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Abstrakt  

Diplomová práce řeší návrh střediska výchovné péče v Novém Jičíně. Jedná se o objekt 
zabezpečující preventivní výchovnou pomoc dětem, žákům a studentům a jejich rodinám, 
školám a školským zařízením. Zařízení bude fungovat jako ambulantní (poradenská část) a 
internátní (dopředu určena délka pobytu na základě rozhodnutí sociálního pracovníka, např. 
dva měsíce). 
Objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený s plochou střechou. Nosná konstrukce 
podzemního podlaží je tvořená betonovými tvárnicemi, strop železobetonový. Nosné 
konstrukce nadzemních podlaží včetně stropní jsou tvořeny masivním dřevěným panely. 
Střecha je dvouplášťová, nosná konstrukce vytvořena dřevěnými sbíjenými vazníky. Stavba je 
založena na betonových pásech. Zateplení je provedeno z konopných desek. 
Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 
  
Klí čová slova 
středisko výchovné péče, dřevěný masivní panel, projektová dokumentace, dřevostavba, 
dvouplášťová střecha, konopná izolace  

  
  
  
Abstract 

The Master´s thesis deals with a design of the children´s home in Novy Jicin. It is an object 
providing preventative educational assistance to children, pupils and students and their 
families, schools, and school establishment. The institute will operate as an outpatient 
(advisory panel) and boarding (forward determined length of stay based on the decision of the 
social employee, e.g. two months). 
The house is two-storied with partial basement and flat roof. The supporting structure of 
underground floor is made up of concrete blocks, reinforced concrete ceiling. Supporting 
structures above ground floors including ceiling are made up of solid timber boards. The roof 
is double-leaf, structure is made up of timber nailed trusses. The building is founded on the 
concrete base strips. Thermal insulation is made from cannabis plates. 
The thesis includes contract documents for the construction of building. 
  
Keywords 

children´s home, solid timber board, executive documentation, timber building, double-leaf 
roof, cannabis insulation  
… 
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Úvod 
 

Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby objektu 
Střediska výchovné péče v Novém Jičíně. Smyslem je provedení dokumentace dle 
vyhlášky 499/2006 Sb. se změnami 62/2013 Sb. a co nejreálnějšímu přiblížení se praxi.  
I proto jsem se snažila spolupracovat s místním stavebním úřadem, aby byla 
korespondence s realitou co nejvěrohodnější. 

Práce je zaměřena na zpracování dokumentace v souvislosti s provádění stavby tak, 
aby byly splněny požadavky vyhlášek a norem. Zejména pak vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.  

Jelikož mě zajímá problematika výchovy dětí a možnosti nápravy, zvolila jsem po 
prostudování dané tématiky středisko výchovné péče. V České republice moc těchto 
institucí není, ale jelikož jsem shledala provoz dětských domovů podobným, provedla 
jsem návštěvy ve třech domovech, abych blíže poznala provoz a mohla objekt lépe 
navrhnout. Z hlediska konstrukčních materiálů jsem se snažila volit materiály 
odpovídající trvale udržitelné výstavbě. 

Hlavním cílem bylo zpracování dokumentace pro provádění stavby tak, aby 
respektovala požadavky pro bezpečný a příjemný provoz celého centra. To znamená 
oddělit jednotlivé celky tak, aby se obyvatelé vzájemně nerušili. Z hlediska 
konstrukčního se jednalo zejména o bezpečné a vhodné provádění stavby v souvislosti 
se zadanými podmínkami. 

Práce je členěna na investiční záměr, kde došlo k předběžnému průzkumu zadaných 
kriterií, zejména prostředí, rozhodnutí o použitých materiálech a navržení vhodných 
dispozic objektu. Druhou částí je samotná projektová dokumentace dle 499/2006 Sb. se 
změnami 62/2013 Sb., která je doplněna o část stavební fyziky, kde jsou podrobněji 
posouzeny konstrukce a materiály z hlediska tepelné techniky, akustiky apod. 
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A.1 Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby 
Středisko výchovné péče v Novém Jičíně 

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

pozemků) 
 ul. Lesní, 741 01, Nový Jičín, k. ú.: Nový Jičín–Horní Předměstí, p. č.: 521/1 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Netýká se. 

  
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající)   
Netýká se. 

 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba) 
POMOC DĚTEM, s.r.o., IČO: 789456123, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový 

Jičín 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla  

Bc.  Milada Vlčková, IČO: 568974123, Luční 25, 741 01, Nový Jičín 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Bc. Milada Vlčková, ČKAIT: 963852741, SP00 – pozemní stavby 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení: Bc. Milada Vlčková 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: Bc. Milada Vlčková  
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení: Bc. Milada Vlčková  
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Stavba byla povolena na základě stavebního povolení rozhodnutím MěÚ v Novém 
Jičíně – Odbor územního plánování a stavebního řádu. 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Podkladem pro vyhotovení PD bylo zadání diplomové práce. PD byla vyhotovena 

na základě dokumentace pro stavební povolení. 
 

c) další podklady 
Prohlídka in-situ, podklady stavebního a katastrálního úřadu v Novém Jičíně. 
  
Pro vyhotovení projektové dokumentace byly použity: 

• katastrální snímek parcely č. 521/1, k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí 
• územní plán města Nového Jičína z roku 2009 s platnými změnami 

z roku 2012 a 2013 
• Územně analytické podklady ORP Nový Jičín 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 
Dotčený pozemek na par. č. 521/1v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí se nachází 

v okrajové části území města Nový Jičín. Pozemek je v současné době zatravněn 
a nachází se na množství křovin a stromů. Na pozemku se nachází stavba mateřské 
školy, v sousedství je umístěn dětský domov. Jedná se o pozemek se zvláštním režimem 
– hlavním využitím jsou stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, 
péče o rodinu apod. Část parcely bude odkoupena firmou POMOC DĚTEM, s.r.o. 
a budou vyřešeny všechny náležité majetkoprávní vztahy. 

Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu Střediska výchovné péče  (dále jen 
„SVP“) na pozemku parc. č. 521/1 v majetku investora (POMOC DĚTEM, s.r.o.) 
a souvisejících přístupových komunikací na pozemku parc. č. 521/1 také v majetku 
investora. Objekt neovlivní sousední budovy a nebude zasahovat na cizí pozemky. 

Objekt bude napojen na místní komunikaci na ul. Lesní, parc. č. 530/2 a 521/9, obě 
v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí. 

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

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) 
Parcely se nacházejí na území označeném jako UAN III - území, na němž nebyl 

dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 
nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak 
využito člověkem, existuje 50 % pravděp. výskytu arch. nál. 

V blízkosti se nachází řeka Jičínka vedena jako záplavová řeka, stavba však bude 
postavena v dostatečné vzdálenosti a výšce od řeky. 

Pozemek se nenachází v CHKO Beskydy. 
Žádná další omezení ani opatření nejsou známa. 
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c) odtokové poměry 
Dešťové vody budou částečně vsakovány do plochy, zbylé budou svedeny do 

vsakovací jímky umístěné na pozemku. 
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Město Nový Jičín v současné době disponuje územním plánem ze dne 1. 10. 2009, 
změnou č. 1 ÚPN ze dne 16. 10. 2012 a změnou č. 2 ÚPN ze dne 18. 1. 2013. 

Navrhovaná novostavba SVP splňuje požadavky ÚPD města Nového Jičína a je 
v souladu s plánovanou výstavbou na tomto území. Kapacity současných inženýrských 
sítí jsou pro výstavbu vyhovující.  

 
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 v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Dokumentace je vypracována v souladu s územním rozhodnutím vydaném MěÚ 
v Novém Jičíně. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navrhovaná novostavba splňuje vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Navrhovaná novostavba splňuje požadavky dotčených orgánů: 
• MěÚ Nový Jičín - odbor životního prostředí z hlediska zák.č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhl. č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady  atd. 

• MěÚ Nový Jičín - odbor dopravy 
• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje z hlediska zák. č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Netýká se. 
 
j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 
Pozemek par. č. 521/1, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí (707431):  
- druh pozemku: ostatní plocha 
- způsob využití: zeleň 
- výměra:  27 337 m2 
- vlastník:   JTH Resort a.s., Krupská 33/20, 415 01, Teplice 
- způsob ochrany: není evidován 
- omezení:  nejsou evidována 
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A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
Objekt SVP je jednou z forem preventivní výchovné pomoci dětem, žákům 

a studentům a jejich rodinám, školám a školským zařízením. Zařízení bude fungovat 
jako ambulantní (poradenská část) a internátní (dopředu určena délka pobytu na základě 
rozhodnutí sociálního pracovníka, např. dva měsíce). 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 
Netýká se. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Navrhovaná úprava objektu bude stavba s běžnými nároky na výstavbu.   
Navrhovaná novostavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhl. 

č. 268/2009 Sb., technické požadavky na výstavbu. 
Projektová dokumentace dále zohledňuje vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání. Všechny veřejně 
přístupné prostory budou řešeny s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 
Navrhovaná stavba splňuje požadavky dotčených orgánů: 

• Krajská hygienická stanice z hlediska zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví; NV č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci; atd. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 

• zastavěná plocha 
 objekt:   608,5 m2 

 zpevněné plochy: 469,5 m2 (bez příjezdové komunikace) 
 celkem:  1 078,0 m2 

 
• obestavěný prostor: 4 787,79 m3 

 
• počet poschodí: 3 (1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží) 
• počet lůžek:  24 
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• počet bytů:  3 
• počet učeben:  3  

 
• předpokládaný max. počet uživatelů:  

- ubytovací jednotky:  24 osob 
- administrativa :  4 zaměstnanci 
- vychovatelé:   3 zaměstnanců 
- sociální pracovníci/učitelé: 9 zaměstnanci 
- pomocný provoz:  2 zaměstnanci 

      celkem 42 osob 
 

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.) 

Na daný objekt nejsou kladeny požadavky na splnění energetické náročnosti budovy. 
S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby 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. 

 
Dešťová voda bude svedena do vsakovací jímky, popř. vsakována do pozemku. 
 
Z provozu stavby nebude vznikat žádný nový odpad. 
 
Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. je předpokládaná roční spotřeba studené vody určena: 
 
Ubytování: 27 osob × 15 m3 = 405m3 
Administrativa, učitelé: 13 osob × 14 m3 = 182 m3 
Jídlo: 27 osob × 3 m3 (dovoz) × 27 osob × 8 m3 (vaření) = 297 m3 

celkem: 884 m3/rok 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: březen 2014 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: březen 2016 

Předpokládaný postup výstavby: 

1. etapa – Objekt SVP 
a) příprava staveniště  
b) přeložky inženýrských sítí a přípojky 
c) zemní práce 
d) základové konstrukce 
e) hrubá stavba – nosné konstrukce 
f) hrubá stavba- ostatní konstrukce 
g) dokončovací a montážní práce 
h) kompletace 

 
2. etapa – Zpevněné plochy 

a) zemní práce 
b) zpevněné komunikace 
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k) orientační náklady stavby 
26 048 000 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
 
Novostavba SVP představuje v rámci výstavby jeden stavební objekt  
SO 01 – Středisko výchovné péče 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Dotčený pozemek - par. č. 521/1, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí. Projektová 

dokumentace řeší novostavbu Střediska výchovné péče (dále jen SVP) a přilehlých 
zpevněných ploch. Stavební pozemek je porostlý množstvím křovin a stromy, svažitý 
od severu k jihu (cca 6°). 

V současné době je ne pozemku umístěna stavba mateřské škol. Část pozemku bude 
odkoupena firmou POMOC DĚTEM, s.r.o. od stávajícího majitele a budou vyřešeny 
všechny náležité majetkoprávní vztahy. 

Pozemek se nachází na okraji zastavěné části města Nového Jičína v blízkosti 
mateřské školy a dětského domova. Objekt SVP bude napojen sjezdem a zpevněnými 
plochami na místní komunikaci ul. Lesní parc. č. 530/2 a 521/9, obě v k. ú. Nový Jičín-
Horní Předměstí. 

Staveniště je pro navrhovanou výstavbu vhodné a dostatečně prostorné. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci průzkumů bylo prováděno měření radonu s výsledkem „nízký“. V PD 

nejsou navrhována protiradonová opatření kromě HI základů. Objekt je založen na 
základových pásech. Pro jejich návrh bylo použito IGP prováděného, který uvádí 
základovou zeminu dostatečně únosnou. 

Zájmové území patří do geologického regionu kvartér Českého masivu a Karpat se 
strukturami sub horizontálně uložených nezpevněných neogenních a mladších 
sedimentů.  

Staveniště je možné ve smyslu ČSN EN 1997-1 hodnotit jako vhodné.  
Projektovaný objekt řadíme dle ČSN EN 1997-1 do konstrukcí 2. geotechnické 

kategorie. 
Při hloubení stavebních jam a rýh pro základové konstrukce se doporučuje dbát, aby 

nedošlo k porušení základové spáry stroji, klimatickými činiteli apod.  
Ochranu základové spáry je nutné zajišťovat ve smyslu ČSN EN 1997-1. Zeminy 

přicházející v úvahu pro výkopové práce patří většinou do třídy rozpojitelnosti R3 dle 
ČSN 73 6133.   

V celém prostoru staveniště je nutno téměř v celém půdním profilu počítat při 
projektování základů s vodou, která se bude stahovat do prostoru základů (respektive 
stavební jámy během odkrývání). Je nutno provést odvodnění jak nad objektem (po 
obvodu), tak odvodnění základů objektu. Z těchto důvodů a s nimi souvisejících 
úložních poměrů zemin bude nutno počítat se zapažením stavební jámy hlavně proti 
svahu, aby po výkopu stavební jámy nedošlo k porušení stability horního svahu a ujetí 
do jámy. Stavební jáma musí být stále důkladně odvodněna, jinak bude během stavby 
docházet k obtížím, způsobeným rozbředáním zemin. Jako ochrana betonu proti vodě 
bude proveden na patkách ochranný asfaltový nátěr. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dle mapového podkladu České geologické služby (www.geology.cz) je v místě 

výstavby nízký radonový index a nejedná se o poddolované území či území se 
svahovými nestabilitami.  
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o výrobní objekt, nepředpokládá se zásadní vliv na 

okolní stavby. Nejbližší současná zástavba je od objektu vzdálená více než 118 m a 
proto nehrozí nebezpečí zastínění nebo obtěžování nadměrným hlukem.  

Po dobu výstavby bude okolí stavby mírně negativně zatíženo hlukem ze stavebních 
strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách. Stavební práce 
budou probíhat v denní době. 

Negativní účinky (prašnost) na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora 
minimalizovány opatřeními (kropením resp. čištěním komunikace v případě jejího 
znečištění stavebními stroji apod.). Staveniště bude po dobu výstavby ohrazeno 
oplocením výšky 2 m a bude zabráněno vstupu nepovolaných osob. 

Objekt se nenachází v pásmu vodních zdrojů nebo léčivých pramenů. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V souvislosti s výstavbou nebudou provedeny žádné bourací práce. Plánovaný objekt 

je novostavbou na dosud nevyužitém pozemku. 
 V době výstavby dojde k vykácení potřebných křovin a stromů na pozemku. 

Vzrostlé stromy, které budou pokáceny, budou po ukončení stavebních prací nahrazeny 
výsadbou nových stromů. 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Netýká se. 

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 
Komunikačně bude navrhovaný objekt SVP napojen na stávající veřejnou místní 

komunikaci a to vjezdovou a výjezdovou asfaltovou komunikací na parkovací plochy 
u objektu. Dále bude vybudována přístupová komunikace pro pěší, která bude od nově 
navrhované příjezdové komunikace oddělena zeleným pruhem v šířce 0,5 m. Jelikož se 
nepředpokládá významné zvýšení dopravy v daném místě, bude zřízena nerozlišená 
křižovatka. 

Napojení na místní komunikaci bude řešeno dle požadavků odboru dopravy 
stavebního úřadu v Novém Jičíně a ŘSD Ostrava. Samostatný výkres dopravní situace a 
dopravní řešení není součástí této PD. 

Objekt SVP bude napojen novými přípojkami na stávající inženýrské sítě (vodovod, 
el. vedení, plynovod, kanalizaci) v blízkosti pozemku.  

 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Pro plánovanou výstavbu nejsou známy žádné věcné ani časové vazby, omezující její 

realizaci. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu SVP a zpevněných ploch v Novém Jičíně. 
Pozemky určené k výstavbě se nacházejí v jižní části města. 
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Objekt SVP je jednou z forem preventivní výchovné pomoci dětem, žákům a 
studentům a jejich rodinám, školám a školským zařízením. Zařízení bude fungovat jako 
ambulantní (poradenská část) a internátní (dopředu určena délka pobytu na základě 
rozhodnutí sociálního pracovníka, např. dva měsíce). 

 
• počet poschodí: 3 (1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží) 
• počet lůžek:  24 
• počet bytů:  3 
• počet učeben:  3  

 
• předpokládaný max. počet uživatelů:  

- ubytovací jednotky:  24 osob 
- administrativa :  4 zaměstnanci 
- vychovatelé:   3 zaměstnanců 
- sociální pracovníci/učitelé: 9 zaměstnanci 
- pomocný provoz:  2 zaměstnanci 

      celkem  42 osob 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z urbanistického hlediska je stavba začleněna do okolní zástavby jako dominantní 

objekt s moderními prvky, zároveň se snaží nenarušit přírodní prostředí, do kterého je 
situován, proto je zvolna dřevěná fasáda, ozvláštněna barevnými prvky, pro lepší 
zapamatovatelnost a identičnost stavby.  

Novostavba je umístěna v okrajové zastavěné části města v návaznosti na polohu 
škol, dětského domova v Novém Jičíně a obytnou výstavbu v jeho docházkové 
vzdálenosti.  Plochy výstavby nejsou dosud nijak využity a dle platného zemního plánu 
je výstavby tohoto typu v dané lokalitě vhodná. 

SVP bude orientováno terasami do svahu, aby bylo poskytnuto soukromí 
ubytovaných a klid pro práci v administrativní části. Stavba bude napojena na ul. Lesní. 
Stavba je orientována do svahu a částečně podsklepena. Střecha je navržena jako 
plochá, pultová a působí jako kontrast ke směru svahu. 

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

Architektonické řešení stavby je kubistického charakteru. V prostorovém členění 
stavby je kladen důraz na jednoduché hranaté tvary. 1NP objektu má tvar písmene „U“, 
výběžky ve 2NP vytváří dvě terasy, tzn., že půdorys 2NP je obdélníkový. Tento půdorys 
se snaží kopírovat půdorys stávajících Hückelových vil, které jsou pro dané území 
značně dominantní. 

Střecha je řešena jako plochá, pultová s atikami ze tří stran, odvodněna vně. Krytina 
je tvořena asfaltovými pásy s břidlicovým posypem. Střecha přesahuje o 1,5 m nad 
terasy 2NP, aby docházelo ke stínění a možnosti ukrytí uloženého nábytku apod. 

Fasáda objektu je členěna do dvou struktur. Základní hlavní plocha je vytvořena 
vodorovně orientovaným dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu, který časem 
získává přirozenou patinu šedé barvy. Barevné prvky jsou vytvořeny 
z cementotřískových desek z finální barevnou povrchovou úpravou (žlutá, oranžová, 
světle a tmavě červená). Viditelná část podzemních podlaží bude omítnuta marmolitem 
šedé barvy. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

V nově budovaném objektu nejsou navrženy žádný výrobní technologie.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Objekt je dle vyhlášky č. 398/2009 řešen ve všech částech přístupných veřejnosti 
jako bezbariérový, jedná se zejména o část administrativní. Vstup do objektu je pro 
osoby s omezenou schopností pohybu řešen přes 1PP, kde se nachází výtah. Všechny 
komunikace jsou řešeny tak, aby byl maximální výškový rozdíl 20 mm. Všechny dveře 
do společných a veřejných prostor jsou o min. průchozí šířce 900 mm a jsou vybaveny 
madly. 

Jedna ubytovací buňka s kompletním příslušenstvím je řešena jako bezbariérová. 
Buňka se nachází v 1NP a ve všech jejich prostorách bude zajištěn volný prostor pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Všechny dveře buňky, WC a sprchový 
kout jsou řešeno s madly, sprcha se sedátkem. Současně je bezbariérově řešena také 
místnost izolace s jejím příslušenstvím. 

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 
 

Bezpečnost stavby pro její užívání bude prokázána zkolaudováním stavby a 
jejím uvedením do provozu. V rámci výroby musí být uživatelem stavby stanoveny 
interní bezpečnostní předpisy. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 
Z hlediska urbanistického je umístění navrhované stavby SVP vhodné, neboť se 

budova snaží začlenit do stávající krajiny, nenarušit ji a respektovat stávající zástavbu. 
Výhodou je také dostatečná velikost parcely a dostatečná vzdálenost od ostatních 
objektů, nedojde tak k narušení stávající zástavby a nová nebude rušena stávající. 

Architektonické řešení objektu zvoleno skládáním jednoduchých kvádrových 
segmentů. Celkový vzhled je podtrhnut horizontálně orientovaným obkladem z prken ze 
sibiřského modřínu ozvláštněn barevnými prvky z dřevotřískových desek.  

Půdorys 1NP je ve tvaru písmene „U“. 2NP kopíruje delší stranu a výběžky vytvářejí 
terasy. Celkem má tedy objekt 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Střecha je plochá, 
pultová s atikami na 3 stranách s krytinou s asfaltových pásů s břidličným posypem. 

Objekt má celkem 3 patra o celkové výšce od –2, 460 m do 8,090 m. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Stavební konstrukce je tvořená dřevěnými masivními křížem lepenými vrstvenými 

panely. Nenosné dělící konstrukce jsou tvořeny SDK příčkami. Nosným prvkem 1PP 
jsou betonové šalovací tvárnice zalité betonem a vyztužené. Zde jsou vnitřní nosné 
stěny také z betonových tvárnic. Šachta výtahu je provedena z betonových šalovacích 
tvárnic. 



 

16 
 

Strop 1PP je monolitický betonový. Strop 1NP je z dřevěných masivních panelů. 
Strop 2NP je tvořen zavěšeným SDK podhledem, který je uchycen na nosnou 
konstrukci střechy. 

Založení objektu je řešeno na betonových pásech. Jako vodotěsnící vrstva spodní 
stavby je použit asfaltový pás. 

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky, na které je 
položeno bednění a vodotěsnící vrstva z asfaltových pásů. Střecha je dvouplášťová, 
plochá, s atikami na 3 stranách, odvodněná vně dispozice.  

Jednotlivá podlaží jsou samonosnými dřevěnými schodišti, která budou podrobněji 
řešena subdodávkou projektu. Druhým spojovacím prvkem je výtah. 

Objekt je zateplen tepelnou izolací z konopí, část suterénu je zateplena EPS, části ve 
styku s terénem XPS. Střecha je zateplena minerální vlnou. Okna i vnější dveře jsou 
dřevěná s izolačními dvojskly s požární odolností dle PD.  

Půdorysné rozměry objektu jsou 32,5 × 20,5 m; v nejnižším místě má střecha výšku 
7,18 m a v nejvyšším 8,09 m. Úroveň terénu v místě vstupu do objektu je ve výšce -2,46 
m. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Novostavba SVP 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. 

Stavební práce budou prováděny odbornou firmou. Pro stavbu byl vypracován 
statický posudek založení stavby a nosné konstrukce, na základě vyhodnocení IGP, 
zpracovaný autorizovaným statikem v oboru statika a dynamika staveb a je řešen 
v rámci samostatného projektu. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
V objektu nebudou umístěna žádná zařízení výrobního charakteru.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Netýká se. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Ve smyslu ČSN 730833 tvoří posuzovaný administrativní objekt 8 požárních úseků.  

  
P 01.01/N2 

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI si (m
2) 

1S8 CHODBA 58,36 

101 ZÁDVEŘÍ 18,02 
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128 CHODBA 23,47 

228 CHODBA 45,06 

  CELKEM 144,91 

 
P 01.03 

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI si (m
2) 

1S1 TECH. MÍSTNOST 25,42 

 
P 01.04 

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI si (m
2) 

1S2 SPISOVNA 53,83 

1S3 DÍLNA 23,30 

1S4 SKLAD 20,04 

  CELKEM 97,17 

 
N 01.01 

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI si (m
2) 

102 ŠATNA 11,55 

103 WC INVALIDÉ 6,62 

104 WC 1,44 

105 KOUPELNA 4,50 

106 WC 1,44 

107 KOUPELNA 5,50 

108 POKOJ PRO VYCH. 15,79 

109 POKOJ 20,95 

111 POKOJ 19,22 

112 POKOJ 20,16 

113 KK+OBÝVACÁ POKOJ 40,00 

114 CHODBA 29,25 

126 SKLAD 4,61 

127 ŠATNA 6,48 

  CELKEM 187,51 

 

N 01.02 

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI si (m
2) 

115 KANCELÁŘ 15,79 

116 KANCELÁŘ 17,84 

117 KANCELÁŘ 15,61 

118 MÍSTNOST PRO HOSTY 18,91 

119 WC MUŽI 1,71 
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121 PŘEDSÍŇ WC 2,63 

122 WC ŽENY 2,88 

123 WC INVALIDÉ 4,51 

124 CHODBA + KK 33,39 

  CELKEM 113,27 

 

N 01.03 

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI si (m
2) 

129 ŠATNA 11,60 

131 SKLAD 8,22 

132 POKOJ 33,10 

133 POKOJ 20,12 

134 POKOJ 18,56 

135 POKOJ PRO VYCH. 8,82 

136 KK+OBÝVACÁ POKOJ 56,66 

137 CHODBA 20,18 

138 SKLAD 3,74 

139 KOUPELNA 5,53 

141 WC 1,34 

142 KOUPELNA 4,11 

143 WC 1,33 

  CELKEM 193,31 

 

N 02.01 

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI si (m
2) 

202 SKLAD 6,89 

203 WC 1,44 

204 KOUPELNA 4,50 

205 WC 1,46 

206 KOUPELNA 5,83 

207 POKOJ PRO VYCH. 15,79 

208 POKOJ 20,26 

209 POKOJ 18,69 

211 POKOJ 26,05 

212 KK+OBÝVACí POKOJ 52,65 

213 CHODBA 20,82 

  CELKEM 174,38 
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N 02.02 

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI si (m
2) 

201 KANCELÁŘ 29,88 

214 UČEBNA 25,80 

215 UČEBNA 30,35 

216 SPOLEČ. MÍSTNOST 84,22 

217 UČEBNA 64,64 

218 WC IZOLACE 6,10 

219 IZOLACE 17,26 

221 SKLAD 3,55 

222 WC 2,16 

223 WC 2,16 

  CELKEM 266,12 

 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Pro zachování nosnosti a stability navrhovaných prostor je objekt vyhovující.  
Požární bezpečnost je také řešena samostatně v Technické zprávě požární 

bezpečnosti a příslušných výkresech.  
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Obr. č. 1: Výpočet SPB  
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Navržené stavební konstrukce jsou z hlediska požadavků na požární odolnost 
vyhovující. Jedná se o konstrukce s min. požární odolností REI 180 DP1 resp. REI 60 a 
požární uzávěry s min. odolností EW30 DP2 a EIC-S 45 DP1.  

 

Obr. č. 2: Odolnost staveb. konstrukcí 

 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
V objektu je navržena jedna NÚC, která prochází všemi podlažími a ústí na volné 

prostranství. Tvoří ji požární úsek P 01.01/N2. 
Dle projektované kapacity objektu je předpokládaný počet unikajících osob 111. 
Značení únikových cest bude provedeno zřetelně dle ČSN ISO 3864. Směr únikové 

cesty bude označen příslušnými značkami a to v každém podlaží a při změně směru 
únikové cesty. 
 
POSOUZENÍ DÉLKY A ŠÍ ŘKY NECHRÁN ĚNÉ UNIKOVÉ CESTY 
Dle ČSN EN 73 0802, TABULKA 18 
 
u = (E/K)xS 
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P 01/01/N2 (a=0,829)    Šířka vchodových dveří 
- Dovolený rozměr: 33,5 m    - u = (109/45)x1 = 2,4 = (1 3205 
mm) 
- Skutečný rozměr: 6,7 m    - skutečná 1 600 mm - vyhoví 
- Vyhoví 
- u = 0 
 
P 01/03 (a=1,076) 
- Dovolený rozměr: 24,65 m 
- Skutečný rozměr: 11 m 
- Vyhoví 
- u = 0 
 
P01/04 (a=0,972) 
- Dovolený rozměr: 26,5 m 
- Skutečný rozměr: 19 m 
- Vyhoví 
- u = (2/60)x1 = 0,033 = 1 - vyhoví 
 
N 01/01 (a=1,0) 
- Dovolený rozměr: 25 m 
- Skutečný rozměr: 14,6 m 
- Vyhoví 
- u = (14/60)x1 = 0,233 = 1 - vyhoví 
 
N 01/02 (a=1,0) 
- Dovolený rozměr: 25 m 
- Skutečný rozměr: 21,8 m 
- Vyhoví 
- u = (17/60)x1 = 0,283 = 1 - vyhoví 
 
N 01/03 (a=0,966) 
- Dovolený rozměr: 27 m 
- Skutečný rozměr: 14,6 m 
- Vyhoví 
- u = (12/60)x1 = 0,2 = 1 - vyhoví 
 
N 02/01 (a=1,0) 
- Dovolený rozměr: 25 m 
- Skutečný rozměr: 25 m 
- Vyhoví 
- u = (12/45)x1 = 0,27 = 1 - vyhoví 
 
N 02/02 (pro a=0,829) (S ≤ 100 m2, E ≤ 40 osob, lvnitř.  ≤ 15 m) 
- Dovolený rozměr: 33,5 m 
- Skutečný rozměr: 33 m 
- Vyhoví 
- u = (55/65)x1 = 0,8 (440 mm, skutečnost 1 200 mm) – vyhoví 
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 

Omezení šíření plamene na jinou stavbu je dáno materiály jejich obvodových 
konstrukcí a odstupovými vzdálenostmi.  
 
POSOUZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 
Dle ČSN EN 73 0802 
V případě obvodové stěny DP3 vykazující požadovanou PO s vnějším hořlavým 
obkladem 
třídy reakce na oheň C až F je možné při určení POP započítat reprezentativní uvolněné 
teplo 
pro hoření dřeva cca 5MJ/(m2.min) a dobu možného hoření lze pak uvažovat shodnout  
s požadovanou PO obvodové stěny. 
 
Q= 5 x 60 = 300 MJ/m2 

I = ε . σ  [(TN + 273)4 - ( T0 + 273)4 ] 

 

kde:  I [W/m2] – hustota tepelného toku od plně rozvinutého požáru 

ε = 1,0 [-] – emisivita (pro plně rozvinutý požár) 

σ = 5,67.10-8 [W/(m2.K4)] – Stefan-Boltzmannova konstanta 

TN [°C] – teplota hořících plynů – viz vztah (23) 

T0 [°C] – počáteční teplota (tj. před požárem; hodnota je většinou zanedbávána) 

TN = 20 + 345 × log (8 × t +1) = 20 + 345 . log (8 × p +1) 

kde:  T [°C] – teplota hořících plynů uvnitř místnosti podle normové teplotní křivky 

t [min] – čas od začátku požáru ≈ p [kg/m2] – požární zatížení 

TN = 20 + 345 × log (8×50 +1) = 918 °C 

I = 1 . 5.67.10-8 [(918 + 273)4 =114,085 kW/m2 – jedná se o POP 

Spo = Sp 

Spo [m2] – celková POP v posuzované obvodové stěně 

Sp [m2] – celková plocha obvodové stěny 

Po = (Spo/Sp) × 100 = (1/1) . 100 = 100 % 

Vychází-li pro skupinu POP hodnota po ≥ 40%, je možné stanovit odstupovou 
vzdálenost a 

PNP od této skupiny POP jako celku. 

  
Odstupové vzdálenosti vypočtené pomocí sálání tepla 

SPECIFIKACE PÚ A 
OBVODOVÉ STĚNY 

Spo 

(m2) 
hu 

(m) 
l 

(m) 
Sp 

(m2) 
po 

(%) 
p´V 

(kg/m2) 
d 

(m) 

Severní stěna (N 01.01, N 01.03, P 01.01, N 02.01, N 
02.02) 205,8 6,5 32,5 205,8 100 60 25,3 
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Jižní stěna (N 01.01, N 01.03, N 01.03, N 02.01, N 
02.02) 230,7 6,5 32,5 230,7 100 65 25,9 

Východní stěna (N 01.03, N 02.02) 117,9 6,5 20,5 117,9 100 60 20,6 

Západní stěna (N 01.01, N 02.01) 117,9 6,5 20,5 117,9 100 60 20,6 

Odstupové vzdálenosti pro odpadávání hořlavých částí konstrukcí druhu DP3 

d = 0,36 × h 

kde:  d [m] – odstupová vzdálenost 

h [m] – maximální výšková poloha konstrukce DP3 měřená od upraveného 
terénu 

 

d = 0,36 × 9,5 = 3,42 m (rozhodující jsou odstupové vzdálenosti vypočtené 
z hlediska sálání tepla) 

 
Požárně nebezpečný prostor střechy 

 

 

hu = 2 m, d = 17,7 m -> dv = 4,4 m 

ds = 6,1 m 

 Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle 
pozn. odst. 10.2.1. ČSN 730802. 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 

STANOVENÍ POŽÁRNÍ VODY 
 
a)Vnitřní odběrová místa 
P 01/01/N2  
p x S = 144,91 x 2,9 = 420,2 ≤ 9000 – nemusí být hydrant 
 
P 01/03  
p x S = 25,42 x 9,15 = 232,6 ≤ 9000 – nemusí být hydrant 
 
P01/04 
p x S = 97,17 x 56,8 = 5519,3 ≤ 9000 – nemusí být hydrant 
  
N 01/01  
p x S = 187,5 x 45 = 8437,5 ≤ 9000 – nemusí být hydrant 
 
N 01/02 
p x S = 133,3 x 50,4 = 6178,3 ≤ 9000 – nemusí být hydrant 
 
N 01/03  
p x S = 193,3 x 45 = 8698,5 ≤ 9000 – nemusí být hydrant 
 
N 02/01  
p x S = 174,4 x 45 = 7848 ≤ 9000 – nemusí být hydrant 
 
N 02/02 
p x S = 266,1 x 44,8 = 11921,3 ≥ 9000 – musí být hydrant 
 
Smax = 266,1 m2 
 
E>20 -> musí být hydrant 
 
b)Vnější odběrová místa 
Nadzemní hydrant – vzdálenost od objektu max. 150 m, DN potrubí 100 
 

Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN min 100 
mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m. 
 Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně 
Q=6 ls-1. 
 Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q= 12 ls-1. 
Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
 
Přenosné hasicí přístroje (PHP) 
 
STANOVENÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 
 
Vyhláška č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb uvádí, že 
stanovení technických podmínek pro daný objekt má být provedeno dle ČSN 73 0833. 
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Budovy OB2: 
- hlavní domovní elektrorozvaděč … min. 1x PHP práškový 21A 
- strojovna výtahu … min. 1x PHP CO2 55B 
- PÚ určené pro skladování s plochou větší než 20m2 (např. sklepní kóje apod.) – na 
každých započatých 100m2… 1x PHP vodní nebo pěnový 13A nebo 1x PHP práškový 
21A 
- společné nebytové prostory (např. chodby, schodiště) – na každých započatých 200m2 
půdorysné plochy všech podlaží domu (nezapočítávají se plochy bytů) … 1x PHP vodní 
nebo pěnový 13A nebo 1x PHP práškový 21A 
- dále se doporučuje v budovách, kde není nainstalováno sprinklerové stabilní zařízení, 
instalovat přenosné hasící přístroje v místech, umožňující jejich rychlé využití obyvateli 
obytných buněk 
 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

Příjezdy a přístupy: 
Příjezd k posuzovanému objektu je zajištěn po nové asfaltové komunikaci na 

parkoviště u objektu šířky 5,5 m. Dle odst. 12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést 
přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu. Tímto jsou 
splněny požadavky dle ČSN 73 0802. 

Vjezdy a průjezdy: 
Dle ČSN 730804 vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel musí být ve světlých 

rozměrech min. 3 500 mm široké a 4 100 mm vysoké – je splněno, není jinak bráněno 
vjezdu požárních vozidel. 

Nástupní plochy: 
U posuzovaného objektu nemusí být zřízeny nástupní plochy. Je možno využít nově 

budované plochy parkoviště u objektu. 
Zásahové cesty: 
• Vnitřní zásahové cesty: 
Vnitřní zásahové cesty nebudou zřizovány. Výška objektu h < 22,5 m, protipožární 

zásah lze vést z vnějších stran objektu a nevyskytují se zde PÚ o ploše větší než 200 m2. 
V objektu není nutné zřizovat požární výtah. 

• Vnější zásahové cesty: 
Vnější zásahové cesty nejsou v objektu zřizovány. 
 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

Větrání: 
Odvětrání požárních úseků je přirozené, okny. 
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v místnosti 1S1.  
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a kouřovody-

Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Dle odst. 8.1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární 

odolnosti  EI. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy 

E ČSN 73 4201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou 
ročně.  

Tepelná soustava: 
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Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od 
výrobků třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných 
zařízení. 

Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti 

na článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických 

a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být 
navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, 
ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům 
prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má 
požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i změněna 
v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení 
požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 

U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 
6.2.1 ČSN 730802 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním 
prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se 
zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena 
požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Těsnění prostupů se hodnotí podle 
7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech: 
a) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto 
rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a 
jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů 
podle 1ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem 
řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848), 
b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených 
v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW. 

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) 
nebo b) a jsou většího světlého průřezu než 2000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová 
vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 
ČSN EN 13501-2:2008. 

Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při 
kolaudaci musí být předloženy platné certifikáty. 

Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku 

navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek 
stanovených českými technickými normami (ČSN 730802, ČSN 730810). 
Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických zařízení sloužící 
k požárnímu zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu I. kabel B2ca. 

Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít zařízenou 
dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž každý 
musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně 
zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý 
napájecí zdroj musí být samočinné. 

Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným 
generátorem, akumulátorovými bateriemi nebo připojením na veřejnou sít NN popř. VN 
smyčkou. V těchto případech porucha na jedné větvi nesmí vyřadit dodávku el. energie 
pro zařízení, která musí zůstat funkční i v případě požáru.  
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Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu, se připojují 
samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala 
funkční po celou požadovanou dobu odpojení ostatních elektrických zařízení objektu 
(15minut). 

Bleskosvod 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1- 4.  
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 
 Dle odst. 5.5. ČSN 73 0833 musí být každá obytná buňka (byt) vybavena zařízením 
autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části obytné buňky 
vedoucí směrem do únikové cesty.  
 

j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle 

nařízení vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
V prostorách SVP budou umístěny bezpečnostní a výstražné tabulky a značky dle 

požadavků PO a BOZP a to především v každém podlaží obytných částí, v jednotlivých 
provozech a při změnách směru NÚC. 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) kritéria tepeln ě technického hodnocení  
• Obvodová stěna 1NP, 2NP  U=0,22 Wm-2K-1 UN=0,30 Wm-2K-1 
• Střecha     U=0,13 Wm-2K-1 UN=0,24 Wm-2K-1 
• Obvodová stěna 1PP   U=0,26 Wm-2K-1 UN=0,30 Wm-2K-1 
• Okna     U=1,20 Wm-2K-1 UN=1,50 Wm-2K-1 

Podrobněji Příloha č. 3. 
 

b) energetická náročnost stavby 
Přibližná měrná potřeba tepla     11,68 kWh/m3, rok 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  0,23 W/m2K 
Celkové tepelné ztráty objektu     29,437 kW 

 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Netýká se. 
  

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
 

Novostavba SVP je navržena tak, aby pro daný provoz zajišťovala splnění 
hygienických požadavků jak z hlediska větrání, vytápění, zásobování vodou a osvětlení. 
Všechny prostory objektu jsou přirozeně větrány okny.  

Při výkonu pracovní činnosti nejsou kladeny zvláštní požadavky na osvětlení. Ze 
všech pracovních prostor je umožněn přirozený kontakt s vnějším prostředím. Umělé 
osvětlení všech ploch bude zajištěno.  
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Obytné prostory splňují podmínky vyhl. č. 137/1998 Sb. pro denní osvětlení, přímé 
větrání a dostatečné vytápění s možností regulace. Okna obytných místností jsou 
orientována tak, aby bylo co možná nejvíce zamezeno vzájemnému stínění. 

Objekt bude v zimním období vytápěn kondenzačními plynovými kotli a deskovými 
otopnými tělesy (v koupelnách v žebříkovém provedení). 

Do všech potřebných místností je zajištěn přívod pitné vody z nově budované 
přípojky objektu. 

U objektu bude vybudován prostor pro odkládání komunálního odpadu. 
Stavba nebude mít výraznější negativní vliv na okolí resp. okolní stavby. Vzhledem 

k charakteru objektu se nepředpokládá výraznější obtěžování okolní zástavby hlukem, 
vibracemi nebo prašností. 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Dle mapového podkladu České geologické služby (www.geology.cz) je v místě 

výstavby nízký radonový index a nejedná se o poddolované území či území se 
svahovými nestabilitami. 
Jako ochrana objektu před případným radonem z podloží je navržen hydroizolační pás 
spodní stavby z asfaltového pásu s protiradonovou ochranou. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Netýká se – není řešeno. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt SVP se nachází v seizmické oblasti s referenčním zrychlením základové půdy 

agR = 0,08 ~ 0,10 g. Jedná se o oblast s možným výskytem případů malé seizmicity. 
Vzhledem ke konstrukčnímu řešení objektu a jeho velikosti nehrozí při předpokládaném 
stupni seizmické aktivity v oblasti zřícení objektu.  
Statika objektu je řešena v rámci specializace k PD. 
 

d) ochrana před hlukem 
Vnitřní prostory SVP jsou chráněny před hlukem svými obvodovými konstrukcemi. 

Pro oddělení komunikačních prostor obytných buněk od provozů jsou použity akustické 
SDK stěny tl. 150 mm (Rw=58 dB). 
Při návrhu byly respektovány následující obecně platné české normy, předpisy a 
hygienické předpisy:  

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
• vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů, 
• nařízení vlády č.178/2001, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů dle nařízení vlády č. 
523/2002 Sb. a změně nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 
okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 
prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

Před škodlivými hlukovými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými 
obvodovými konstrukcemi.  
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e) protipovodňová opatření 
Netýká se – není řešeno, objekt se nenachází v povodňovém pásmu. 
V blízkosti se nachází řeka Jičínka vedena jako záplavová řeka, stavba však bude 

postavena v dostatečné vzdálenosti a výšce od řeky 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt je napojen na technickou infrastrukturu v blízkosti pozemku.  
Vodovod: Napojení je provedeno na vodovodní řad v jihozápadním rohu parcely na 

ul. Lesní přípojným potrubím přes vodoměrnou šachtu do objektu.  
Kanalizace: Objektu bude na kanalizaci napojen přípojkou přes revizní šachtu 

v jihozápadní části pozemku. U objektu bude vybudována kanalizační 
čerpací stanice. V místě napojení u ul. Lesní bude umístěna uklidňovací 
šachta, odtud bude kanalizace vedena samospádem do stávající 
kanalizace. 

Plynovod: Připojovací místo středotlakého plynovodu na parcele bude umístěno 
v jihozápadní části pozemku a vedeno pře HUP do 1PP. 

Vedení NN: V blízkosti objektu se nachází zemní vedení NN, na které bude budova 
napojena zemním kabelem v místě veřejné komunikace přes 
elektroměrovou skříň na hranici pozemku do elektrorozvodné skříně 
v 1PP. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod: délka přípojky 95 m 

  DN 80 
Kanalizace: délka přípojky 95 m 

  DN 150 
Plynovod: délka přípojky 95 m 

  DN 40 
Vedení NN: délka přípojky 95 m 

  napětí 3 x 230/400 V 

 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení 
Na pozemek parc. č. 521/1, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí bude navazovat nově 

budovaná zpevněná plocha a to komunikace pro pěší a příjezdová komunikace pro 
vozidla. 

Navržená přístupová komunikace pro pěší je dlážděná betonovou dlažbou o sklonu 1 
% v délce 95 m. Příjezdová komunikace na parkoviště šířky 5,5 m je asfaltová, určená 
pro pojezd vozidel skupin 1a (osobní) a 1b (lehká užitková). Mezi komunikací pro 
vozidla a pěší bude zbudován zelený pás v šířce 0,5 m. 

 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Komunikační napojení navrhované stavby je řešeno výše zmíněnými nově 

budovanými komunikacemi a to na místní komunikaci, ulice Lesní. Jedná se o 
křižovatku úrovňovou, stykovou, přednost v jízdě není upravena dopravním značením 
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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 a to na volné otevřené ploše u 

jižní části objektu.  
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. 
Parkovací stání jsou vyspádovaná směrem od objektu ve sklonu 2 %. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Netýká se – není řešeno. 
 

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 vymývaného kačírku v šířce 0,5 m.  
Parkoviště bude napojeno na volné prostranství před objektem a jako nosný prvek 

poslouží gabiony, které budou vybudovaný 1 m nad úroveň parkoviště, aby zároveň 
sloužily jako bezpečnostní prvek zábradlí. 

 
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 
Netýká se – není řešeno. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA 
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo 

hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních 
hodinách. Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora 
minimalizovány opatřeními (čištění komunikace v případně jejího znečištění stavebními 
stroji apod.). 
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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 nevznikají. 
Výstavba a stavební úpravy nezvyšují celkový vliv stavby na životní prostředí. 

Při provozu objektu nebudu okolí zatíženo hlukem. Provoz předpokládá mírné 
navýšení množství nečistot v ovzduší a to provozem kondenzačních kotlů 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 (ochrana dřevin, ochrana památných 

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

V okolí stavby nebyl zjištěn zvýšený výskyt zvěře a PD tudíž nepřepokládá narušení 
jejich přirozeného území.  Parcely jsou položeny v zastavěné části obce, kde se 
nenacházejí zimoviště nebo hnízdiště ohrožených druhů a na pozemku se nevyskytují 
chráněné druhy vegetace. 

 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Netýká se – není řešeno. 

 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 
Na daný objekt se nevztahují požadavky a stanoviska řízení EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

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

Netýká se – stavba nevykazuje škodlivé účinky, před kterými by muselo být 
chráněno obyvatelstvo. Vzhledem k charakteru a situování stavby není nutné řešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.  

 

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 kanalizace v Novém Jičíně. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup a příjezd na staveniště je umožněn z místní komunikace a dále po nově 

zbudovaných zpevněných staveništních plochách na pozemku parc. č. 521/1 v k. ú. 
Nový Jičín-Horní Předměstí. 
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Staveništní komunikace š. 4,2 m s obratištěm bude realizována z betonových panelů 
a bude odstraněna po skončení prací.  

Staveniště bude na el. energii a vodovod napojeno z nově budovaných přípojek 
a odvodněno přes novou kanalizační přípojku do veřejné kanalizace v Novém Jičíně. 

 
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. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních 
hodinách, pouze ve dne a to vždy v době od 7do 17 hodin. Negativní účinky na okolí po 
dobu výstavby budou z pohledu investora minimalizovány opatřeními (čištěním 
komunikace v případě jejího znečištění stavebními stroji apod.). 

Negativní účinky (prašnost) na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora 
minimalizovány opatřeními (kropením resp. 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. 

Další vliv stavby související s jejím provozem na okolní pozemky a stavby se 
nepředpokládá.  

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
Veřejné zájmy nebudou zařízením staveniště ohroženy. Při výstavbě bude omezen 

provoz na místní komunikaci ul. Lesní 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 k pokácení nezbytně nutných vzrostlých stromů. Tyto úbytky budou 
nahrazeny vysazením nových stromů v minimálně stejném počtu. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Na volné ploše parcely č. 521/1, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí bude vyčleněn 

prostor pro uskladnění materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům za jejich 
současného zabezpečení proti nepříznivým účinkům deště. Pro uskladnění materiálu 
podléhajícího povětrnostním vlivům, nářadí a vybavení bude vybudován přechodný 
skladový uzamykatelný objekt ze skladových kontejnerů. Dále bude na staveništi 
umístěno zázemí pro personál (šatna, umývárna, kancelář).  
 

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

S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby 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. 

 
a) ze stavební činnosti 
Číslo  Název a druh odpadu    Místo likvidace 
17 01 01 Beton         1 
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17 01 02 Cihly         1 
17 02 01 Dřevo         1 
17 02 02 Sklo         1 
17 02 03 Plasty         2 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet     3 
17 04 05 Železo a ocel        2 
17 04 07 Směsné kovy        2 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10     2 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 0601 a 17 0603  1 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly   1 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03     1 
 

Vysvětlivky: 1 – Skládka TDO 
  2 – Sběrné suroviny 
  3 – Spalovna  
 

Veškeré tyto výše uvedené odpady musí být na stavbě během výstavby skladovány 
v řádně označených kontejnerech, skladování a manipulace s nimi musí probíhat 
odděleně! 

Dodavatel stavby musí mít odvozy vzniklých odpadů smluvně zajištěny s vlastníky 
skládek, spaloven a sběrných surovin. 

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. Po dobu realizace stavby 
bude dodavatel a investor dohlížet, zda nedochází k úniku ropných produktů ze 
stavebních mechanismů. Dojde-li k případnému úniku ropných látek do zeminy, 
dodavatel zajistí odtěžení kontaminované zeminy do nepropustné nádoby a její 
odvezení na příslušnou skládku nebo do spalovny. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemina, vykopána ze stavební jámy, bude následně použita pro terénní úpravy.  
Rozsah staveniště je dán částí parcely par. č. 521/1, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměst, 

kde je dostatek místa pro vznik deponie pro zeminu a ostatní nutné stavební materiály. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
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. 

Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo 
hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních 
hodinách. Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora 
minimalizovány opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího znečištění 
stavebními stroji apod.). 

 
j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Objekt SVP je navržen v souladu s platnými normami a předpisy. Při provádění prací 
musí být tyto práce prováděny v souladu s platnými předpisy na úseku bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci, a to vyhl. č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nař. vlády č. 101/2005 Sb., o budoucím 
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provozu. Dále je nutno dodržovat nař. 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, vyhlášku č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích a vyhlášku č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků při provádění stavby a při provozu se 
řídí stávajícími platnými obecnými bezpečnostními předpisy. Dále pak musí být v 
souladu  se zák. 309/2006 Sb. a  nař. vlády 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce při 
provádění staveb, ve znění novel. Dále nař. vlády 101/2005 Sb., o budoucím provozu, o 
požadavcích na obecně platné  předpisy při provádění stavby. Dále je nutno dodržovat 
nař. vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Dle nař. 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.  

Musí být respektovány přílohy 1- 3 tohoto předpisu. 
- 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.  
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Netýká se – není řešeno. 

 
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. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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Předpokládaný termín zahájení výstavby: březen 2014 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: březen 2016 

Předpokládaný postup výstavby: 

1. etapa – Objekt SVP 
i) příprava staveniště  
j) přeložky inženýrských sítí a přípojky 
k) zemní práce 
l) základové konstrukce 
m) hrubá stavba – nosné konstrukce 
n) hrubá stavba- ostatní konstrukce 
o) dokončovací a montážní práce 
p) kompletace 

 
2. etapa – Zpevněné plochy 

c) zemní práce 
d) zpevněné komunikace 
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Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Objekt SVP je jednou z forem preventivní výchovné pomoci dětem, žákům a 

studentům a jejich rodinám, školám a školským zařízením. Zařízení bude fungovat jako 
ambulantní (poradenská část) a internátní (dopředu určena délka pobytu na základě 
rozhodnutí sociálního pracovníka, např. dva měsíce). 

• zastavěná plocha 
 objekt:   608,5 m2 

 zpevněné plochy: 469,5 m2 (bez příjezdové komunikace) 
 celkem:  1 078,0 m2 

 
• obestavěný prostor: 4 787,79 m3 

 
• počet poschodí: 3 (1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží) 
• počet lůžek:  24 
• počet bytů:  3 
• počet učeben:  3  

 
• předpokládaný max. počet uživatelů:  

- ubytovací jednotky:  24 osob 
- administrativa :  4 zaměstnanci 
- vychovatelé:   3 zaměstnanců 
-  sociální pracovníci/učitelé: 9 zaměstnanci 
- pomocný provoz:  2 zaměstnanci 

     celkem 42 osob 
 
Objekt bude rozdělen na 4 funkční části. Část technického zázemí (převážně 

v 1PP) – sklady, technická místnost, dílna apod., administrativa – vedení a zázemí SVP, 
ubytovací – 3 byty pro maximálně 8 dětí a část edukativní – učebny, kancelář učitelů. 

 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 

Architektonické řešení stavby je kubistického charakteru. V prostorovém členění 
stavby je kladen důraz na jednoduché hranaté tvary. 1NP objektu má tvar písmene „U“, 
výběžky ve 2NP vytváří dvě terasy, tzn., že půdorys 2NP je obdélníkový. Tento půdorys 
se snaží kopírovat půdorys stávajících Hückelových vil, které jsou pro dané území 
značně dominantní. 

Střecha je řešena jako plochá, pultová s atikami (oplechovanými) ze tří stran, 
odvodněna vně. Sklon atik směrem do plochy střechy (5 %). Krytina je tvořena 
asfaltovými pásy s břidlicovým posypem. Pod tento asfaltový pás bude mechanicky 
přikotven pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, 
vzájemně jsou tyto pásy svařeny. Střecha přesahuje o 1,5 m nad terasy 2NP, aby 
docházelo ke stínění a možnosti ukrytí uloženého nábytku apod. V místě podbití jsou 
vytvořeny přiváděcí otvory, které budou zakryty perforovaným plechem z nerezové 
oceli, odváděcí otvory jsou umístěny na severní fasádě. 

Fasáda objektu je členěna do dvou struktur. Základní hlavní plocha je vytvořena 
vodorovně orientovaným dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu, který časem 
získává přirozenou patinu šedé barvy. Barevné prvky jsou vytvořeny 
z cementotřískových desek z finální barevnou povrchovou úpravou (žlutá, oranžová, 
světle a tmavě červená). Viditelná část podzemních podlaží bude omítnuta marmolitem 
šedé barvy. 
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Objekt má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V podzemním podlaží je umístěno 
technické zázemí stavby, v nadzemních podlažích je část administrativní, ubytovací 
a edukativní. Všechna patra jsou propojena dvouramenným dřevěným schodištěm 
a výtahem. 

Objekt je dle vyhlášky č. 398/2009 řešen ve všech částech přístupných veřejnosti 
jako bezbariérový, jedná se zejména o část administrativní. Vstup do objektu je pro 
osoby s omezenou schopností pohybu řešen přes 1PP, kde se nachází výtah. Všechny 
komunikace jsou řešeny tak, aby byl maximální výškový rozdíl 20 mm. Všechny dveře 
do společných a veřejných prostor jsou o min. průchozí šířce 900 mm a jsou vybaveny 
madly. 

Jedna ubytovací buňka s kompletním příslušenstvím je řešena jako bezbariérová. 
Buňka se nachází v 1NP a ve všech jejich prostorách bude zajištěn volný prostor pro 
pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Všechny dveře buňky, WC 
a sprchový kout jsou řešeno s madly, sprcha se sedátkem. Současně je bezbariérově 
řešena také místnost izolace s jejím příslušenstvím. 

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. 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Netýká se – není řešeno. 
 
Konstruk ční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Výkopy a násypy 
Výkopy pro nové základové pásy budou provedeny v rozsahu dle výkresové části 

PD.  
Před prováděním výkopových prací je potřeba vytyčit stávající inženýrské sítě, ověřit 

jejich hloubky uložení a při provádění výkopových prací je potřeba dbát na to, aby 
nebyly porušeny. 

Při hloubení stavebních jam a rýh pro základové konstrukce se doporučuje dbát, aby 
nedošlo k porušení základové spáry stroji, klimatickými činiteli apod.  

Ochranu základové spáry je nutné zajišťovat ve smyslu ČSN EN 1997-1. Zeminy 
přicházející v úvahu pro výkopové práce patří většinou do třídy rozpojitelnosti R3 dle 
ČSN 73 6133.   

Jako ochrana betonu proti vodě bude proveden na patkách ochranný asfaltový nátěr. 
Výkopy budou během výstavby odvodněny do nově vybudované kanalizační 

přípojky. 
Do základové spáry bude uloženo zemnění hromosvodu. 
 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce novostavby budou provedeny jako betonové pásy. Do bednění 

budou provedeny monolitické pásy z betonu C20/25 XC1.  
Pro ukotvení schodnic a sloupků venkovního schodiště budou před severní fasádou 

objektu provedeny základ kruhového půdorysu, Φ 300 mm z prostého betonu C20/25 do 
nezámrzné hloubky (800 mm). 

V základových konstrukcích budou ponechány prostupy pro instalace ZTI apod. 
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Svislé konstrukce a překlady 
Nosná konstrukce navrhovaného objektu v 1NP a 2N bude z dřevěných masivních 

křížem lepených vrstvených panelů. Obvodové stěny tl. 128 mm, vnitřní nosné stěny tl. 
95 mm. 

Nosné konstrukce v 1PP jsou vytvořeny z betonových šalovacích tvárnic 
v tloušťkách 400 a 200 mm. Výtahová šachta je z betonových šalovacích tvárnic tl. 200 
mm, vyztužena a vylita betonem. Výškový rozdíl stropu 1NP je řešen podložením 
příslušných panelů (nad kterými je stropní konstrukce tl. 140 mm) dřevěným smrkovým 
hranolkem v. 86 mm. 

Obvodový plášť bude tvořen vodorovně orientovanými dřevěnými prkny sibiřského 
modřínu, doplněn dřevotřískovými deskami s finální úpravou ve 4 barevných 
provedeních (RAL 1028, 2004, 2002 a 3000). V místě soklu a úrovně 1PP bude 
provedena marmolitová stěrka šedé barvy. 

V 1PP bude v místě stropu před schodištěm zabudován skrytý průvlak ocelové I200. 

Vodorovné nosné konstrukce 
Strop 1PP je monolitický betonový. Beton C25/30 vyztužen B500 B. Strop 1NP je 

z dřevěných masivních panelů – 7 vrstvý, tl. 226 mm a 5 vrstvý, tl 140 mm. Strop 2NP 
je tvořen zavěšeným SDK podhledem, který je uchycen do plošně lisovaných desek 
z orientovaných velkoplošných třísek (př. OSB), které jsou připevněny na nosnou 
konstrukci střechy, kvůli lepšímu provádění parozábrany a uložení teplené izolace. 
Tento podhled je zateplen 50 mm lehkého pásu z minerální vlny. 

V místě napojení stropu 1NP u schodiště je upevněn smrkový dřevěný trám v. 120 
mm, pro možnost uložení stropních desek.  

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky, na které je 
položeno bednění a vodotěsnící vrstva z 2 vrstev asfaltových pásů. Střecha je 
dvouplášťová, plochá, s atikami na 3 stranách, odvodněná vně dispozice. Střešní vazník 
bude součástí dílenské dokumentace. 

Schodišťové konstrukce 
Venkovní schodiště bude z dubového dřeva, které má vynikající požární i 

trvanlivostní vlastnosti. K objektu bude připojeno pomocí ocelového „L“ úhelníku a 
konvexními hřebíky uchyceno až k nosné části stěny (beton). Veškeré prvky schodiště 
budou natřeny tungovým olejem v poměru 10:1 s terpentýnem či pomerančovým 
olejem. Přebytečný olej setřít, po dalších dnech postupně nanášet 2–4 vrstvy čistého 
tungového oleje, nejlépe po zaschnutí předchozího nátěru. 

Vnitřní schodiště jsou dřevěná samonosná. Podesty jsou vtvořený ze stropních 
dřevěných masivních panelů v tl. 140 mm. V místě suterénu je podesta podepřena 
6×dřevěným smrkovým sloupkem 120×120 mm, v 1NP je podesta uložena na tyči 
průřezu rovnoramenného L z konstrukční oceli válcované za tepla, L140×140×10 mm. 
Podepření bude provedeno na nosných dřevěných stěnách. U uložení na betonovou 
šachtu výtahu bude vložena pružná podložka, aby bylo zabráněno přenosu vibrací při 
pohybu výtahu. Všechna schodiště jsou opatřena madly ve v. 1 000 mm. Schodišťové 
nášlapy budou splňovat požadavek na součinitel smykového tření ≥ 0,5, na předním 
okraji schodišťového stupně ve vzdálenosti 40 mm od hrany bude součinitel smykového 
tření ≥ 0,6. 

 
Komíny 
Z technické místnosti je na střechu vyveden komín, pro příjem a výdej vzduchu 

kondenzačních kotlů, jehož ústí je ve výšce 500 mm nad nejvyšším bodem atiky. 



 

41 
 

Opláštění komínu je provedeno z nerezové oceli. Na střeše budou umístěny také větrací 
komínky (plastové) z hygienických místností a kuchyní. Dále zde bude vyvedeno 
odvětrání kanalizace, DN 100, plast. 

 
 
Konstrukce tesařské 
Všechny dřevěné prvky venkovního schodiště, včetně ostatních jsou specifikovány 

ve výpisu prvků. 
Veškeré prvky venkovního schodiště budou natřeny tungovým olejem v poměru 10:1 

s terpentýnem či pomerančovým olejem. Přebytečný olej setřít, po dalších dnech 
postupně nanášet 2–4 vrstvy čistého tungového oleje, nejlépe po zaschnutí předchozího 
nátěru. 

V interiéru bude proveden nátěr dřevěných prvků tungovým olejem:terpentýn (či 
pomerančový olej), 10:1. Setřít popřípadě vyhladit povrch. Další 1-3 vrstvy např. směsi 
10:2:0,5 – tungový olej:lněný (či světlicový) olej:terpentýn (či pomerančový olej). 

Veškeré nášlapné povrchy, vč. venkovního schodiště budou splňovat požadavek na 
součinitel smykového tření ≥ 0,5, na předním okraji schodišťového stupně ve 
vzdálenosti 40 mm od hrany bude součinitel smykového tření ≥ 0,6. 

 
Krytiny 
Střešní krytina halového objektu bude tvořena 2 x SBS modifikovaným asf. pásem. 

Spodní pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (200g/m2)  (př. Glastek 40 Mineral), 
horní s nosnou vložkou kombinovanou z PE rohože vyztužené mřížkou ze skleněných 
vláken, na horním povrchu opatřen břidličným posypem (175 g/m2) (př. Elastek 40 
Combi). 

Izolace proti vodě 
Na podkladní desku objektu bude bodově nataven pás z oxidovaného asfaltu 

s nosnou vložkou ze skleněné rohože a na něj bude natavena izolace z oxidovaného 
asfaltu s nosnou vložkou z Al folie kašírovanou skleněnými vlákny. Toto souvrství bude 
dodrženo u všech skladeb podlah při styku s terénem. 

Svislá izolace v místě nosné stěny ve styku se zeminou bude provedena 
z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou Al folie kašírovanou skleněnými vlákny a bude 
chráněna cihlovou přizdívkou. 

Jako parozábrana ve skladbě střešního pláště objektu bude sloužit PE folie s reflexní 
hliníkovou vrstvou (170 g/m2), sd = 300 m (př. Jutafol N Al 170), přilepena na podklad 
z plošně lisovaných desek z orientovaných velkoplošných třísek (př. OSB) 

Hydroizolační vrstva střešního pláště viz odst. krytiny. 
 

Izolace tepelné a akustické 
Objekt je zateplen tepelnou izolací z konopí, upevněné do dřevěného roštu v tl. 2×80 

mm, část suterénu je zateplena EPS tl. 160 mm, části ve styku s terénem XPS tl. 80 mm. 
Střecha je zateplena minerální vlnou tl. 220 mm, zavěšený podhled ve 2NP je zateplen 
minerální vlnou tl. 50 mm. Obvodová stěna 1PP v místě styku se zeminou je zateplena 
XPS tl. 60 mm. 
 

Úpravy povrchů, podlahy 
V 1PP je na podlaze proveden epoxidový nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. 

V ostatních místnostech jsou provedeny podlahy keramické, je položeno marmoleum 
nebo koberec. Nášlapné povrchy jsou voleny tak, aby odpovídaly účelu dané místnost. 
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 V 1PP a na viditelných stěnách výtahové šachty jsou provedeny omítky (jádrová 
a štuková omítka) a opatřený nátěrem interiérové barvy. V ostatních prostorech jsou 
ponechány pohledové dřevěné panely a v případě použití SDK desek (jako obkladu 
nebo samostatné příčky), jsou tyto opatřeny penetrací a vnitřním nátěrem na akrylátové 
bázi.  

V místě změn povrchů (materiálů) podlah budou nainstalovány přechodové hliníkové 
lišty, oblé, samolepící nebo nevrtané, v barvě podlahy. 

 
Konstrukce plastové 
Netýká se. 

 
Konstrukce truhlářské 
Okna budou provedena jako dřevěná, jedno nebo dvoukřídlá, sklápěcí, otevírací nebo 

kombinace předešlých, barva transparentní, dřevo borovice, izolační dvojsklo 
U = 1,2 W/m2K. U všech dveří budou provedeny dřevěné obložkové zárubně. Vstupní 
dveře 1NP a 1PP budou dřevěné se zasklením s bezpečnostním dvojsklem. 

 
Konstrukce zámečnické 
Na terasách č. 200 a 210 bude upevněno zábradlí z nerezové oceli. Zábradlí bude 

systémové (př. Alza). 
V místě vchodu do 1NP bude na svářenec z oceli L 140×250×2 500 mm s žebry 

přikotvena dřevěná fošna ve spádu. Prvek bude svaření pozinkován. 
V 1NP je podesta uložena na tyči průřezu rovnoramenného L z konstrukční oceli 

válcované za tepla, L140×140×10 mm 
 
Konstrukce klempířské 
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu (barva RAL 

7035).  
 
Dlažby, obklady 
Dlažby budou položeny ve všech hygienických místnostech a skladech a v některých 

chodbách, popř. šatnách. Budou kladeny do flexibilního lepícího tmelu min. tl. 4 mm. 
Dlaždice budou keramické, slinuté, probarvená střep, protiskluznou R10/A, tl. 10 mm. 
V místech, kde na dlažbu nenavazuje obklad, bude proveden sokl z keramických 
soklových lišt. 

Obklady budou provedeny v místnostech s dlažbou a kuchyních za linkou. Výšky 
obkladu jsou uvedeny v PD. 

 
Nátěry 
Nátěr podlahy viz odst. úpravy povrchů, podlahy. 
 
Malby 
Omítky vnitřních stěn z betonu budou opatřeny minerální vápenocementovou 

omítkou a následně opatřeny dvojitým nátěrem silikátové interiérové barvy.  
Na tvrdé sádrové desky bude nanesena penetrace a vnitřní nátěr na akrylátové bázi.  
 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Bezpečnost stavby pro její užívání bude prokázána zkolaudováním stavby a jejím 

uvedením do provozu. V rámci výroby musí být uživatelem stavby stanoveny interní 
bezpečnostní předpisy. 
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Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – 
popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí 

Z hlediska stavební fyziky je objekt navržen tak, aby vyhovoval požadavkům na 
součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí dle ČSN 73 0540, požadavky na 
osvětlení a akustiku dle ČSN 73 0532. Výpočty z programu Teplo na součinitele 
prostupu tepla jsou doloženy v příloze č. 3: Stavební fyzika.  

Všechny obytné místnosti jsou navrženy tak, aby byly dostatečně osvětleny denním 
světlem, v případě potřeby zastínění budou v oknech namontovány vnitřní žaluzie nebo 
rolety. Obytné místnosti budou splňovat požadavky ČSN 73 4301. 

Akustické požadavky jsou vyřešeny v rámci prostorů mezi administrativou a byty, 
kde je splněn požadavek Rẃ,N = 45 dB instalací akustické dvojitě opláštěné příčky. 
Dále jsou splněny požadavky kročejové neprůzvučnosti stropů L´nw,N = 55 dB. Mezi 
prostory učeben je splněn požadavek Rẃ,N = 47 dB. 

Před negativními účinky vnějšího prostředí bude stavba chráněna svými obvodovými 
konstrukcemi. 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz příloha č. 2d: D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 

Použité stavební materiály a provedení stavby by měly splňovat obecnou certifikaci 
výrobků a práce ve stavebnictví. 

 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí 

V rámci navrhovaného objektu se jedná o tradiční technologické postupy bez 
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  

Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu 
potřebném pro provedení stavby – tzn. výrobní a dílenská dokumentace dle zaměření 
stavební připravenosti pro jednotlivé prvky (okna, dveře, ocelové konstrukce apod.) na 
místě stavby.  
Dokumentace pro provádění stavby není výrobní dokumentací. 
 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Během provádění podkladních vrstev (štěrkodrť) je potřeba provádět zkoušky jejich 
předepsané únosnosti. 
 
Výpis použitých norem  

• ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební 
části 

• ČSN 73 0532+Z1 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  
    akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
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• ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
• ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 
• ČSN 73 3610   Navrhování klempířských výrobků 
• ČSN 73 4301  Obytné budovy 
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Závěr 
 

Na základě investičního záměru, kde došlo k hlubšímu prozkoumání souvislostí, 
podmínek a zadané problematiky, jsem vypracovala dokumentace pro provedení stavby. 
Oproti investičnímu záměru došlo ke změně účelu stavby z dětského domova na 
středisko výchovné péče, jelikož jsem po následném průzkumu vyhodnotila tento objekt 
jako vhodnější a zajímavější pro další zpracování.  

Cílem diplomové práce bylo vytvoření dokumentace pro provádění stavby 
a posouzení stavby z hlediska stavební fyziky a jiných požadavků vyplývajících 
z norem a vyhlášek. Toto zadání považuji za splněné.  
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Seznam zkratek a symbolů 

Al   hliník  
asf.   asfaltový  
DN   světlost potrubí  
DPS  dokumentace pro provádění stavby  
DP  diplomová práce 
ext.   exteriér  
EL   elektroměrná skříň  
EPS  expandovaný polystyrén  
HDPE  vysokohustotní polyetylén  
HI   hydroizolace  
HUP  hlavní uzávěr plynu  
HZS  hasičský záchranný sbor  
int.   interiér  
k. ú.  katastrální území  
kce   konstrukce  
M   měřítko  
m. č.  místnost číslo  
MW  minerální vata  
NJ  Nový Jičín 
NN   nízké napětí  
NP   nadzemní podlaží  
NT   nízkotlaký  
parc. č.  parcelní číslo  
PD   projektová dokumentace  
PE   polyetylen  
PHP  přenosný hasicí přístroj  
PT   původní terén  
PÚ   požární úsek  
PUR polyuretan  
PVC  polyvinylchlorid  
r. š.   rozvinutá šířka  
RŠ  revizní šachta  
s. v.  světlá výška  
SDK sádrokarton  
SPB  stupeň požární bezpečnosti  
SVP středisko výchovné péče 
TI   tepelná izolace  
TiZn  titan-zinek  
tl.   tloušťka  
ÚC   úniková cesta  
UT   upravený terén  
XPS  extrudovaný polystyren  
ŽB   železobeton  
   
A   plocha [m2]  
a   součinitel rychlosti odhořívání látek z hlediska charakteru hořlavých 

látek [-]  
bj   součinitel teplotní redukce [-]  
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d  délka [m], [mm]  
E  celistvost konstrukce [min]  
h výška [m], [mm]  
HT  měrná ztráta prostupem tepla [W/K]  
I  tepelná izolace konstrukce [min]  
l  délka [m], [mm]  
Ø  průměr [mm]  
P  zatížení [kN]  
P0  procento požárně otevřených ploch [%]  
pv  výpočtové požární zatížení [kg/m2]  
Q  průtok [l/s-1]  
R  tepelný odpor konstrukce [(m2K)/W]  
R  únosnost konstrukce [min]  
Rdt  tabulková výpočtová únosnost zeminy [kPa]  
S  plocha [m2]  
š  šířka [m], [mm]  
U  součinitel prostupu tepla [W/(m2K)]  
UN  požadovaný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)]  
V  objem [m3]  
v  výška [m], [mm]  
W  hustota tepelného toku [min]  
α  úhel [°]  
∆Utbm  průměrný vliv tepelných vazeb [-]  
θ  teplota [°C]  
λ  tepelná vodivost [W/(mK)]  
σ  napětí v základové spáře [kPa]  
φ  vlhkost [%]  
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