
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HORŠOVSKÉM TÝNĚ 
KINDERGARTEN IN HORŠOVSKÝ TÝN 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. VENDULA KHÁSOVÁ  

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Navazující magisterský studijní program s kombinovanou 
formou studia 

Studijní obor 3608T001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. VENDULA KHÁSOVÁ 
Název Mateřská škola v Horšovském Týně 
Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 

Datum zadání 
diplomové práce 31. 3. 2012 

Datum odevzdání 
diplomové práce 11. 1. 2013 

 
V Brně dne 31. 3. 2012 

     .............................................           .............................................      

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podklady a literatura 

Studie dispozičního řešení stavby, katalogy a odborná literatura, Stavební zákon č.183/2006 
Sb., Vyhláška č.499/2006 Sb., Vyhláška 268/2009 Sb., Vyhláška 398/2009 Sb., platné ČSN a 
hygienické předpisy, katastrální mapa a územní podklady (výškopis, inženýrské sítě)  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: Na základě zadávacích podkladů vypracujte zadanou část prováděcí 
projektové dokumentace stavby.  
Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 
systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů 
vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky (v 
textovém a grafickém editoru). Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k 
obhajobě budou předloženy složené do desek z tvrdého papíru potažených černým plátnem s 
předepsaným popisem se zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou opatřeny 
popisovým polem s uvedením seznamu příloh na vnitřní straně složky.  
Požadované výstupy dle uvedené Směrnice:  
Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis 
námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace – body 
A,B,F dle vyhlášky č.499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu VŠKP, soulad se 
zadáním, změny oproti původní studii).  
Příloha textové části VŠKP v případě, že diplomovou práci tvoří konstruktivní projekt, bude 
povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, půdorysy 
řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy sestavy dílců 
popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí – rozsah určí 
vedoucí práce), zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální posouzení stavebních 
konstrukcí včetně zadané specializované části. O zpracování specializované části bude 
rozhodnuto vedoucím DP v průběhu práce studenta na zadaném tématu. 
  

Předepsané přílohy 

  

.............................................      

doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 
Vedoucí diplomové práce 

 



Abstrakt a klíčová slova 
Abstrakt 

Cílem diplomové práce je návrh mateřské školy v Horšovském Týně. Mateřská škola je 

situován do městské části Malé předměstí. Navržená stavba je třípodlažní se stěnovým 

nosným systémem. Stavba je založena na plošných základech, stěny jsou z keramických 

tvárnic a střecha je plochá jednoplášťová. Mateřská škola má jedno podzemní a dvě 

nadzemní podlaží. V 1S jsou kanceláře a společenská místnost. V 1NP jsou dvě oddělení a v 

2NP je jedno oddělení mateřské školy. U mateřské školy je dětské hřiště.  

  

Klíčová slova 

mateřská škola, novostavba, oddělení mateřské školy, dětské hřiště  

  

  

  

Abstract 

The aim of this master‘s thesis is to design a kindergarten in Horšovský Týn. Kindergarten is 

situated in a town district called Malé předměstí. It is three-storey building with wall support 

system. Building is founded on shallow foundation; walls are made of ceramic bricks and 

single ply flat roof. Kindergarten has one basement and two overground storey. On the 

basement there are offices and common room. On the ground floor there are two 

kindergarten‘s departments and first floor there it one kindergarten‘s department. Outside 

the kindergarten there is playground.  
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Anotace práce Cílem diplomové práce je návrh mateřské školy v Horšovském Týně. 

Mateřská škola je situován do městské části Malé předměstí. Navržená 

stavba je třípodlažní se stěnovým nosným systémem. Stavba je založena na 

plošných základech, stěny jsou z keramických tvárnic a střecha je plochá 

jednoplášťová. Mateřská škola má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. 

V 1S jsou kanceláře a společenská místnost. V 1NP jsou dvě oddělení a v 

2NP je jedno oddělení mateřské školy. U mateřské školy je dětské hřiště. 

Anotace práce v 

anglickém 

jazyce 

The aim of this master‘s thesis is to design a kindergarten in Horšovský Týn. 

Kindergarten is situated in a town district called Malé předměstí. It is three-

storey building with wall support system. Building is founded on shallow 

foundation; walls are made of ceramic bricks and single ply flat roof. 



Kindergarten has one basement and two overground storey. On the 

basement there are offices and common room. On the ground floor there 

are two kindergarten‘s departments and first floor there it one 

kindergarten‘s department. Outside the kindergarten there is playground. 

Klíčová slova mateřská škola, novostavba, oddělení mateřské školy, dětské hřiště 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

kindergarten, new-building, kindergarten department, playground 

 



Obsah: 
Složka A: Dokladová část 

Složka B: Studie 

Složka C1: Část projektové dokumentace A, B, F dle vyhlášky 499/2006 Sb.  

Složka C2: Požárně bezpečností řešení stavby 

Složka C3: Specializace – Zdravotně technická instalace 



ÚVOD 
Tématem diplomové práce je projekt mateřské školy ve městě Horšovský Týn.  

Téma jsem si zvolila na základě aktuálních témat v našem městě. Město Horšovský 

Týn v současné době řeší, zda opravit současnou budovu mateřské škola, nebo zda 

vybudovat budovu novou. Proto jsem se rozhodla vyzkoušet si návrh takového objektu.  

Cílem mé diplomové práce je část prováděcí projektové dokumentace stavby 

mateřské školy. Součástí diplomové práce je specializace, která obsahuje zjednodušený 

projekt pro stavební povolení na zdravotně technické instalace.  

Objekt mateřské školy má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním 

podlaží se nachází kanceláře a společenská místnost. V nadzemních podlažích jsou tři 

oddělení mateřské školy, každé oddělení je pro 15 dětí, o které se budou starat dvě učitelky. 

Na pozemku stavby se nachází dětské hřiště. 
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Identifikace stavby 
Akce:    Mateřská škola v Horšovském Týně 

Místo stavby:  Horšovský Týn, parc. č. 1582/87 

Kraj:    Plzeňský  

Pozemek stavby:   

Parcelní 
číslo 

Druh pozemku Způsob využití Výměra 
m2 

Vlastník  

1582/87 Orná půda  4400 město Horšovský Týn, 
náměstí Republiky 52, 346 01 
Horšovský Týn 

 
Zařízení staveniště:   
Parcelní 
číslo 

Druh pozemku Způsob využití Výměra 
m2 

Vlastník  

1582/87 Orná půda  4400 město Horšovský Týn, 
náměstí Republiky 52, 346 01 
Horšovský Týn 

 

Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkových vztazích 

Stavební parcela 1582/87 se nachází v Horšovském Týně – Malé předměstí. Pozemek 

není v současné době nijak využíván a není na něm provedena žádná stavba. Pozemek není 

oplocen a nachází se na něm zeleň.  

Objekt bude využíván jako mateřská škola. Tato část území je určena pro tento druh 

zástavby.  

 

Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Na pozemku je provedeno výškopisné a polohopisné zaměření a průzkum pronikání 

radonu z podloží. 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, NN a plynovod, přičemž všechny 

přípojky budou vedeny na hranici vlastního stavebního pozemku. Všechny sítě jsou vedeny 

v komunikaci podél pozemku. Příjezd k mateřské škole bude řešen sjezdem z komunikace 

v ulici Lidická, kde bude parkoviště se 13 parkovacími stáními z toho 1 pro tělesně postižené. 

 

Požadavky dotčených orgánů 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy. Veškeré požadavky 

dotčených organizací jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

 

Obecné technické požadavky na výstavbu 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu 

zejména s  vyhlášky č. 268/2009 Sb. 



 

 

 

Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce. 

 

Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu, který neovlivní okolní 

samostatně stojící objekty. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení 

hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na 

příjezdových komunikacích. 

Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby je provedení navržených přípojek 

inženýrských sítí. 

 

Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Celková délka výstavby je předpokládána v délce trvání 2 let. Plánované zahájené 

stavby je v březnu 2013. 

Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní 

stavba, hrubá vrchní stavba a následně práce vnitřní a dokončovací. 

 

Statistické údaje 
Orientační hodnota:  25.000.000,- Kč bez 20% DPH 

Zastavěná plocha:  565,33 m2 

Obestavěný prostor:  4585,00 m3 

 

 

 

 

 

 

Horšovský Týn, 11.1.2013     Vypracovala: Bc. Vendula Khásová 
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Úvod 
Záměrem projektu je novostavba mateřské školy. Mateřská škola má dvě nadzemní 

podlaží a jedno podzemní podlaží. 

V 1S bude schodiště s výtahem, společenská místnost, kanceláře, šatny, WC, výdejna 

jídla, sklad, sklad odpadů, dílna školník, místnost pro vytápění. 

V 1NP budou třídy pro 1. a 2. stupeň, jídelny, šatny pro děti, sklady, umývárny, 

úklidová komora, šatna a WC. 

V 2NP bude třída pro 3. stupeň, jídelny, šatna pro děti, umývárna, sklad, úklidová 

komora, šatna, WC. 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 

Zájmová lokalita se nachází ve městě Horšovský Týn, v okrajové části. 

Z hlediska administrativního členění se nachází v katastru města Horšovský Týn, kraj 

Plzeňský. Plánované využití je v souladu s územním plánem, pozemek se nachází na kraji 

města a je vhodný pro zamýšlenou zástavbu.  

 

b) Urbanistické, architektonické řešení stavby 

Urbanistické řešení 

Pozemek určený pro stavbu se nachází na kraji města Horšovský Týn.  

Architektonické řešení 

Celý dům je zastřešen plochou střechou. Schodiště je v severovýchodní části objektu. 

Situační řešení 

Stavba je umístěna 17,50 m od severovýchodní hranice. Pozemek se nachází v těsné 

blízkosti místní komunikace.  

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Jedná se o vlastní budovu včetně veškerých instalačních rozvodů, přípojek, oplocení a 

zpevněných ploch. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravně je pozemek napojen z místní komunikace. Na vlastním pozemku je místo pro 

parkování 13 osobních aut. 

Na vodovod je objekt napojen prostřednictvím vodovodní přípojky. 

Elektrická přípojka bude provedena z pojistkové skříně umístěné na hranici pozemku ve 

zděném oplocení. Vedle ní bude umístěn elektroměrový pilíř. 

Splašková a dešťová kanalizace objektu bude napojena do veřejné jednotné kanalizace 

prostřednictvím kanalizační přípojky.  

 



 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území 

Na pozemku investora jsou parkovací stání pro 13 osobních aut.  

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.   

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Legislativní prostředí péče o ŽP 

Projekt ke stavebnímu řízení je řešen v souladu se všeobecně platnými zákonnými 

předpisy souvisejícími s péčí o životní prostředí.  

 

Vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí 

Oblast vodního hospodářství 

Splašková a dešťová voda bude svedena do veřejné kanalizace.  

 

Oblast ochrany ovzduší 

Objekt bude vytápěn plynovými kotli, nebudou tedy provozem budovy produkovány 

látky znečišťující ovzduší.  

 

Oblast ochrany zemědělského a lesního půdního fondu 

Stavba je novostavba. Stavba je na pozemku náležejícím do ZPF. Před vydáním 

stavebního povolení bude zažádáno o vyjmutí ze ZPF. 

 

Oblast ochrany přírody a krajiny 

Stavba je navržena jako novostavba. Stavba je v souladu se schváleným územním 

plánem. Svým charakterem a velikostí navazuje na stávající zástavbu obce, z tohoto důvodu 

nemá negativní vliv na krajinný ráz.   

 

Oblast horninového prostředí 

Bez vlivu. 

 

Oblast odpadového hospodářství 

Původce jakožto právnická osoba je povinen se při realizaci i provozování stavby řídit 

výše uvedenou právní úpravou platnou od 1. 1. 2002. 

Předběžné zařazení odpadů dle druhů a kategorie (stavba a provoz): 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stavba: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství [t] 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek (obaly od nátěrových hmot a pod) 

N 0,01 

17 05 04 Zemina nebo kameny O 0 
17 01 01 Beton O 0,3 

  17 01 02 Cihly O 0,1 
  17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O 0,01 

17 04 05 Železo a ocel (kovový odpad) O 0,01 
  17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 010 O 0,04 

17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 0,3 
20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír) O 0,05 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,05 

 
Provoz: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství [t] 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,01 
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení 
N 0,03 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,06 
  15 01 07 Skleněné obaly O 0,05 
  15 01 02 Plastové obaly O 0,05 

15 01 04 Kovové obaly O 0,01 
  20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 

a stravoven 
O 0,05 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,1 
20 03 03 Uliční smetky O 0,01 
 

Poznámky: 

- Ke společnému shromažďování jednotlivých odpadů v závislosti na stejném způsobu 

zneškodnění je třeba souhlas městského úřadu. 

- Pro nakládání s nebezpečnými odpady je zapotřebí souhlas obecního úřadu. 

 

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 

zneškodňovány přímo provozovatelem či firmou provádějící stavbu, zodpovídá příslušný 

subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s platnou legislativní úpravou, zejména se 

zákony č. 185/2001 Sb. a 477/2001 Sb. 

 

Závěr: 

Stavba nebude mít celkový negativní vliv na životní prostředí. 

 



 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací  

Přístup do 1S je řešen jako bezbariérový. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší 

než 20 mm. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500x1500 mm. Při otvírání 

dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm. 

Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše 2%. Vstup do 

objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlových dveří musí 

umožňovat otevření křídla nejméně 900 mm. Vstup musí být snadno vizuálně rozeznatelné 

vůči okolí. Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven 

také signalizací optikou.   

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

dokumentace 

Před provedením projektové dokumentace byl proveden průzkum radonového rizika, 

skladba izolačních vrstev je navržena na zjištěné střední riziko pronikání radonu z podloží.  

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Vytýčení stavby bude provedeno podle situace stavby. Budova je umístěna rovnoběžně s 

východní hranicí pozemku. Výškově je objekt umístěn 0.000 = 379.50 m. n. m.  

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavební objekty 

SO1 - Mateřská škola včetně přípojek, zpevněných ploch a oplocení. 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Při provádění stavby nebude ovlivněno okolí stavby ani při užívání objektu. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Požadavky na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků během výstavby stanoví 

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

zdraví při práci na staveništích. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navržen podle platných ČSN. Zejména ČSN EN 1990: Zásady navrhování 

konstrukcí, ČSN EN 1991: Zatížení konstrukcí, ČSN EN 1992: Navrhování betonových 

konstrukcí, ČSN EN 1993: Navrhování ocelových konstrukcí, ČSN EN 1995: Navrhování 



 

 

dřevěných konstrukcí, ČSN EN 1996: Navrhování zděných konstrukcí, ČSN EN 1997: 

Navrhování geotechnických konstrukcí. 

 

3. Požární bezpečnost 
3.1 Úvod 

Objekt mateřské školy je navržen jako novostavba. Objekt se nachází v Horšovském 

Týně, v okrajové části města. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží.  

Jako podklady byly použity ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0821, ČSN 

73 0873, ČSN 73 0875, ČSN 01 3495, ČSN 06 1008 a normy související, vyhláška č. 23/2008 

Sb. o technických podmínkách požární ochrany stavby, vyhláška č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, vyhláška 246/2001 sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

 

3.2 Konstrukční řešení 
3.2.1 Základové konstrukce 

Objekt bude založen na plošných základech – betonových pasech. Na základových 

pasech bude proveden podkladní beton vyztužený KARI sítí.  

3.2.2 Svislé nosné konstrukce 
Objekt je tvořen stěnovým systémem. Svislé nosné prvky budou provedeny 

z cihelných bloků Porotherm 50 HI PROFI tl. 500 mm. Střední nosné stěny budou provedeny 

z cihelných bloků Porotherm 30 HI PROFI tl. 300 mm. 

3.2.3 Příčky 
Vnitřní příčky budou provedeny z cihelných bloků Porotherm 17,5 PROFI tl. 175 mm a 

Porotherm 11,5 PROFI tl. 115 mm. 

3.2.4 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy budou tvořeny nosníky s betonovými vložkami BSK Standard, nabetonávka 

bude provedena z betonu C20/25 a bude po celé ploše vyztužena KARI sítí. Celková tloušťka 

stropní konstrukce bude 250 mm. 

3.2.5 Konstrukce schodišť  
Schodiště je navržené tříramenné s mezipodestami. Konstrukce schodiště bude 

železobetonová monolitická tl. 150 mm. Schodiště bude opatřeno zábradlím z nerez oceli. 

3.2.6 Podhledy  
Na chodbách a v sociálních zařízeních je navržen snížený strop, ten bude proveden se 

sádrokartonu Knauf Fireboard. 

3.2.7 Podlahy 
Podlahy budou tvořeny keramickou dlažbou nebo kobercem. 

3.2.8 Okna 
Okna budou hliníková s izolačním trojsklem od firmy Schüco, profil AWS 75.SI 

3.2.9 Dveře 
Vnitřní dveře jsou dřevěné, dýhované, osazené do ocelových nebo obložkových 

zárubní. 



 

 

Vstupní dveře jsou hliníkové s izolačním dvojsklem od firmy Schüco, profil ADS 

75HD.HI. 

3.3 Rozdělení do požárních úseků 
PÚ podlaží Sm 

(m2) 
S (m2) So 

(m2) 
a b c p 

(kg/m2) 
pv 
(kg/m2) 

P01.01 1S 
 

35,54 47,14 14,98 0,8 0,54 1,0 5,0 2,15 
P01.02 387,97 481,37 41,66 0,87 2,67 1,0 24,27 56,42 
N01.01  

 
 
1NP 
 

24,91 31,39 16,43 0,83 0,27 1,0 7,0 1,58 
N01.02 61,60 72,26 14,40 1,06 0,71 1,0 40,46 30,42 
N01.03 155,75 188,82 33,80 0,96 0,8 1,0 25,74 20,27 
N01.04 155,75 188,82 33,80 0,96 0,8 1,0 25,74 20,27 
N01.05 11,50 14,20 0,00 0,83 0,79 1,0 7,0 4,59 
N01.06 11,50 14,20 0,00 0,83 0,79 1,0 7,0 4,59 
N02.01  

2NP 
39,80 48,78 17,93 0,96 0,42 1,0 13,51 5,51 

N02.02 10,24 11,67 0,00 1,09 0,00 1,0 77,0 0,31 
N02.03 135,87 168,58 35,40 0,98 1,7 1,0 21,11 35,17 
 

3.4 Požární odolnost stavebních konstrukcí 
3.4.1 Požární stěny a stropy  

3.4.1.1 Požární stěny 

Požadavek: 

- REI 45 DP1 pro II. SPB v 1S 

- REI 60 DP1 pro III. SPB v 1S 

- REI 15 DP1 pro I. SPB v 1NP 

- REI 30 DP1 pro II. a III. SPB v 1NP 

- REI 15 DP1 pro I. a II. SPB ve 2NP 

- REI 30 DP1 pro III. SPB ve 2NP 

Provedení: 

- Požární stěny (příčky)oddělující jednotlivé požární úseky v objektu budou provedeny 

z cihelných bloků Porotherm 50 HI PROFI tl. 500 mm s oboustrannou omítkou – 

požární odolnost REI 180 DP1 a Porotherm 17,5 PROFI tl. 175 mm s oboustrannou 

omítkou. 

- Stěny požadavkům ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 1 a), b), c) VYHOVUJE 

 

3.4.1.2 Požární stropy 

Požadavek: 

- REI 45 DP1 pro II. SPB v 1S 

- REI 60 DP1 pro III. SPB v 1S 

- REI 15 DP1 pro I. SPB v 1NP 

- REI 30 DP1 pro II. a III. SPB v 1NP 

- REI 15 DP1 pro I. a II. SPB ve 2NP 



 

 

- REI 30 pro III. SPB ve 2NP 

Provedení: 

- Požární stropy budou provedeny z trámců a betonových vložek s nabetonávkou BSK 

Standard (BS Klatovy) tl. 250 mm s omítkou – požární odolnost REI 120 DP1 

- Strop požadavkům ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 1 a), b), c) VYHOVUJE 

 

3.4.2 Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách  
Požadavek: 

- EW 30 DP1 pro II. a III. SPB v 1S pro vnitřní dveře 

- EI 30 DP1 pro II. a III. SPB v 1S pro okna a vnější dveře 

- EW 15 DP3 pro I. a II. SPB v 1NP pro vnitřní dveře 

- EI 15 DP3 pro I. a II. SPB v 1NP pro okna a vnější dveře 

- EW 15 DP3 pro III. SPB ve 1NP pro vnitřní dveře 

- EI 30 DP3 pro III. SPB ve 1NP pro okna a vnější dveře 

- EW 15 DP3 pro I., II. a III. SPB ve 2NP pro vnitřní dveře 

- EI 15 DP3 pro I., II. a III. SPB ve 2NP pro okna a vnější dveře 

Provedení: 

- Okna a vnější dveře budou provedeny jako hliníkové s izolačním dvojsklem a 

trojsklem od firmy Schüco – požární odolnost EI 15 DP3 a EI 30 DP1 nebo DP3 

- Vnitřní dveře dýhované v ocelové zárubni – požární odolnost EW 15-C DP1 nebo DP3 

a EW 30 DP1 nebo DP3 

- Požární uzávěry požadavkům ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 2 a), b), c) VYHOVUJE 

 

3.4.3 Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu 
Požadavek: 

- R 45 DP1 pro II. SPB v 1S 

- R 60 DP1 pro III. SPB v 1S 

- R 15 DP1 pro I. SPB v 1NP 

- R30 DP1 pro II. SPB v 1NP 

- R45 DP1 pro III. SPB v 1NP 

- R 15 DP1 pro I. a II. SPB ve 2NP 

- R 30 DP1 pro III. SPB ve 2NP 

 

Provedení: 

- Obvodové stěny budou provedeny z cihelných bloků Porotherm 50 PROFI tl. 500 mm 

s oboustrannou omítkou – požární odolnost REI 180 DP1 

- Stěny požadavkům ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 3 a), b) VYHOVUJE 

 

 

 



 

 

3.4.4 Nosné konstrukce střech 
Požadavek: 

- R 15 DP1 pro I. a II. SPB ve 2NP 

- R 30 DP1 pro III. SPB ve 2NP 

Provedení: 

- Nosné stěny budou provedeny z cihelných bloků Porotherm 50 HI PROFI tl. 500 mm a 

Porotherm 30 PROFI tl. 300 mm – požární odolnost REI 180 DP  

- Stropní konstrukce posledního podlaží bude provedena z trámců a betonových vložek 

s nabetonávkou BSK Standard (BS Klatovy), celková tloušťka stropu je 250 mm – 

požární odolnost REI 120 DP1 

- Stěny i strop požadavkům ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 4 VYHOVUJE 

 

3.4.5 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu 
Požadavek: 

- R 45 DP1 pro II. SPB v 1S 

- R 60 DP1 pro III. SPB v 1S 

- R 15 DP1 pro I. SPB v 1NP 

- R 30 DP1 pro II. SPB v 1NP 

- R45 DP1 pro III. SPB v 1NP 

- R 15 DP1 pro I. a II. SPB ve 2NP 

- R 30 DP1 pro III. SPB ve 2NP 

Provedení: 

- Stropní konstrukce bude provedena z trámců a betonových vložek s nabetonávkou 

BSK Standard (BS Klatovy), celková tloušťka stropu je 250 mm – požární odolnost REI 

120 DP1 

- Nosné stěny uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu, budou provedeny 

z cihelných bloků Porotherm 50 HI PROFI tl. 500 mm a Porotherm 30 PROFI tl. 300 

mm – požární odolnost REI 180 DP  

- Stěny i strop požadavkům ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 5 VYHOVUJE 

 

3.4.6 Nosné konstrukce vně objektu zajišťující stabilitu 
Požadavek: 

- R 15 DP1 pro II. SPB v 1S 

- R 30 DP1 pro III. SPB v 1S 

- R 15 DP1 pro I. a II. SPB v 1NP 

- R30 DP1 pro III. SPB v 1NP 

Provedení: 

- Stěna bude provedena z cihelných bloků Porotherm 40 PROFI tl. 400 mm – požární 

odolnost REI 180 DP1 

- Sloupy a stěna bude provedena z železobetonu – požární odolnost REI 120 DP1 

- Stěny i sloupy požadavkům ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 6 VYHOVUJE 



 

 

3.4.7 Instalační šachty – požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích 
Požadavek: 

- EW 15 DP2 pro I. a II. SPB v 1S, 1NP a 2NP 

- EW 15 DP1 pro III. SPB v 1S, 1NP a 2NP 

Provedení: 

- Stěny oddělující instalační šachty jsou provedeny u cihelných bloků Porotherm 17,5 

PROFI – požární odolnost REI 120 DP1 

- Instalační šachty budou odděleny požárními uzávěry – požární odolnost EW 15 DP1 

- Stěny i uzávěry požadavkům ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 10 b) VYHOVUJE 

 

3.4.8 Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí CHÚC 
Požadavek: 

- R 15 DP3 pro II. a III. SPB v 1S, 1NP a 2NP 

Provedení: 

- Schodiště bude provedeno železobetonové tl. 150 mm s osovou vzdáleností hlavní 

výztuže od povrchu betonu min. 30 mm – požární odolnost REI 120 DP1 

- Schodiště požadavkům ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 9 VYHOVUJE 

 

3.5 Únikové cesty 
Dveře, jimiž prochází úniková cesta, budou otevíravé otáčením křídel v postranních 

závěsech nebo čepech. Nebudou použity dveře kývavé nebo turniketové. Dveře opatřené 

samozavíračem budou opatřeny koordinátorem zavírání. Zasklené dveře budou opatřené 

bezpečnostním sklem, přičemž spodní třetina nebude zasklena. Dveře na únikových cestách 

budou otvíravé ve směru úniku kromě dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny 

místností, kde úniková cesta začíná, a vchodových dveří na volné prostranství, pokud jimi 

neprochází více než 200 evakuovaných osob v souladu s čl. 9.13.2, ČSN 73 0802.  

 

3.5.1 Obsazenost objektu osobami 

Podlaží Počet osob 
1S 108 
1NP 77 
2NP 37 
 

3.5.2 Mezní délky únikových cest 

 Mezní délka nechráněné únikové cesty v m 

součinitel a 

více únikových 
cest 
 

1S 1NP 2NP 
0,8 40 50 50 
0,9 40 45 45 
1,0 40 40 40 
1,1 30 35 35 

 



 

 

Délka nechráněné únikové cesty v 1S = 29,4 m pro a=0,9 – vyhovuje. Úniková cesta 

v 1S je nechráněná a bude vedena na volné prostranství před hlavní vstup a zahradu. 

Délka nechráněné únikové cesty v 1NP = 28,5 m pro a=1,0, 21,7 m pro a=0,9, 27,5 m 

pro a=1,1 – vyhovuje. Úniková cesta v 1NP je nechráněná a bude vedena po vnitřním 

schodišti, z každého oddělení MŠ je úniková cesta vedena po vnějších schodištích na 

zahradu. 

 

Délka nechráněné únikové cesty v 2NP = 37,3 m pro a=1,0 a 34,9 m pro a=1,1 – 

vyhovuje. Úniková cesta v 2NP je nechráněná a bude vedena po vnitřním schodišti, 

z  oddělení MŠ je úniková cesta vedena po vnějším schodišti na zahradu. 

 

3.5.3 Šířky únikových cest 

 

u=(E/K)*s 

E K s u 

1S 108 130 1,0 0,8 
1NP 77 80 1,5 1,4 
2NP 37 70 1,5 0,8 
Šířka únikové cesty 1S je 1,5 m. 

Šířka únikové cesty 1NP a 2NP je 1,2 m. 

 

3.6 Odstupové vzdálenosti 
V požárně nebezpečném prostoru požárních úseků v objektu se nenachází jiné objekty 

s požárně otevřenými plochami. 

Střešní plášť se nepovažuje za požárně otevřenou plochu v souladu s čl. 8.15.1, ČSN 73 

0802. 

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu nebudou zřizována parkovací 

místa pro silniční vozidla ani sklady hořlavého materiálu. 

Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu nepřesahuje hranici stavebního 

pozemku. 

 

Požární úsek Fasáda Odstupová vzdálenost v m 

P01.02 
jihovýchodní 

3,64 
N01.04 3,86 
N02.03 2,85 

P01.02 
severozápadní 

3,64 
N01.03 3,86 
N02.03 2,85 

P01.02 

jihozápadní 

3,66 
N01.03A 1,61 
N01.04A 1,61 
N01.03B 1,66 
N01.04B 1,66 
N01.02 3,2 



 

 

N02.03 3,11 

P01.02A 

severovýchodní 

3,38 
P01.02B 3,38 
P01.01 1,59 
N01.01 2,22 
N02.01 1,59 
N01.03A 1,70 
N01.04A 1,70 
N01.03B 1,68 
N01.04B 1,68 
N01.02A 2,07 
N01.02B 2,07 
N02.03A 2,39 
N02.03B 1,84 

 

3.7 Zařízení pro protipožární zásah 
3.7.1 Základní ustanovení 

Zhodnocení provedení předpokládaného požárního zásahu je řešeno dle ČSN 73 0802, 

odst. 12. 

Požární zásah bude prováděn z vnějšku objektu, přístup zasahujících jednotek do 

objektu je možný po únikových cestách. 

 

3.7.2 Přístupová komunikace 
Příjezd k objektu mateřské školy bude zajištěn po zpevněných komunikacích města 

Horšovský Týn. Šířka vozovky není menší než požadované 3 m. 

 

3.7.3 Vjezd určený pro příjezd 
Vjezd určený pro příjezd požárních vozidel není užší než požadovaných 3500 mm a výšky 

4100 mm, požadovaná vzdálenost komunikace je do 20 m od vchodů do objektu. 

 

3.7.4 Nástupní plochy  
Nástupní plocha pro zásah požárních jednotek sloužící pro vedení zásahu vnější 

stranou objektu nemusí být řešena v souladu s čl. 12.4.4, ČSN 73 0802, výška objektu je do 

12 m, protipožární zásah lze vést z vnější strany objektu.  

 

3.7.5 Vnitřní zásahové cesty 
Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.5.1, ČSN 73 0802, nebude veden 

požární zásah ve výšce větší 22,5 m, objekt má v obvodových stěnách otvory vhodné pro 

vedení protipožárního zásahu.  

 



 

 

3.7.6 Vnější zásahové cesty 
Vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.6.2, ČSN 73 0802, přístup na 

střechu je možný pomocí požární techniky, vedení zásahu vnějškem objektu se však 

nepředpokládá. 

 

3.7.7 Požární lávky 
Požární lávky nemusí být zřízeny, vedení požárního zásahu ze střechy objektu se 

nepředpokládá. 

 

3.7.8 Zásobování vodou pro hašení  
Zabezpečení požární vody bude z podzemních hydrantů na vodovodních řadech, 

přičemž je respektován požadavek ČSN 73 0873, tab. 1 pro max. vzdálenost hydrantů 150 m 

od objektu a max. vzdálenost hydrantů mezi sebou 300 m.  

 Vodovodní řad bude proveden z PEHD 100 PE-10 SDR 200x18,2 - vyhovuje 

požadavkům tab. 2, ČSN 73 0873 pro nejmenší dimenzi přívodního potrubí DN 100 mm, 

nejmenší odběr vody je stanoven Q = 6,0 l.s-1pro doporučenou rychlost proudění vody v 

potrubí v = 0,8 m.s-1. 

Vnitřní odběrní místa - objekt je zabezpečen vnitřními odběrními místy - 

hydrantovými systémy. Navržena jsou vnitřní odběrní místa - hadicové systémy s tvarově 

stálou hadicí obsluhovatelné jednou osobou o jmenovité světlosti min. 25 mm. Hadicové 

systémy jsou napojeny na vnitřní vodovod a jsou trvale pod tlakem. Vnitřní rozvod vody musí 

být dimenzován tak, aby na přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl 

zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné 

proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l/s. Jmenovitá světlost potrubí DN, které napájí vnitřní 

odběrné místo, nesmí být menší než jmenovitá světlost tohoto zařízení. Pro zásobování 

požární vodou se musí zabezpečit zdroje požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat 

požární vodu v předepsaném množství po dobu alespoň 30 minut.  

 Hadicové systémy musí být umístěny tak, aby nejodlehlejší místo požární úseků bylo 

od hydrantů vzdáleno 30 m (měřeno v ose skutečné trasy hadice). Jeden hadicový systém je 

osazen na stěně chodby (003) v 1S, jeden na stěně chodby (102) v 1NP a jeden na stěně 

chodby (201) v 2NP. 

 V každém místě požárního úseku musí být možnost hasit alespoň jedním proudem 

vody. 

 

3.7.9 Počet a umístění ručních hasicích přístrojů 
1S 

- společenská místnost – 1 PHP s hasicí schopností 21A 

- chodba – 1 PHP s hasicí schopností 21A 

- výdejna jídla – 1 PHP s hasící schopností 21A 

- schodiště – 1 PHP s hasicí schopností 21A 

- hlavní rozvaděč objektu – 1 PHP s hasicí schopností 21A 



 

 

1NP 

- oddělení MŠ - 3 PHP s hasicí schopností 21A 

- chodba – 2 PHP s hasicí schopností 21A 

- komora – 1 PHP s hasicí schopností 21A 

- komora – 1 PHP s hasicí schopností 21A 

- schodiště – 1 PHP s hasicí schopností 21A 

 

2NP 

- schodiště – 1 PHP s hasicí schopností 21A 

- oddělení MŠ – 2 PHP s hasicí schopností 21A 

- šatna – 1 PHP s hasicí schopností 21A 

- úklidová komora 1 PHP s hasicí schopností 21A 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Během stavby i užívání objektu budou dodržovány platné právní předpisy týkající se této 

oblasti. 

Objekt má samostatné WC, umývárny. Veškeré prostory jsou odvětrány do venkovního 

prostoru. 

 

5. Bezpečnost při užívání 
Stavba objektu je navržena tak, aby splňovala bezpečnostní požadavky užívání stavby. 

  

6. Ochrana proti hluku  
Při provozu budovy nevzniká hluk, který by byl nadměrný, a bylo potřeba navrhovat 

zvláštní opatření. Stavební konstrukce splňují platné předpisy z hlediska vzduchové 

neprůzvučnosti konstrukcí a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha 1S 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 



 

 

 Skladba konstrukce 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 

   2  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 

   3  Anhydritová směs  0,070       1,200  20,0 

   4  Folie PE  0,0005       0,160  16700,0 

   5  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,060       0,035  70,0 

   6  Elastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 

   7  Glastek 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 

   8  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 

   9  Beton hutný 2  0,150       1,300  20,0 

   10  Folie PE  0,0005       0,160  16700,0 

   11  XPS Styrodur4000CS  0,150       0,031  100,0 

   12  Štěrk  0,100       0,650  15,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad   požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 



 

 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,55 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Stěna-1NP+2NP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit jemná štuková omítka  0,005       0,800  12,0 

   2  Baumit jemná jádrová omítka  0,010       0,800  12,0 

   3  Porotherm 50 Hi CB na maltu pr  0,500       0,090  5,0 

   4  Baumit vnější jádrová omítka  0,010       0,800  12,0 

   5  Baumit vnější silikátová omítk  0,005       0,800  12,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 



 

 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,540 kg/m2,rok 

  (materiál: Baumit vnější jádrová omítka). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0712 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,7263 kg/m2,rok 

 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Střecha-hlavní 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -12,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 



 

 

   1  Baumit jemná štuková omítka  0,005       0,800  12,0 

   2  Baumit jemná jádrová omítka  0,010       0,800  12,0 

   3  BSK Standard  0,250       0,520  6,0 

   4  Perlitbeton 1  0,150       0,091  9,0 

   5  Asfaltový nátěr  0,000       0,210  280,0 

   6  Glastek Al 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 

   7  PUK  0,005       0,350  1350,0 

   8  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,280       0,037  30,0 

   9  Glastek 30 Sticker  0,004       0,210  50000,0 

   10  Elastek 50 special Decor  0,004       0,210  50000,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,975 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,10 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 



 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,094 kg/m2,rok 

  (materiál: Glastek 30 Sticker). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0073 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0095 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace  
Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými 

komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. 

Podlaží 1S je celé v jedné úrovni, přístup do vyšších podlaží je pomocí výtahu. Z celkového 

počtu parkovacích stání 13 musí být 1 místo pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižení. Vyhrazené stání musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační 

plochu šířky nejméně 1200 mm.  

Komunikace pro chodce  

Výškový rozdíl pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch musí 

být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Před vstupem do objektu musí být plocha nejméně 

1500 x 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru 

přístupu nejméně 2000 mm. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom 

směru a nejvýše 2%. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo 

dvoukřídlových dveří musí umožnit otevření nejméně 900 mm. Otevírané dveřní křídla musí 

být ve výšce 800 až 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jeho šířku. Dveře smí 

být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození 

vozíkem. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy. 

Vstup musí být snadno vizuálně rozeznatelný vůči okolí. Prosklené dveře, jejichž zasklení 

zasahuje níže než 800 mm nad podlahu, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve 

výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí, zejména musí mít výrazný pruh 

šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe 

nejvíce 150 mm, jasně viditelné oproti pozadí. Pro osoby neslyšící musí být elektronický 

vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací optickou.  

 Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. Otevíravé dveřní křídla musí být ve výšce 

800 až 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou jeho šířku, umístěnými na straně 

opačné než závěsy, s výjimkou automaticky ovládanými.  



 

 

Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. 

V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. 

Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm. Dveře se musí otvírat směrem ven a musí být 

opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí 

být odjistitelný zvenku. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od 

boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. 

Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Horní 

hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání 

splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové 

míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v 

dosahu osoby sedící na záchodové 

míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v 

dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 

systému nouzového volání. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné 

vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z 

jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat 

o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí 

přesahovat o 200 mm. U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina 

s využitím asistence musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 

100 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Je řešena standardně obvodovým pláštěm.  

 

10. Ochrana obyvatelstva  
 

11. Inženýrské stavby (objekty)  
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Pro odvod splaškových a dešťových vod bude provedena přípojka ze stávající jednotné 

kanalizace. Pro dešťovou vodu je zřízena retenční nádrž. 

 

b) Zásobování vodou 

Pro objekt bude vytvořena přípojka na obecní vodovod.   

 

c) Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen na elektrickou energii z rozvodné sítě.  

 

d) Řešení dopravy 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je z místní komunikace. 

 



 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Povrchové úpravy budou provedeny pomocí zámkové dlažby, plocha parkovacích stání 

pomocí vegetační dlažby, ostatní plochy budou zatravněny.  

 

f) Elektronické komunikace 

Nejsou předmětem PD. 

 

 

 

Horšovský Týn, 11.1.2013    Vypracovala: Bc. Vendula Khásová 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

Legislativa: 
Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 133/1998 Sb., O požární ochraně 

Vyhláška č. 343/2009 Sb., O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany stavby 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 

Vyhláška 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Vyhláška č. 269/2009 Sb., O obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 148/2007 Sb., O energetické náročnosti budov 

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

zdraví při práci na staveništi 

 

ČSN, EN: 
ČSN 01 0320 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, 2004 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, část 1, 3, 4, 2005 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov - část 2 - Požadavky, 2011 

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

vlastností stavebních výrobků – Požadavky, 2010 

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

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, 2010 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení, 2011 

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, 

2010 

ČSN EN 1991-1-3 – Zatížení konstrukcí, obecná zatížení, zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 – Zatížení konstrukcí, obecná zatížení, zatížení větrem 

ČSN ISO 128-23 (01 3114) – Technické výkresy – Pravidla zobrazování – část 23: Čáry na 

výkresech ve stavebnictví, červen 2004 

ČSN EN ISO 4157-2 (01 3420) – Výkresy pozemních staveb – Systémy označování – část 2: 

Názvy a čísla místností, leden 2000 

ČSN 730802:2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810:2009 – Požární bezpečnost staveb – Společní ustanovení 

ČSN 73 0818:1997 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0821:2007 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0873:2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 



 

 

ČSN 73 0875:2011 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

ČSN 01 3495:1997 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 06 1008:1987 - Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla 

 

Webové stránky a katalogy výrobců stavebních materiálů: 
www.wienerberger.cz 

www.betonstavby.cz 

www.dektrade.cz 

www.schueco.com/web/cz 

www.isover.cz 

www.baumit.cz 

www.best.info 

www.venkovni-schody.cz 

www.e-parapety.cz 

www.paramont.cz 

www.empate.cz/zabradli 

www.kompan.cz 

www.sitechnology.cz/protipozarni-oblozkove-zarubne.aspx 

www.domky-herold.cz 

www.shop.stylovebalkony.cz 

www.schlueter.cz 

www.profi-systemcz. 

www.rockwool.cz 

www.bachl.cz 

www.soudal.cz 

www.rako.cz 

www.vytahy-voto.cz     

 

 Použitý software: 
Nemetschek – Allplan 2012 

Stavební fyzika – Svoboda 2010 

Microsoft Word 2010 

Microsoft Exel 2010 
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EPS – expandovaný polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

TI – tepelná izolace 

HI – hydroizolace 

SDK – sádrokarton 

KCE – konstrukce 

ŽB – železobeton 

1S – suterén – podzemní podlaží 

1NP – první nadzemní podlaží 

2NP – druhé nadzemní podlaží 

BPV – balt po vyrovnání 

V.B. – výškový bod 

PT – původní terén 

UT – upravený terén 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

PÚ – požární úsek 

NÚC – nechráněná úniková cesta 

PG6 – přenosný hasicí přístroj práškový PG6 

POZ – požární tabulka 
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