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Abstrakt 

Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci budovy mateřské školy v Brně, na 

sídlišti Lesná. Tvarové a architektonické řešení stavby vychází z kombinace několika 

vzájemně se protínajících kvádrů, přičemž v prostorovém členění stavby je kladen 

veliký důraz na jednoduché hranaté tvary. Budova je doplněna netradičními fasádní 

úpravami, jež jsou v čisté harmonii a zároveň kontrastu s celkovým tvarovým řešením 

stavby. Provozně lze celý jednopodlažní objekt, obsahující dvě nezávislá oddělení 

rozdělit do čtyř funkčních zón: předškolní výchova, společenská, administrativní a 

hospodářská. Součástí projektu jsou specializace v příslušném oboru. 

Abstrakt 

The diploma thesis deals with a project documentation of the building kindergartens in 

Brno, on the estate Lesná. The design and architectural design of the building is based 

on a combination of mutually intersecting blocks, while in the spatial division of the 

building is put great emphasis on simple rectangular shapes. Building facade is 

completed unusual modifications that are in perfect harmony, and also contrast with the 

overall shape design construction. Business can complete single-storey building 

comprising two independent departments divided into four functional zones: preschool 

education, social, administrative and economic. Specializations in appropriate field are 

a part of the project. 

Klíčová slova 

mateřská škola, plochá a pultová střecha, vertikální zahrada, zděná stavba 

Keywords 

kindergarten, flat and shed roof, vertical garden, brick building 
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Úvod  

Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací jednopodlažní budovy, která je 

účelově řešena jako mateřská škola. Objekt je situován do katastrálního území 

městské čtvrti Brno – Lesná, která se nachází na severním okraji města Brna. Cílem 

této práce je vytvoření projektu stavby, která bude svým uživatelů sloužit jako kvalitní 

zázemí pro výchovu a vzdělání dětí předškolního věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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A.1  Identifikační údaje stavby  

A.1.1  Údaje o stavbě  

Název stavby :                                                MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO - LESNÁ 

Místo stavby : 

Katastrální území : 

Pozemky, parcela : 

Kraj : 

Brno 

Lesná 

Parcela č. 300/7, 314 

Jihomoravský 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník :       Statutární město Brno,  

  Městská část Brno – Sever 

  Bratislavská 70, 601 47 Brno 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Odpovědný projektant :                                                    

Číslo a specializace autorizace :                                        

pro obor : 

Kontaktní adresa : 

 

Bc. Václav Račan 

Autorizovaný technik 

Pozemních staveb 

Malý Růženec 592/2 

Brno 644 00 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů  

- projektová dokumentace MŠ 

- katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí 

- výsek z technické mapy města Brna (pořízeno na magistrátu města Brna, v oboru 

technických sítí – Kounicova 949/67, 602 00 Brno) s vyznačeným vedením 

stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí vedoucích v blízkosti 

stavebního pozemku 

 

A.3  Údaje o území  

a) Rozsah řešeného území 

Objekt je situován v severní části města Brna, městské části Brno – Sever, na jižním 

okraji městského sídliště Lesná. V současné době jsou obě dotčené parcely tj. č. 300/7 

(3803 m2) a st. 314 (1600 m2) využívány k provozu mateřské školy, zřizovatelem je 

ÚMČ Brno – Sever. Celková plocha tohoto území je  
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5403 m2. Investiční záměr počítá s celkovou demolicí současné stavby, 

vyprojektováním a následnou realizací zcela nového stavebního objektu, sloužící opět 

k provozu mateřské školy. 

Dopravní napojení parcely bude zajištěno z přilehlé místní komunikace v ulici 

Brožíkova spravované Krajskou správou a údržbou Jihomoravského kraje. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  (památkové 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 

území apod.)  

Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvlášť 

chráněném území nebo v záplavovém území. 

  

c) Údaje o odtokových poměrech  

Pozemek je velký a na většině plochy mírně svažitý směrem k jihu ( ~ 4 - 6°), obsahuje 

množství travnatých ploch, které umožňují vsakování dešťových vod.  

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Dle platné územně plánovací dokumentace má parcela druh plochy – stavební, název 

funkce – veřejná vybavenost, funkční typ – školství, což také dokazuje i fakt, že na 

parcele stoji a funguje stavba předškolního zařízení.  

Navrhovaný objekt je stejného funkčního typu jako stávají, tj. stavba předškolního 

zařízení – je v souladu s platným územním plánem městské části. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem , popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, s  povolením stavby a případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v  užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací  

Navrhovaná stavba je v souladu se všemi platnými rozhodnutími městské části Brno – 

Sever, popř. Brno – město. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využit í území 

Navržený objekt je stejného funkčního typu jako stávající (plocha pro veřejnou 

vybavenost). Nedochází tedy ke změně využití území a projektovaná stavba 

předškolního vybavení je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využití území.    
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Před zahájením projektových prací byly opatřeny informace o existenci podzemních a 

nadzemních vedení inženýrských sítí a o zařízeních, kterých by se uvažovaná stavba 

mohla dotýkat.  

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny a zpracovány do projektové 

dokumentace. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

parc. č. 315/1  

 

 

 

parc. č. 300/13  

 

ostatní plocha, ostatní komunikace, statutární 

město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67 

 

ostatní plocha, zeleň, statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67 

 

A.4  Údaje o stavbě  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba slouží pro výchovu a vzdělání dětí předškolního věku jako mateřská škola. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jde o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.)  
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Jedná se o novostavbu – stavba není památkově chráněná. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č.183/2006, 

resp. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a 

navazujících prováděcích vyhlášek. Navržený objekt je v souladu s technickými 

požadavky dle vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dle 

vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky 

č.62/2013 Sb. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z j iných právních předpisů  

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny a zpracovány do projektové 

dokumentace. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů / pracovníků apod.) 

Užitná podlahová plocha MŠ:  898,5 m2 

Návrhová kapacita MŠ:   24 dětí ve 2 třídách 

Plocha pozemku pro MŠ:   5403 m2 

Zastavěná plocha MŠ:   1040 m2 

Počet podlaží:     1 

Počet oddělení:    2 

 

i) 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.)  

Průměrná denní potřeba vody:     denlQp /3360  

Celkový průtok splaškových vod:     slQww /144,5  
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Celkový průtok odpadních vod v jednotné kanalizaci:  slQ wr /1,21,   

Třída energetické náročnosti:  průkaz energetické náročnosti  

  není zpracován -  klasifikační  

  zatřídění prostupu tepla obálky  

  budovy: B - úsporná 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy)  

Předpokládané zahájení stavby: 

Předpokládané ukončení stavby: 

08/2014 

09/2016 

 

k) Orientační náklady stavby  

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO) 

- 801 Budovy občanské výstavby 

- 801.3 Budovy pro výuku a výchovu – svislá nosná konstrukce zděná z cihel,   

tvárnic, bloků – cena 4474,-  

Předpokládané náklady bez DPH:  18,31 mil. Kč bez DPH. 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

SO 01 – stavba mateřské školy 

SO 02 – zpevněné plochy 

SO 03 – parkoviště a připojení na místní komunikaci 

SO 04 – přípojka kanalizace 

SO 05 – přípojka vodovodu 

SO 06 – přípojka NN 

SO 07 – přípojka plynu NTL 

SO 08 – veřejné osvětlení 

SO 09 – oplocení pozemku 

        

           

V Brně dne 12.1. 2014 

 

Vypracoval: 

   Bc. Václav Račan 



 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.1  Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Lokalita staveniště se nachází v zastavěné části města Brna, městské části Brno – 

Sever, na jižním okraji městského sídliště Lesná. Stavební pozemek je na většině 

plochy mírně svažitou parcelou (~ 4 – 6°  směrem k jihu), situovanou v těsné blízkosti 

panelákové zástavby ulice Slavíčkova a okružní silnice, sloužící jako hlavní dopravní 

tepna okolo celého sídliště. 

Jedná se o zastavěnou parcelu č. 300/7 se stavbou č. 314, využívanou k provozu 

mateřské školy, zřizovatelem je ÚMČ Brno – Sever. Celková plocha tohoto území je 

5403 m2. 

  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod.) 

Předpokládaná podklad v zájmovém území tvoří sedimenty marinní, tj. vápnité jíly. 

Kvartérní pokryv tvoří vápnité pleistocénní spraše. 

Předpokládaný geologický profil:  

(podklad: Zdeněk Papoušek, 1976: inženýrsko-geologická mapa, M 1:25 000, list M–

33–106–A–C Brno – západ) 

0 – 5,0 m 

5,0 +    m 

spraš vápnitá, pevná – F6 CI 

jíl vápnitý, pevný – F8 CH 

Radonový průzkum stanovil přechodný radonový index pozemku (stupeň rizika 2), 

výsledky radonového průzkumu byly začleněny do projektové dokumentace.  

Hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že hladina podzemní vody se zdržuje na 

styku jílů a spraší tj. 5 m pod terénem – nebude mít žádný vliv na výstavbu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Parcela se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Nejedná se o výrobní objekt, stavba nebude mít v zásadě žádný negativní vliv na okolní 

pozemky a stavby. V důsledku dostatečných odstupů od hranic pozemku nebude stavba 

nijak omezovat, ani zastiňovat okolní pozemky (stavby).  
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Při provádění stavby je třeba okolní stavby chránit běžnými prostředky – dodržovat noční 

klid, zamezit nadměrné hlučnosti a prašnosti apod. Staveniště bude po dobu výstavby 

ohrazeno oplocením výšky 2 m a bude zabráněno vstupu nepovoleným osobám. 

Stavba nemění odtokové poměry v území.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

V souvislosti s výstavbou je uvažováno s celkovou demolicí stávajícího dvoupodlažního 

objektu, sloužící pro provoz mateřské školy. 

V době výstavby dojde k vykácení potřebných křovin a stromů na pozemku. Vzrostlé 

stromy, které budou pokáceny, budou po ukončení stavebních prací nahrazeny výsadbou 

stromů nových. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k  plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Z hlediska realizace stavby nejsou kladeny žádné požadavky na zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Dopravní napojení parcely bude zajištěno z přilehlé místní komunikace v ulici Brožíkova, 

spravované Krajskou správou a údržbou Jihomoravského kraje. Povolení ke sjezdu 

vydalo město Brno (povolení je přiloženo k žádosti o územní rozhodnutí). 

Dále bude vybudována přístupová komunikace pro pěší včetně terénního schodiště. 

Novými přípojkami bude objekt napojen na páteřní rozvody inženýrských sítí. 

V řešeném území se nachází: 

-  stávající místní komunikace na pozemku obce č. 316 

- stávající vedení NN na pozemku obce č. 300/13 

- stávající vodovod na pozemku obce č. 300/13 

- stávající jednotná kanalizace na pozemku obce č. 300/13 

- stávající STL plynovod na pozemku obce č. 300/13 

- stávající vedení veřejného osvětlení na pozemku obce č. 316 

Objekt MŠ bude napojen na všechny tyto stávající inženýrské sítě. Veškeré vedení sítí je 

podrobně popsáno a zakresleno ve výkresu C1.02 – Koordinační situace stavby.  
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Počátek výstavby je plánován na 8. měsíc roku 2014. Veškeré venkovní práce by měly 

být zhotoveny dříve, než bude období mrazů, tj. zhruba do konce 11. měsíce roku 2014. 

Ukončení stavebních prací je plánováno na 9. měsíc roku 2016. 

 

B.2  Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Jedná se o novostavbu domu, sloužící pro výchovu a vzdělání dětí předškolního věku 

jako mateřská škola se dvěma odděleními. Každé oddělení je navrženo pro 24 dětí.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Z hlediska urbanistického se nic podstatného nemění. Stavba nahrazuje stávající 

dvoupodlažní objekt sloužící jako mateřská škola a nahrazuje jej jednopodlažní budovou 

sloužící témuž účelu.  

Zastavěná plocha původního objektu činí 1600 m2, nově navržená budova má zastavěnou 

plochu o 560 m 2 menší, tedy 1040 m2, čímž došlo ke zvětšení zbylé plochy stavebního 

pozemku, sloužící jako zahrada pro mateřskou školu. 

Pozemek nebude výhledově obsahovat další vedlejší objekty a bude doplněn kvalitní 

zelení. Pro příjezd k objektu bude sloužit nově vybudovaná komunikace, obsahující 9 

parkovacích stání.  

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení  

Objekt mateřské školy bude jak z architektonické, tak z urbanistické stránky zapadat do 

okolí. Stavba je navržena jako jednopodlažní, samostatně stojící objekt, zastřešený 

převážně plochými jednoplášťovými a pultovými střechami. Plochá střecha je navržena 

kombinací vegetačního souvrství s praným říčním kamenivem. Půdorysně je budova 

navržena do členěného obdélníkového tvaru, maximálních půdorysných rozměrů cca 

50,8x27,0 m. Tvar novostavby byl zvolen kombinací několika vzájemně se protínajících 

kvádrů, byl kladen důraz na jednoduché hranaté tvary a na jižní fasádě dominuje masivní 

zastřešení terasy.  

Fasádní úprava je řešena kombinací silikonové tenkovrstvé omítky s rýhovanou strukturou 

bílého odstínu, vertikální zahrady od firmy OPTIGREEN a předvěšené fasády z ocelových 

plechových tabulí s kruhovými otvory v různých navazujících barevných odstínech (v 

barvě duhy). 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Provozně lze celý objekt rozdělit na 5 funkčních zón – 2x dětské oddělení, společenská 

zóna, komunikační zóna, administrativní zóna a zóna pro přípravu pokrmů. 

Dispoziční řešení stavby vychází z orientace ke světovím stranám, oba hlavní vstupy jsou 

umístěny v přímce, na protějších fasádách objektu, tedy na východní a západní straně 

objektu. Navzájem jsou propojeny centrální chodbou, rozdělující objekt na funkční celky. 

Celá jižní část (orientace na jih) „slouží dětem“ – obsahuje 2 samostatné oddělení včetně 

veškerého zázemí, navzájem jsou tyto oddělení propojeny společenským sálem. 

V severní části objektu se nachází oddělená zóna pro přípravu pokrmů (s vlastním 

zásobovacím vstupem), administrativní zázemí a technické vybavení.  

V nově budovaném objektu nejsou navrženy žádné výrobní technologie. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Celá budova je navržena bezbariérově s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Jedná se o 

jednopodlažní objekt s dvojicí hlavních vstupů, vedoucích do centrální chodby, ze které 

jsou přístupné veškeré prostory užívané veřejností.  

Všechny komunikace jsou řešeny tak, aby maximální výškový rozdíl byl 20 mm. Šířka 

dveří, vedoucích do společenských prostor odpovídá normovým požadavkům tj. 900 mm 

resp. 800 mm a jsou osazeny vodorovnými madly. 

Při dláždění zpevněných ploch budou aplikovány bezpečnostní a varovné prvky, např. 

prvky varovných pásů, snížený obrubník apod. 

Bezbariérově je řešeno 1 parkovací stání v těsné blízkosti objektu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Jsou splněny veškeré vyhlášky 

vztahující se k tomuto bodu, včetně vyhlášek o obecných technických požadavcích na 

výstavbu a tomu odpovídajícím ČSN.  

Z hlediska péče o bezpečnost práce a technických zařízení se jedná o běžné prostředí. 

V prostorách přístupných dětem (umývárny a záchody) je navržena protiskluzová dlažba 

třídy R11. Veškeré hrany vestavěného nábytku budou zaoblené. 

V objektu se nebude pracovat se škodlivinami, které se zde nebudou ani skladovat. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu  

a) stavební řešení  

Stavba je navržena v tradiční technologii výstavby. Jedná se o kombinovaný stěnový 

systém, založený na základových pasech a se stropní (střešní) nosnou konstrukcí 

z železobetonových monolitických desek vetknutých do ztužujícího věnce. 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Obvodové, vnitřní nosné stěny a příčky jsou navrženy z vápenopískových cihel KM Beta. 

Stropní (střešní) konstrukci tvoří železobetonové desky. Obvodové zdi jsou tvořeny 

sendvičovou konstrukcí z vápenopískových cihel a tepelného izolantu z minerální vlny. 

Zešikmená obvodová zeď na severní fasádě bude provedena jako železobetonová 

monolitická konstrukce, zateplená certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem 

Cemix THERM Basic. Jako tepelná izolace, která je v přímém styku s terén budou použity 

polystyrenové desky XPS. 

Povrchová úprava obvodových stěn bude provedena kombinací silikonové tenkovrstvé 

omítky s rýhovanou strukturou, vertikální zahrady - systému OPTIGREEN a předvěšené 

fasády z ocelových plechových tabulí. 

Pultové zastřešení je řešeno dřevěným krovem s nekrokevním systémem zateplení, 

krytina bude zhotovena z titanzinkového plechu na dvojitou stojatou drážku. Plochá 

jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev bude provedena jako vegetační - 

extenzivní. Jako krytina masivního zastření terasy byl opět zvolen titanzinkový plech, 

spojený na dvojitou stojatou drážku – těsněný v drážkách, doplněný o pojistnou 

hydroizolaci z asfaltového pásu z důvodu nízkého sklonu střešní roviny. 

Vnitřní povrchy budou opatřeny vápennými štukovými omítkami s finální malířskou barvou 

(povrch bude upraven vhodně z hlediska provozu dané místnosti dle projektové 

dokumentace, viz výpis skladeb).  

Výplně otvorů budou dřevohliníková se skleněnou výplní z izolačního trojskla. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita  

Novostavba je v PD navržena dle platných ČSN, EN a zásad výstavby pozemních staveb 

a inženýrských objektů tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Pro realizaci stavby budou použity materiály a výrobky s platnými certifikáty a stavební 

práce budou prováděny odbornou firmou. Pro určité konstrukce vymezené v projektové 

dokumentaci stavby budou provedeny statické výpočty pro důkaz ověření návrhu dimenzí. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení  

Vytápěné celého objektu je navrženo ústřední, teplovodní s ohřevem teplotního média 

v plynovém kondenzačním kotli s uzavřenou spalovací komorou, který bude osazen 

v technické místnosti S105. Vnitřní rozvod ÚT a otopnou soustavu včetně výběru typu 

jednotky provede oprávněná osoba, specializovaná prováděcí firma dle příslušných ČSN 

a vlastní prováděcí dokumentace, dimenzované dle počtu tepelných ztrát jednotlivých 

místností (není předmětem této PD). 

Větrání je navrhováno přirozeně okny, pouze v prostorách bez oken je řešeno nucené 

větrání ventilátory. V přípravě pokrmů nuceně odvětrává digestoř. 

Napojení na inženýrské sítě bude provedeno novými přípojkami vody, elektro, kanalizace 

a plynu v návaznosti na vyjádření správců a dodavatelů energií. 

 

b) výčet technických a technologických řešení  

Není řešeno. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

PBŘ je řešeno samostatnou přílohou PD, viz část C3. Požárně bezpečností řešení.  

Protipožární zabezpečení stavby – Požárně nebezpečné plochy nezasahují na sousední 

pozemky. 

Veřejná komunikace odpovídá požadavkům požární ochrany a umožňuje bezpečnostní 

zásah jednotek požární ochrany. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s  energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

Použité konstrukce a materiály splňují požadavky na energetickou náročnost budov. 

Navržené zateplení obvodových stěn, střešní a podlahové konstrukce jsou splňují 

požadavky dle ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov. 

Podrobné výsledky posouzení jednotlivých obalových konstrukcí objektu viz příloha C4 – 

Stavební fyzika. 

 

b) energetická náročnost stavby  

Průkaz energetické náročnosti stavby nebyl zpracován – klasifikační zatřídění prostupu 

tepla obálky budovy: b – úsporná. 

Součet tepelných ztrát (tep. výkon)  36,884 kW   
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  

Posouzení využití alternativních zdrojů energií nebylo zpracováno (nebylo předmětem 

diplomové práce). 

 

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

komunální prostředí 

Navržené dispoziční řešení respektuje hygienické požadavky, všechny místnosti mají 

zajištěno větrání, osvětlení, vytápění a mají odpovídající rozměry. 

Větrání je navrhováno přirozeně okny, pouze v prostorách bez oken je řešeno nucené 

větrání ventilátory. V přípravě pokrmů nuceně odvětrává digestoř. 

Likvidace odpadních vod bude zajištěna odvodem do sítě jednotné kanalizace.  

Vytápěné celého objektu je navrženo ústřední, teplovodní s ohřevem teplotního média 

v plynovém kondenzačním kotli s uzavřenou spalovací komorou, který bude osazen 

v technické místnosti S105.  

Běžný komunální odpad je likvidován obvyklou cestou (sběrné nádoby, odvoz smluvně 

zajištěnou firmou). 

Okna orientovaná na jih budou opatřena žaluziemi pro odstínění nadměrného slunečního 

svitu. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podlaží 

Podle odborného měření radonu, které prokázalo přechodný radonový index pozemku 

(stupeň rizika 2), byla navrhnuta vhodná ochrana proti radonu pomocí hydroizolace (viz 

výpis skladeb). 

 

b) ochrana před bludnými proudy  

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace.  

 

c) ochrana technickou seizmicitou 

Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit, v budově MŠ není a nikdy nebude 

žádný provoz, který by vyvozoval takové účinky. 

 

d) ochrana před hlukem  

V objektu se nevyskytují žádné zdroje hluku. Z hlukové mapy městské části Brno – Sever 

pro denní dobu vyplývá, že hodnota ekvivalentního akustického tlaku LAeg na řešené 

parcele dosahuje hodnot cca 55-60 dB.  
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Ochrana před hlukem je zajištěna obvodovými konstrukcemi z hmotných staviv, výplně 

otvorů jsou navrženy dřevo-hliníkové se zasklením z izolačního trojskla. 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika 

– Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků.  

 

e) protipovodňová opatření  

Protipovodňová opatření není třeba řešit, stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Novými přípojkami bude objekt napojen na páteřní rozvody inženýrských sítí. 

V řešeném území se nachází: 

- stávající vedení NN na pozemku obce č. 300/13 

- stávající vodovod na pozemku obce č. 300/13 

- stávající jednotná kanalizace na pozemku obce č. 300/13 

- stávající STL plynovod na pozemku obce č. 300/13 

- stávající vedení veřejného osvětlení na pozemku obce č. 316 

Objekt MŠ bude napojen na všechny tyto stávající inženýrské sítě. Veškeré vedení sítí je 

podrobně popsáno a zakresleno ve výkresu C1.02 – Koordinační situace stavby.  

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Kanalizační přípojka 

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 400 v přilehlé ulici Slavíčkova.  

Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová kanalizační 

přípojka z PVC KG. Výpočtem byla stanovena dimenze přípojky DN 200 s výpočtovým 

průtokem 21,1 l/s. Děšťové potrubí bude na kanalizační přípojku napojeno přes retenční 

nádrž ASIO AS-NIDIPLAST umístěné na pozemku investora.  

Vodovodní přípojka 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová přípojka provedená z HDPE 100 

SDR 11 Ø 63x5,8, napojená na stávající vodovodní řád pro veřejnou potřebu v ulici 

Slavíčkova. Výpočtový průtok přípojkou určený dle ČSN EN 806-3 činí   2,94 l/s.   

Plynovodní přípojka 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 

100 SDR 11 Ø 32x3 podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Odběr plynu přípojkou činí 5,27 

m3/h. Nová přípojka bude napojena na stávající STL PE plynovodní řád Ø 100. 
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Vedení NN 

V blízkosti objektu se nachází vedení NN, na které bude budova napojena zemním 

kabelem, přes elektroměrnou skříň na pozemku investora.  Napětí 3x 230/400 V 

 

B.4  Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení  

Dopravní napojení parcely bude zajištěno z přilehlé místní komunikace v ulici Brožíkova, 

spravované Krajskou správou a údržbou Jihomoravského kraje. Povolení ke sjezdu 

vydalo město Brno (povolení je přiloženo k žádosti o územní rozhodnutí). 

Dále bude vybudována přístupová komunikace pro pěší včetně terénního schodiště. 

Navržená přístupová komunikace pro pěší je dlážděná betonovou dlažbou. Příjezdová 

komunikace na parkoviště šířky 3,5 m je opět dlážděná betonovou dlažbou, určená pro 

pojezd vozidel skupin 1a (osobní). Mezi komunikací pro vozidla a pěší bude zbudován 

zelený pás v šířce 0,75 m. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Komunikační napojení navrhované stavby je řešeno výše zmíněnými nově budovanými 

komunikacemi a to na místní komunikaci, ulice Brožíkova. Jedná se o křižovatku 

úrovňovou, stykovou, přednost v jízdě není upravena dopravním značením. 

Rozhledové trojúhelníky jsou stanoveny dle ČSN 73 6101. Při zastavení vozidla 2,5 m od 

okraje vozovky a délka rozhledu pro zastavení Dz = 35 m. Rozhledové poměry jsou 

vyznačeny na situačním výkrese. Samostatné řešení dopravní situace není součástí této 

PD. 

 

c) Doprava v klidu 

Parkování u objektu je vyřešeno dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních 

vozidel, a to na volné otevřené ploše v severovýchodní části stavebního pozemku.  

Dle ČSN 73 6110 je počet odstavných a parkovacích stání stanoven na 9 z toho je 1 stání 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky  

Žádné pěší ani cyklistické stezky nejsou navrhovány. 
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy 

Po vyhloubení základových rýh bude vykopaná zemina použita na úpravy kolem objektu, 

tzn. na vyrovnání svažitosti a vegetační úpravy. 

Konečné terénní úpravy budou v co největší míře respektovat a kopírovat stávající sklon 

terénu, aby došlo k věrohodnému začlenění objektu do situace. 

Kolem objektu bude vytvořen okapový chodník z praného říčního kameniva (kačírku) 

v šířce 0,5 m.  

Napojení upraveného terénu na stávající pěší komunikaci vedenou podél celého 

pozemku, při jeho severním okraji bude provedeno zatravněným svahem s nově 

vysázenou křovitou vegetací.   

 

b) Použité vegetační prvky  

Stávající zeleň na pozemku bude zachována v co nejvyšší možné míře. Jedná se 

především o vzrostlé stromy, pokácené stromy, budou následně nahrazeny výsadbou 

nových stromů v minimálně stejném počtu. 

PD počítá s opětovným zatravněním ploch, které budou výstavbou narušeny. V blízkosti 

místní komunikace budou vysazeny pouze rostliny, které svým vzrůstem nebudou 

zhoršovat rozhledové podmínky. 

 

c) Biotechnická opatření  

Není řešeno. 

 

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

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

Stavba nebude mít negativní vliv na současné životní prostředí ani okolní pozemky a 

stavby (pouze přechodně v průběhu výstavby). Negativní vlivy provázející stavbu budou 

omezovány dodržováním režimu pracovní doby a nočního klidu. Prašnost bude 

eliminována kropením, hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. 

Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto negativní vlivy minimální. 

S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším k ochraně 

přírody – tzn. třídění odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č.31/2011 Sb., vyhl. 

č.381/2001 Sb. a novely vyhl. č.154/2010 Sb.  

Odpady z provozu objektu budou separovaně shromažďovány a odváženy k likvidaci. 

Papír do sběru, ostatní prostřednictvím centrálního svozu k likvidaci. 

 Výstavba a stavební úpravy nezvyšují celkový vliv stavby na životní prostředí. 
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Při provozu objektu nebudu okolí zatíženo hlukem, hluk bude vznikat pouze běžným 

pohybem dětí po venkovních prostorách parcely, jedná se ale o parcelu, na které již dnes 

stojí stavba funkční mateřské školy.  

Provoz předpokládá mírné navýšení množství nečistot v ovzduší a to provozem 

kondenzačního  kotle na plynná paliva. Toto navýšení nemá výraznější vliv na celkovou 

čistotu ovzduší v dané lokalitě. 

Objekt se nenachází v pásmu vodních zdrojů nebo léčivých pramenů. Nebezpeční 

znečištění vodní zdrojů je tedy bezpředmětné. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

Stavební parcela pro výstavbu je osazena v zastavěné městské části Brno – Sever, na 

sídlišti Lesná, tudíž se nepřepokládá narušení zimoviště nebo hnízdiště ohrožených druhů 

zvěře. 

Na pozemku se nevyskytují žádné chráněné druhy vegetace. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Navrhovaný objekt svou funkcí a účelem nespadá do některé z povinně posuzovaných 

kategorií dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).   

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  

Z charakteru stavby neplývají žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva  

Stavba nebude po realizaci a uvedení do provozu pro obyvatelstvo nebezpečná (nebude 

vykazovat jakékoliv škodlivé účinky, před kterými by muselo být obyvatelstvo chráněno). 
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B.8  Zásady organizace výstavby  

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

Staveniště bude na el. energii a vodovod napojeno z nově budovaných přípojek objektu 

přes samostatné měřící jednotky. 

 

b) Odvodnění staveniště  

Staveniště bude odvodněno do nově vybudované kanalizační přípojky a odtud do veřejné 

jednotné kanalizace v Brně. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště se rozkládá na stavebním pozemku přiléhajícímu k místní komunikaci vedoucí 

v těsné blízkosti pozemku. Přístup a příjezd na staveniště je umožněn z této komunikace 

a dále po nově zbudovaných zpevněných staveništních plochách na pozemku parc. 

č.300/7 a č.314 v k.ú. Lesná. 

Staveništní komunikace bude realizována z betonových panelů a následně odstraněna po 

skončení prací.  

Staveniště bude na el. energii a vodovod napojeno z nově budovaných přípojek a 

odvodněno přes novou kanalizační přípojku do veřejné jednotné kanalizace v Brně. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem 

ze stavebních strojů a nářadí. Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou 

dobu a nebudou prováděny v době nočního klidu.  

Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora minimalizovány 

opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího znečištění stavebními stroji apod.). 

Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno drátěným plotem výšky 2 m a vstup na 

staveniště pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Při zřizování nových přípojek veřejné 

sítě budou všechny výkopy zabezpečeny proti sesuvu a pádu osob. 

Pro realizaci stavby bude do staveništního prostoru zahrnuta část pozemku s parc. č. 

300/13 – ostatní plocha, zeleň, statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 

601 67.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin  

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani 

se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště 

odfouknutím lehkých odpadů. 

Veřejné zájmy nebudou zařízením staveniště ohroženy. Při výstavbě bude omezen 

provoz na místní komunikaci ul. Brožíkova, popř. Slavíčkova přiměřenými prostředky. 

Řešení omezení provozu po dobu výstavby zajišťuje provozovatel objektu. 

Dojde-li při výstavbě objektu k nepředvídatelným nálezům kulturně cenných předmětů 

nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen 

neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo 

orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničením, a práce v místě nálezu přerušit.  

Dojde-li během výstavby k pokácení vzrostlých stromů, budě tak činěno pouze v nezbytně 

nutném rozsahu a tyto úbytky budou nahrazeny vysazením nových stromů v minimálně 

stejném počtu. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro staveniště je uvažována část volných ploch kolem stavební parcely. Konkrétně se 

jedná o pruh šířky cca 9 m pozemku s parc. č. 300/13, sousedící se stavebním 

pozemkem při jeho severní straně. 

 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace  

Při provádění stavebních úprav budou vnikat odpady související s montáží, dělením a 

zpracováním stavebních hmot a materiálů – viz vyhláška MŽP č. 38/2001 Sb. – katalog 

odpadů. 

S odpady bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším k ochraně přírody - tzn. třídění 

odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. (úplné znění v zákoně č. 106/2005 Sb.) a vyhlášky 

383/2001 Sb. ve znění vyhů. Č. 41/2005 Sb.   

Odpady budou po roztřídění: 

- předány k dalšímu zpracování do Sběrných surovin 

- uloženy na skládku Technických služeb 

- předány dál k nakládání jiné firmě (odborné a oprávněné fimě k likvidaci) 
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 Název odpadu dle číselníku Kód obalu 

1 Směsný komunální odpad s obsahem popela 200301 

2 Papírové a lepenkové obaly 150101 

3 Stavební suť (směsi nebo oddělené frakce) 170107 

4 Stavební materiál na bázi sádry 170802 

5 Plastové obaly 150102 

6 Odpady ze zpracování dřeva, piliny 030105 

 

Veškeré tyto výše uvedené odpady musí být na stavbě během výstavby skladovány 

v řádně označených kontejnerech, skladování a manipulace s nimi musí probíhat 

odděleně! 

Za likvidaci odpadu při realizaci stavby odpovídá dodavatel. Investor při uzavírání smluv 

s dodavatelem zakotví do textu povinnost likvidovat odpady vzniklé při stavební činnosti 

podle platných předpisů.  

 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin  

Zemina, vykopána ze stavební jámy, bude následně použita pro terénní úpravy.  

Rozsah staveniště vymezený parcelami č. 300/7, 314 a 300/16 v k. ú. Lesná, je 

dostatečně prostorný pro vznik deponie zeminy a ostatní nutné stavební materiály. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 

tak. Aby nemehlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů 

a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník 

uschovat pro případnou kontrolu. 

Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 

odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

podle jiných právních předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

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

zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpovědnost za nebezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. § 

15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 

vykonány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví.  

Dle nařízení vlády 591/2006 Sb. je nutno respektovat zejména: 

- §3 Zhotovitel zajistí splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy dle 

přílohy č. 3. 

- §7 Koordinátor během přípravy stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob 

jím pověřených k zajištění bezpečnosti práce.  

- §8 Koordinátor během realizace stavby  -  v případě výskytu mimořádných 

podmínek v průběhu stavby určí dodavatel stavby případně ve spolupráci 

s projektantem potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce.  

V rámci výstavby dřevěné konstrukce musí být průběžně prováděno zajištění jednotlivých 

prvků se současným vzepřením jednotlivých prvků, prováděním zavětrování a jiných 

stabilizačních zajištění. Montáž dřevěné konstrukce bude prováděna autojeřábem.    

Dle nař. vlády 362/2005 Sb.: 

- §3 odst. 3 - je v průběhu výstavby nutno upřednostnit kolektivní prostředky 

ochrany pracovníků (použití zábradlí apod). V tomto případě budou použity při 

montáži obvodového pláště osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu (lana 

ukotvená do dvou bodů  - 1 x fixní kotvící bod a 1 x bezpečnostní vodorovný 

systém. 

Dále jsou pracovníci prováděcí firmy povinni dodržovat, bezpečnostní předpisy výrobců, 

výrobců jednotlivých zařízení a interních pokynů bezpečnostního technika závodu.  

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Úpravy staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou nutné, 

neboť po dobu provádění stavebních úprav nebude těmto osobám přístupné.  
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 

značení upozorňující na vjez a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se 

nepředpokládají. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.)  

Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno drátěným plotem výšky 2 m a vstup na 

staveniště pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Místo bude opatřeno výstražnými 

cedulemi pro informování osob pohybujících se v blízkosti staveniště. 

Při příjezdu i výjezdu musí řidiči asistovat způsobilá osoba, která bude jednak signalizovat 

řidiči případná nebezpečí, jednak bude organizovat případné kolemjdoucí tak, aby 

nemohlo dojít je střetu s chodci, zejména dětmi. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: 08/2014 

Předpokládané ukončení stavby: 09/2016 

Veškeré venkovní práce by měly být zhotoveny dříve, než bude období mrazů, tj. zhruba 

do konce 11. měsíce roku 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 12.1. 2014 

 

Vypracoval: 

   Bc. Václav Račan 



Závěr  

Cíle diplomové práce byly naplněny dle zadání. Předmětem zadaní je koncepční návrh 

budovy, sloužící pro výchovu a vzdělání dětí předškolního věku, tedy mateřské školy. 

Projekt byl zpracován dle právních předpisů a norem platných v České republice. 
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odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění 

 

Použité ČSN normy: 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty  
 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
 

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
 



- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
 

- ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
 

- ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 
 

- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
 

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Základní ustanovení 
 

- ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
 

- ČSN 73 2400 Betonové práce 
 

- ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí  
 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech 
 

- ČSN 73 3300 Provádění střech 
 

- ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 
 

- ČSN 73 3630 Zámečnické práce stavební 
 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
 

- ČSN 73 3451 Podlahy z dlaždic 
 

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 
 

- ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 
 

- ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
 

- ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách 
 

- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 

 

Použité webové stránky výrobců a dodavatelů: 

- www.kmbeta.cz 
 

- www.rheinzink.cz 
 

- www.internorm.cz 
 

- www.isover.cz 
 

- www.cemix.cz 
 

- www.dektrade.cz 
 

- www.doerken.de 
 

- www.rigips.cz 
 

- www.topwet.cz 
 

- www.juta.cz 
 

- www.prefa.cz 

 

- www.floorwood.cz 
 

- www.blanke.cz 
 

- www.rako.cz 
 

- www.ceresit.cz 
 

- www.egger.com 
 

- www.sapeli.cz 
 

- www.tzb-info.cz 
 

- www.eclisse.cz 
 

- www.alux.cz 
 

 

http://www.kmbeta.cz/
http://www.tzb-info.cz/


Seznam použitých zkratek a symbolů: 

- PT 
 

- UT 
 

- NP 
 

- ŽB 
 

- MŠ 
 

- HUP 

 

původní terén 
 

upravený terén 
 

nadzemní podlaží 
 

železobeton 
 

mateřská škola 
 

hlavní uzávěr plynu 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wienwrberger.cz/
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