnými ČSN. 

 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

-Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 

-Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení 

rychlosti apod.). 

-Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 

-Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 

 

Hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout hodnoty: 

- v době od 7:00 do 21:00 hod Laeq= 60dB 

- v době od 6:00 do 7:00 hod a od 21:00 do 22:00 hod Laeq= 50dB 

- v době od 22:00 do 6:00 hod Laeq= 40dB 

Využívat mechanizaci s nízkou hlučností, omezit hlučné práce po 22. hodině, zamezit běhu 

strojů naprázdno zvláště se spalovacími motory. 

 

V průběhu stavby budou vzniklé odpady likvidovány obvyklým způsobem. Suť recyklována a 

podle možností využita přímo na stavbě a ostatní odpad se přímo naložena na dopravní 

prostředky  a  budou  odvezené  na skládku  pro  daný  druh  odpadu.   
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22. Přílohy 
 
P1 Skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, leden 2022                          Vypracoval: Bc. Pavel Herůdek     

                    Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 
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S13 - EPOXIDOVÁ STĚRKA  - PODLAHA 2NP , ÚHEL KLUZU  R9     - EPOXIDOVÝ NÁTĚR FINÁLNÍ TRANSPARENTNÍ MATNÝ 1 mm EPOXIDOVÝ NÁTĚR FINÁLNÍ TRANSPARENTNÍ MATNÝ 1 mm 1 mm - EPOXIDOVÁ STĚRKA RAL 7035 + AKRYLÁTOVÝ VSYP  ČERNÝ + BÍLÝ  2 mm EPOXIDOVÁ STĚRKA RAL 7035 + AKRYLÁTOVÝ VSYP  ČERNÝ + BÍLÝ  2 mm 2 mm - PENETRACE SYSTÉMOVÁ PRO EPOXIDOVÉ STĚRKY     PENETRACE SYSTÉMOVÁ PRO EPOXIDOVÉ STĚRKY     - BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25, XC1, S2 56 mm BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25, XC1, S2 56 mm 56 mm - PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm  PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm  0,2 mm  - MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ VATA - DESKY  λ=0,037 W/m.K 40 mm MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ VATA - DESKY  λ=0,037 W/m.K 40 mm =0,037 W/m.K 40 mm 40 mm - ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  1 mm   ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  1 mm   1 mm   100 mm 
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AutoCAD SHX Text
S15 - KOBEREC  - PODLAHA 2NP, ÚHEL KLUZU  R9     - KOBEREC ANTI ALERGENÍ   4 mm KOBEREC ANTI ALERGENÍ   4 mm 4 mm - LEPIDLO NA KOBERCOVÉ PODLAHY      LEPIDLO NA KOBERCOVÉ PODLAHY      - VYROVNÁVACÍ STĚRKA  2 mm  VYROVNÁVACÍ STĚRKA  2 mm  2 mm  - BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25, XC1, S2 63 mm BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25, XC1, S2 63 mm 63 mm - PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm 0,2 mm - MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ VATA - DESKY λ=0,037 W/m.K 30 mm MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ VATA - DESKY λ=0,037 W/m.K 30 mm =0,037 W/m.K 30 mm 30 mm - ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  1 mm ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  1 mm 1 mm 100 mm 

AutoCAD SHX Text
S14 - KERAMICKÁ DLAŽBA  - PODLAHA 2NP , ÚHEL KLUZU  R10     - DALŽBA KERAMICKÁ R10 VELKOFORMÁTOVÁ 600*300x9 mm 9 mm DALŽBA KERAMICKÁ R10 VELKOFORMÁTOVÁ 600*300x9 mm 9 mm 9 mm - LEPIDLO C2T   8 mm LEPIDLO C2T   8 mm 8 mm - PENETRACE HLOUBKOVÁ    PENETRACE HLOUBKOVÁ    - BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25 , XC1, S2  62 mm BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25 , XC1, S2  62 mm 62 mm - PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm  PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm  0,2 mm  - MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ VATA - DESKY  λ=0,037 W/m.K 20 mm MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ VATA - DESKY  λ=0,037 W/m.K 20 mm =0,037 W/m.K 20 mm 20 mm - ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  1 mm  ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  1 mm  1 mm  100 mm 

AutoCAD SHX Text
S13 - EPOXIDOVÁ STĚRKA  - PODLAHA 2NP , ÚHEL KLUZU  R9     - EPOXIDOVÝ NÁTĚR FINÁLNÍ TRANSPARENTNÍ MATNÝ 1 mm EPOXIDOVÝ NÁTĚR FINÁLNÍ TRANSPARENTNÍ MATNÝ 1 mm 1 mm - EPOXIDOVÁ STĚRKA RAL 7035 + AKRYLÁTOVÝ VSYP  ČERNÝ + BÍLÝ  2 mm EPOXIDOVÁ STĚRKA RAL 7035 + AKRYLÁTOVÝ VSYP  ČERNÝ + BÍLÝ  2 mm 2 mm - PENETRACE SYSTÉMOVÁ PRO EPOXIDOVÉ STĚRKY     PENETRACE SYSTÉMOVÁ PRO EPOXIDOVÉ STĚRKY     - BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25, XC1, S2 56 mm BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25, XC1, S2 56 mm 56 mm - PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm  PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm  0,2 mm  - MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ VATA - DESKY  λ=0,037 W/m.K 40 mm MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ VATA - DESKY  λ=0,037 W/m.K 40 mm =0,037 W/m.K 40 mm 40 mm - ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  1 mm   ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  1 mm   1 mm   100 mm 

AutoCAD SHX Text
S16 - VLYSOVÁ PODLAHA  - PODLAHA 2NP , ÚHEL KLUZU  R9     - VLYSY JASANOVÉ 22x65x350 VZOR STROMEČEK 22 mm VLYSY JASANOVÉ 22x65x350 VZOR STROMEČEK 22 mm 22 mm - LEPIDLO NA VLYSY ASFALTOVÉ  2 mm LEPIDLO NA VLYSY ASFALTOVÉ  2 mm 2 mm - PENETRACE HLOUBKOVÁ PENETRACE HLOUBKOVÁ - VYROVNÁVACÍ STĚRKA  4 mm  VYROVNÁVACÍ STĚRKA  4 mm  4 mm  - BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25, XC1, S2 51 mm BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25, XC1, S2 51 mm 51 mm - PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm  PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm  0,2 mm  - MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ VATA - DESKY  λ=0,037 W/m.K 20 mm MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ VATA - DESKY  λ=0,037 W/m.K 20 mm =0,037 W/m.K 20 mm 20 mm - ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  1 mm   ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  1 mm   1 mm   100 mm 

AutoCAD SHX Text
S17 - EPOXIDOVÁ STĚRKA  - SCHODIŠŤOVÉ RAMENO, ÚHEL KLUZU  R9     - EPOXIDOVÝ NÁTĚR FINÁLNÍ TRANSPARENTNÍ MATNÝ 1 mm EPOXIDOVÝ NÁTĚR FINÁLNÍ TRANSPARENTNÍ MATNÝ 1 mm 1 mm - EPOXIDOVÁ STĚRKA RAL 7035 + AKRYLÁTOVÝ VSYP  ČERNÝ + BÍLÝ  2 mm EPOXIDOVÁ STĚRKA RAL 7035 + AKRYLÁTOVÝ VSYP  ČERNÝ + BÍLÝ  2 mm 2 mm - PENETRACE SYSTÉMOVÁ PRO EPOXIDOVÉ STĚRKY     PENETRACE SYSTÉMOVÁ PRO EPOXIDOVÉ STĚRKY     - SHODIŠŤOVÉ RAMENO      SHODIŠŤOVÉ RAMENO      3 mm 
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AutoCAD SHX Text
S18 - OKAPOVÝ CHODNÍK ,   - DLAŽBA BETONOVÁ 50x500x500 mm  50 mm DLAŽBA BETONOVÁ 50x500x500 mm  50 mm 50 mm - PÍSKOVÉ LOŽE FRAKCE 2-4mmm   50 mm PÍSKOVÉ LOŽE FRAKCE 2-4mmm   50 mm 50 mm - ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE FRAKCE 2-8mmm  100 mmŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE FRAKCE 2-8mmm  100 mm100 mm200 mm 

AutoCAD SHX Text
S19 - SKLADBA STĚNY OBVODOVÉ ETICS SYSTÉM    - VNITŘNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ VRSTVA   4 mm VNITŘNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ VRSTVA   4 mm 4 mm - JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENO-CEM.   10mm  JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENO-CEM.   10mm  10mm  - POROTHERM 30 T PROFI CIHELNÉ BLOKY NA TENKOVRSTVOU MATLU 300mm  POROTHERM 30 T PROFI CIHELNÉ BLOKY NA TENKOVRSTVOU MATLU 300mm  300mm  P10 ,λ=0,175 W/mK Rw= 48dB  =0,175 W/mK Rw= 48dB  w= 48dB  = 48dB  - PENETRACE SYSTÉMOVÁ   PENETRACE SYSTÉMOVÁ   - LEPIDLO FASÁDNÍCH SYSTÉMŮ SYSTÉMOVÉ  LEPIDLO FASÁDNÍCH SYSTÉMŮ SYSTÉMOVÉ  - EPS 100 F POLYSTYREN  λ=0,037 W/mK  KOTVENÍ HMOŽDINKAMI S UCPÁVKOU  150mm EPS 100 F POLYSTYREN  λ=0,037 W/mK  KOTVENÍ HMOŽDINKAMI S UCPÁVKOU  150mm =0,037 W/mK  KOTVENÍ HMOŽDINKAMI S UCPÁVKOU  150mm   KOTVENÍ HMOŽDINKAMI S UCPÁVKOU  150mm 150mm PLASTOVÉ HMOŽDINKY, NEREZOVÉ VRUTY - LEPÍCÍ STĚRKA/HMOTA TENKOVRSTVÁ SYSTÉMOVÁ  4 mm LEPÍCÍ STĚRKA/HMOTA TENKOVRSTVÁ SYSTÉMOVÁ  4 mm 4 mm   VYZTUŽENÍ SKELNOU TKANINOU ZATLAČENOU DO VRSTVY VYZTUŽENÍ SKELNOU TKANINOU ZATLAČENOU DO VRSTVY - PENETRACE SYSTÉMOVÁ    PENETRACE SYSTÉMOVÁ    - EXTERIÉROVÁ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ SYSTÉMOVÁ 2 mm EXTERIÉROVÁ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ SYSTÉMOVÁ 2 mm 2 mm NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU  

AutoCAD SHX Text
S20 PODLAHA VÝTAHOVÉ ŠACHTY VŠETNĚ PODKLADNÍHO BETONU - ANTISTATICKÝ NÁTĚR EPOXIDOVOU BARVOU      ANTISTATICKÝ NÁTĚR EPOXIDOVOU BARVOU      - OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C16/20 , XC1, S2 50mm OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C16/20 , XC1, S2 50mm 50mm - PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm 0,2 mm - EPS 100  λ=0,035 W/mK  100 mm EPS 100  λ=0,035 W/mK  100 mm =0,035 W/mK  100 mm 100 mm - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYP S NOSNOU PES ROHOŽÍ, 5 mm  MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYP S NOSNOU PES ROHOŽÍ, 5 mm  5 mm  PEVNOST PODÉLNĚ/PŘÍČNĚ 1250/980 N/50mm, TAŽNOST  50%, NATAVENÝ - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYP S NOSNOU SKELNOU TKANINOU, 4mm MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYP S NOSNOU SKELNOU TKANINOU, 4mm 4mm PEVNOST PODÉLNĚ/PŘÍČNĚ 1400/1600 N/50mm, TAŽNOST 12%, NATAVENÝ - PENETRACE ASFALTOVÁ DISPERZE PENETRACE ASFALTOVÁ DISPERZE - BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25 , XC2, S2, KARISÍŤ OKA 150*150*6mm 150mm BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25 , XC2, S2, KARISÍŤ OKA 150*150*6mm 150mm 150mm - ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA    ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA    

AutoCAD SHX Text
S21 ZATEPLENÍ SCHODIŠTĚ V SUTERÉNU SUCHÁ OMÍTKA SUCHÁ OMÍTKA - PŘETMELENÍ SPÁR SÁDROVÝM TMELEM PŘETMELENÍ SPÁR SÁDROVÝM TMELEM - SÁDROKARTONOVÉ DESKY 12,5mm  12,5 mm SÁDROKARTONOVÉ DESKY 12,5mm  12,5 mm 12,5 mm - LEPIDLO SÁDROVÉ SÁDROKARTONÁŘSKÉ NEPLNOPLOŠNĚ LEPENO LEPIDLO SÁDROVÉ SÁDROKARTONÁŘSKÉ NEPLNOPLOŠNĚ LEPENO - PENETRACE SYSTÉMOVÁ PENETRACE SYSTÉMOVÁ - EPS 100FPOLYSTYREN λ=0,037 W/mK  100 mm EPS 100FPOLYSTYREN λ=0,037 W/mK  100 mm =0,037 W/mK  100 mm 100 mm - LEPIDLO FASÁDNÍCH SYSTÉMŮ NEPLNOPLOŠNĚ LEPENO LEPIDLO FASÁDNÍCH SYSTÉMŮ NEPLNOPLOŠNĚ LEPENO - PENETRACE SYSTÉMOVÁ PENETRACE SYSTÉMOVÁ - NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA (PŘÍČKAÚ 300 (150) mm NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA (PŘÍČKAÚ 300 (150) mm 300 (150) mm - JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENO-CEM.   10 mm  JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENO-CEM.   10 mm  10 mm  - VNITŘNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ VRSTVA   4 mm VNITŘNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ VRSTVA   4 mm 4 mm 
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S22 ZATEPLENÍ  SUTERÉNÍHO ZDIVA - ZEMINA NASYPANÁ HUTNĚNÁ ZEMINA NASYPANÁ HUTNĚNÁ - XPS POLYSTYREN  λ=0,032 W/mK, 300 Kpa 100 mm XPS POLYSTYREN  λ=0,032 W/mK, 300 Kpa 100 mm =0,032 W/mK, 300 Kpa 100 mm 100 mm - ENETRACE SYSTÉMOVÁ ENETRACE SYSTÉMOVÁ - LEPIDLO FASÁDNÍCH SYSTÉMŮ LEPIDLO FASÁDNÍCH SYSTÉMŮ - ZTRACENÉ TVÁRNICE 150/250/250 mm VYPLNĚNÉ BETONEM C16/20, OCEL B500B 150 mm ZTRACENÉ TVÁRNICE 150/250/250 mm VYPLNĚNÉ BETONEM C16/20, OCEL B500B 150 mm 150 mm       VÝZTUŽ SVISLÁ :  8 mm po 250 mm, VODOROVNÁ VÝZTUŽ:  8 po 250 mmOSAZENO 50mm OD VNITŘNÍHO LÍCE TVÁRNICE - TECHNOLOGICKÁ MEZERA 20-30mm VYPLŇOVANÁ POSTUPNĚ CEMENTOVÝM MLÉKEM 20-30mm TECHNOLOGICKÁ MEZERA 20-30mm VYPLŇOVANÁ POSTUPNĚ CEMENTOVÝM MLÉKEM 20-30mm 20-30mm PŘÍPADNĚ ŘÍDKOU CEMENTOVOU MALTOU  - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYP S NOSNOU SKELNOU TKANINOU, 4mm MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYP S NOSNOU SKELNOU TKANINOU, 4mm 4mm PEVNOST PODÉLNĚ/PŘÍČNĚ 1400/1600 N/50mm, TAŽNOST 12%, NATAVENÝ - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYP S NOSNOU PES ROHOŽÍ, 5 mm  MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYP S NOSNOU PES ROHOŽÍ, 5 mm  5 mm  PEVNOST PODÉLNĚ/PŘÍČNĚ 1250/980 N/50mm, TAŽNOST  50%, NATAVENÝ - PENETRACE ASFALTOVÁ DISPREZNÍ PENETRACE ASFALTOVÁ DISPREZNÍ - NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA  300 mm NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA  300 mm 300 mm 

AutoCAD SHX Text
S23 - EPOXIDOVÁ STĚRKA - PODLAHA 1S SPÁDOVANÁ , ÚHEL KLUZU  R10    - EPOXIDOVÝ NÁTĚR FINÁLNÍ TRANSPARENTNÍ MATNÝ 1 mm EPOXIDOVÝ NÁTĚR FINÁLNÍ TRANSPARENTNÍ MATNÝ 1 mm 1 mm - EPOXIDOVÁ STĚRKA RAL 7035 + AKRYLÁTOVÝ VSYP ČERNÝ + BÍLÝ  2 mm EPOXIDOVÁ STĚRKA RAL 7035 + AKRYLÁTOVÝ VSYP ČERNÝ + BÍLÝ  2 mm 2 mm - PENETRACE SYSTÉMOVÁ PRO EPOXIDOVÉ STĚRKY    PENETRACE SYSTÉMOVÁ PRO EPOXIDOVÉ STĚRKY    - BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25 , XC1, S2 52  mm BETONOVÁ MAZANINA  C 20/25 , XC1, S2 52  mm 52  mm - PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm PE FOLIE SEPARAČNÍ  0,2 mm 0,2 mm - EPS 100 SPÁDOVÉ KLÍNY 1%  20-55 EPS 100 SPÁDOVÉ KLÍNY 1%  20-55 20-55 - EPS 100 PODALHOVÝ 40 mm  DO KŘÍŽE  λ=0,035 W/mK 40 mm EPS 100 PODALHOVÝ 40 mm  DO KŘÍŽE  λ=0,035 W/mK 40 mm =0,035 W/mK 40 mm 40 mm 125 mm
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V mé diplomové práci byla navržena mateřská škola o dvou třídách, dle platných norem, zákonů a 

vyhlášek. Projektová dokumentace je vypracována ve stupni projektové dokumentace pro provedení 

stavby. Bylo vypracováno tepelně-technické posouzení obálky budovy, akustiky, denního osvětlení a 

oslunění. Byla vypracována studie dispozice, návrhy rozměrů konstrukčních prvků, architektonicko-

stavební a stavebně-konstrukční řešení, požárně-bezpečností řešení a koncepce vytápění, větrání a 

ostatních stavebních profesí. 

Byl vypracován model objektu, vizualizace objektu a prezentační poster. 

K vypracování jsem využil nabitých zkušeností během studia na FAST VUT Brno, i v předchozím 

studiu na střední škole. V neposlední řadě jsem konzultoval své návrhy výsledky s vedoucím 

diplomové práce panem doc. Ing. Janem Pěnčíkem, Ph.D. 

K vypracování práce bylo použito software ve studentských licencích: AutoCAD, ArchiCAD, Lumion, 

Adobe Photoshop, Dlubal RFEM, Building Design, DEKsoft, Teplo+, FIRE NX802PRO, Microsoft Office 
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BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie RUSINOVÁ, Romana BENEŠOVÁ a Táňa 

ŠVECOVÁ. Požární bezpečnost staveb: modul M01: požární bezpečnost staveb. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2016. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. 

ISBN 978-80-7204-943-1.  

ZOUFAL, Roman. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu. Praha: Pavus, 

2009. ISBN 978-80-904481-0-0.  

Miloš ZICH a kolektiv, Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů 2010, Typos ISBN 978-

80-86897-38-7 

 

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.  

 

 

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

• ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1: 2012 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky  

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

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

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

  vlastností stavebních výrobků – Požadavky  

• ČSN 73 0525: 2010 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady  

• ČSN 730527 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky -Prostory pro kulturní účely -

Prostory ve školách -Prostory pro veřejné účely. 

• ČSN 73 4301: 2004 + Z1: 2005 + Z2: 2009 Obytné budovy  

• ČSN 73 0580-1: 2007 + Z1: 2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky  

• ČSN 73 0580-2: 2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov  

• ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení  

• ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty  

• ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami  

• ČSN 73 0872 – PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením  

• ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou  

• ČSN 73 0821, ed. 2 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí  

• ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení  

• ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS  

• ČSN EN 17037 – Denní osvětlení budov 
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• Zákon č. 320/2015 Sb., O Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých  

  zákonů  

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, (ve znění pozdějších předpisů – vzpp) o Vyhláška č.  

  23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění  

  pozdějších předpisů  

• Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního  

  dozoru (vyhláška o požární prevenci), vzpp  

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vzpp o Vyhláška č. 499/2006 Sb.,  

  o dokumentaci staveb, vzpp  

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.  

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů  

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

• Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  

  užívání staveb 

• Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

• Vyhláška č. 343/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých 
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1.S suterén  

1.NP první nadzemní podlaží  

2.NP druhé nadzemní podlaží  

k. ú. katastrální území  

ŽB železobeton  

TI tepelná izolace  

PÚ požární úsek  

R.Š. revizní šachta  

SPB stupeň požární bezpečnosti 

P.Ú. požární úsek  

VZT vzduchotechnika 

ZZT zpětné získávání tepla 

nZEB budova s téměř nulovou spotřebou energie ( Nearly Zero-Energy Building) 

PT původní terén  

UT upravený terén  

VŠ vodoměrná šachta  

HUP hlavní uzávěr plynu  

PRIS Elektroměrová skříň 

HI hydroizolace  

DPS dokumentace pro provedení stavby  

m n. m. metrů nad mořem  

k-ce  konstrukce  

B.P.V balt po vyrovnání 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

NÚC nechráněná úniková cesta  

PVC polyvinylchlorid  

PE polyetylen  

XPS extrudovaný polystyren  

EPS expandovaný pěnový polystyren  

A plocha  

d tloušťka  

R tepelný odpor konstrukce  

HT měrná tepelná ztráta prostupem tepla  

U součinitel prostupu tepla  

Uem průměrný součinitel prostupu tepla  

Λ součinitel tepelné vodivosti AKU akustická  

č.p. číslo popisné  

č.m. číslo místnosti  

DN průměr  

ČSN česká státní norma 

EN evropská norma   

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standartization) 

NTL nízkotlaký  

Sb. sbírky  

H hydrant  
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Část Název Měřítko  Velikost 

0 Přípravné práce a studie    
0.01 Přípravné a studijní práce  10 xA4 

0.02 Situace předběžná 1:500 6 xA4 

0.03 Půdorys 1.NP 1:100 6 xA4 

0.04 Půdorys 2.NP 1:100 6 xA4 

0.05 Půdorys 1.S 1:100 2 xA4 

0.06 Řez a-a´ 1:100 2 xA4 

0.07 Pohled severozápadní 1:100 2 xA4 

0.08 Pohled severovýchodní 1:100 2 xA4 

0.09 Pohled jihozápadní 1:100 2 xA4 

0.10 Pohled jihovýchodní 1:100 2 xA4 

0.11 Vizualizace 1 1:100 1 xA4 

0.12 Vizualizace 2 1:100 1 xA4 
 

    
C Situační výkresy    

C.1 Situace širších vztahů 1:5000 1 xA4 

C.2 Situace katastrální 1:500 2 xA4 

C.3 Situace koordinační 1:250 8 xA4 

     
D1.1 Architektonicko-stavební řešení   xA4 

D1.1.02 Půdorys 1.NP 1:50 15 xA4 

D1.1.03 Půdorys 2.NP 1:50 15 xA4 

D1.1.04 Půdorys 1.S 1:50 6 xA4 

D1.1.05 Řez a-a´ 1:50 10 xA4 

D1.1.06 Řez b-b´ 1:50 10 xA4 

D1.1.07 Řez c 1:50 10 xA4 

D1.1.08 Severozápadní pohled 1:75 3 xA4 

D1.1.09 Severovýchodní pohled 1:75 3 xA4 

D1.1.10 Jihozápadní pohled 1:75 3 xA4 

D1.1.11 Jihovýchodní pohled 1:75 3 xA4 

D1.1.12 VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY NAD 1.NP 1:50 6 xA4 

D1.1.13 VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY NAD 2.NP 1:50 10 xA4 

D1.1.14 Výpis skladeb  7 xA4 

D1.1.15 Osazení do terénu 1:300 2 xA4 
 

    
D1.2 Stavebně-konstrukční řešení    

D1.2.01 Technická zpráva založení stavby  27 xA4 

D1.2.02 VÝKRES ZÁKLADŮ 1:50 12 xA4 

D1.2.03 Konstrukční model  2 xA4 

D1.2.04 Detail A 1:5 6 xA4 

D1.2.05 Detail B 1:5 6 xA4 

D1.2.06 Detail C 1:5 3 xA4 

D1.2.07 Detail D 1:5 3 xA4 

D1.2.08 Detail E 1:5 3 xA4 

D1.2.09 Výkres tvaru stropní k-ce nad 1.NP 1:50 12 xA4 
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D1.2.10 Výkres tvaru stropní k-ce nad 2.NP 1:50 12 xA4 

D1.2.11 Výkres tvaru stropní k-ce nad 1.S 1:50 4 xA4 

D1.2.12 Výpis výrobků  25 xA4 
     

D1.3 Požárně-bezpečnostní řešení    
D1.3.01 Technická zpráva požárně-bezpečnostního řešení  18 xA4 

D1.3.02  Situace PBŘ 1:250 6 xA4 

D1.3.03 Půdorys 1.NP 1:50 12 xA4 

D1.3.04 Půdorys 2.NP 1:50 9 xA4 

D1.3.05 Půdorys 1.S 1:50 6 xA4 

D1.3.06 Výstup z programu NX802PRO  52 xA4 

     
D1.4 Stavební fyzika    

D1.4.01 Zpráva tepelně technického posouzení obálky budovy  14 xA4 

D1.4.01.P1 Výpočet součinitele prostupu tepla výplněmi otvorů  30 xA4 

D1.4.01.P2 Posouzení skladeb  70 xA4 

D1.4.01.P3 Posouzení obálky budovy v programu DEKSOFT ENERGETIKA  13 xA4 

D1.4.02 Posouzení tepelné stability  5 xA4 

D1.4.02.P1 výstup z programu DEKSOFT KOMFORT  19 xA4 

D1.4.03 Tepelně-technické posouzení vybraných detailů  10 xA4 

D1.4.03.P1 Výstup programu DEKsoft 2D  7 xA4 

D1.4.04 Posouzení stavební akustiky   16 xA4 

D1.4.05 Posouzení osvětlení a oslunění  10 xA4 

D1.4.06 Koncept vytápění a větrání budovy  6 xA4 

     

 Ostatní přílohy    

 Poster  12 xA4 

 Vizualizace A  2 xA4 

 Vizualizace B  2 xA4 

 Vizualizace C  2 xA4 

 Vizualizace D  2 xA4 

 Vizualizace E - Interier  2 xA4 

     

  Celkem 596 xA4 
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