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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je návrh dvoupodlažní mateřské školky na konkrétním 

pozemku v Moravanech u Brna. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující 

každodenní provoz. Novostavba sestává ze dvou oddělení celkem pro čtyřicet dětí, součástí 

jsou i prostory pro zájmové kroužky. Důraz je také kladen na celkový vizuální dojem a 

konstrukční řešení. Budova je navržena z konstrukčního systému KM BETA s venkovním 

cementotřískovým obložením CETRIS na fragmentu fasády.  

  
Klíčová slova 

projektová dokumentace, mateřská škola, podlaží, plochá střecha, terén  

  

  

  
Abstract 

The target of this thesis is design two-floor kindergarten (nursery school) on specific 

building plot in Moravany near Brno. The target is to create operational dispositive solution 

which takes account of everyday operations. The new building is comprised of two sections 

for forty children. There is also place for leisure time activities. There is also emphasis to 

general visual impression and desing resolution. The building is designed from construction 

system KM BETA with outdoors cement –bonded particleboards CETRIS on fragment of 

facade.  

  
Keywords 

project documentation, kindergarten, floor, flat roof, terrain 
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Úvod 

Tato diplomová práce řeší novostavbu mateřské školky na konkrétním pozemku 

v okrajové části obce Moravany u Brna. Novostavba sestává ze dvou oddělení celkem pro 

čtyřicet dětí, součástí jsou i prostory pro zájmové kroužky. 

Objekt je navržen v mírně svažitém terénu a je orientován na severozápad, což 

umožnilo vhodně situovat herny a pracovny převážně na jižní stranu. 

Výsledný architektonický návrh tvoří pět na sebe navazujících úseků, z nichž každý 

plní svoji funkci a jsou vzájemně uspořádány tak, aby odpovídaly každodennímu provozu. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází úsek dvou oddělení mateřské školky, úsek 

hospodářský, úsek vedení mateřské školky a úsek pro veřejnost. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází taktéž úsek pro veřejnost, který je propojen s 1NP centrálním schodištěm 

a úsek pro dětské kroužky. Objekt je řešen jako bezbariérový. 

Obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KM 

BETA. Obvodové zdivo bude dodatečně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

z minerální teplené izolace ISOVER. Objekt je zastřešen dvěma plochými jednoplášťovými 

střechami s mírným sklonem 3%. První z nich, nad jednopodlažní částí objektu, je navržena 

jako zelená střecha pro nenáročné rostliny. Druhá střecha, nad dvoupodlažní částí objektu, 

je navržena jako nepochozí – plochá střecha se zátěžovou vrstvou z praného kameniva. 

Odvod vody bude řešen pomocí střešních vtoků napojených na kanalizaci. 

Stropní konstrukce je navržena jako montovaná z železobetonových dutinových 

předpjatých panelů. 

Fasáda prvního nadzemního podlaží objektu je obložena obkladem 

z cementotřískových desek CETRIS v červeném, světle šedém a tmavě šedém odstínu. 

V druhém nadzemním podlaží je fasáda provedena ze silikonové zatírané omítky CEMIX 

NZC v červené barvě. Zajímavým architektonickým prvkem celého objektu jsou nepravidelně 

uspořádána dřevohliníková kruhová okna v druhém nadzemním podlaží. 
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A. 1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Mateřská škola Moravany u Brna  

Místo stavby:  Moravany [583413], p. č. 1013/124, 664 48 Moravany, 

Stavební úřad: MěÚ Šlapanice – stavební úřad, Opuštěná 9, 656 70 Šlapanice 

Charakter stavby: novostavba   

Katastrální území: Moravany u Brna [698504],  

Stupeň PD:  Dokumentace pro provádění stavby 

Datum zpracování: 01/2014 

Zodp. Projektant: Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby 

Projektant:  Bc. Iveta Drekslerová 

   Bílavsko 10 

   768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Investor:  obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

 

A. 2 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa katastrálního území Moravany. 

Nový územní plán obce Moravany. 

Dokumentace o plánovaných inženýrských sítích. 

 

 

A. 3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území: 

Pozemek p. č. 1013/124, na kterém je navrženo umístění mateřské školky, je 

v mírném svahu a nachází se v okrajové části obce Moravany u Brna. 

Parcela je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda pod ochranou ZPF, avšak 

v novém územním plánu obce Moravany je tato plocha určena pro občanské stavby. 

Celková výměra celého pozemku je 16 221 m2, ale dle nového územního plánu je 

tento pozemek rozdělen na čtyři části, z nichž řešená část má výměru 6 200 m2. 

Orientace pozemku je na severozápad. 
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b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Parcela je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda pod ochranou ZPF, avšak 

v novém územním plánu obce Moravany je tato plocha určena pro občanské stavby. 

 

c) údaje o ochraně území: 

Přes parcelu je vedeno ochranné pásmo vedení vysokotlakého plynu. Před 

započetím výkopových prací na tomto pozemku bude zažádáno o přeložení tohoto vedení. 

Navrhovaná stavba se nachází mimo záplavové území. 

 

d) údaje o odtokových poměrech: 

Jedná se o mírně svažitý terén. Stavba bude napojena na plánovanou technickou 

infrastrukturu obce. Dešťová voda ze střech je odváděna svody a svodnými potrubími přes 

retenční nádrž do šachty, odkud je vedena společně se splaškovou vodou do jednotné 

kanalizace. 

 

e) údaje o souladu s územně – plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování: 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s novým územním plánem obce 

Moravany u Brna a splňuje všechna kritéria územního plánování. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Výstavbou nebude porušen žádný z obecných požadavků, řešení nemění plánované 

využití území. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, veškeré podmínky 

správců inženýrských sítí a dotčených orgánů byly zohledněny a zapracovány do 

dokumentace. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Stavba leží v ochranném pásmu vedení vysokotlakého plynu, avšak v novém 

územním plánu je toto vedení přeloženo mimo řešený pozemek. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Realizace projektu si nevyžádá žádné související investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: 

Místo stavby: 

Moravany [583413], p. č. 1013/124 

Vlastník: obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

 

Pozemky dotčené stavbou: 

Moravany [583413], p. č. 1013/124, p. č. 1013/123 – plánovaná příjezdová 

komunikace 

Sousední pozemky: 

p. č. 1013/108; vlastník: Sovilon, a.s. Modřická 486/34, 664 48 Moravany 

p. č. 1013/123; vlastník: obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

p. č. 1013/125; vlastník: obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

p. č. 1013/134; vlastník: Sovilon, a.s. Modřická 486/34, 664 48 Moravany 

p. č. 1013/135; vlastník: Sovilon, a.s. Modřická 486/34, 664 48 Moravany 

p. č. 1013/282; vlastník: obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

 

A. 4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o novostavbu mateřské školy v obci Moravany u Brna. 

 

b) účel užívání stavby: 

Objekt bude využíván jako mateřská školka se dvěma odděleními maximálně pro 40 

dětí. Součástí jsou i prostory pro zájmové kroužky. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Stavba je trvalého charakteru. Životnost stavby se předpokládá minimálně 70 let. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nevztahuje se k danému projektu 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení 

vyhlášek a technických požadavků na výstavbu. Veškeré podmínky správců inženýrských 

sítí a dotčených orgánů jsou zohledněny v projektové dokumentaci. Všechny bezbariérové 

prvky, které budou na stavbě využity, budou zaznamenány v projektové dokumentaci. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů: 

Stavbou bude dotčeno pásmo vedení vysokotlakého plynu, avšak toto vedení bude 

v důsledku přeloženo mimo řešenou parcelu. 

Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich 

vyjádření a při stavbě budou dodrženy. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Stavba leží v ochranném pásmu vedení vysokotlakého plynu, avšak v novém 

územním plánu je toto vedení přeloženo mimo řešený pozemek. 

 

h) navrhované kapacity stavby: 

Zastavěná plocha:    1133,8 m2 

Obestavěný prostor:    6934,2 m3 

Výška atiky od upraveného terénu:  nad 2NP – 8540 m 

      nad 1NP – 4790 m 

Počet parkovacích stání:   10 stání pro osobní automobily 

      1 stání pro vozíčkáře 

 

i) základní bilance stavby: 

Průměrná potřeba vody viz část Technické zařízení budov, specializace k diplomové 

práci. 

 

j) základní předpoklady výstavby: 

Předpokládané zahájení stavby je v dubnu 2015, dokončení stavby v říjnu 2017. 
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k) orientační náklady stavby: 

Cena vychází z technicko – hospodářských ukazatelů inženýrských staveb pro rok 

2013. 

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 4474 Kč/m3 

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 31 030 000 Kč 

 

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

SO01 – Mateřská školka 

SO02 – Zahradní domek 

SO03 – Zpevněná plocha betonovou dlažbou 80 mm 

SO04 – Zpevněná plocha asfaltem 

SO05 – Zpevněná plocha betonovou dlažbou tl. 50 mm 

SO06 – Vodovodní přípojka 

SO07 – Přípojka el. vedení NN 

SO08 – Přípojka kanalizace 

SO09 – Přípojka plynu 

SO10 – Oplocení pozemku ocelovým plotem 

SO11 – Parkoviště pro veřejnost 

SO12 – Parkoviště pro zaměstnance 

SO13 – Třídní hřiště s pískovištěm 

SO14 – Společné hřiště 

SO15 – Prostor pro herní prvky 

S016 – Sadové úpravy 
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B. 1 POPIS ÚZEMÍ 

 a) charakteristika stavebního pozemku 

 Řešený pozemek p. č. 1013/124 leží v katastrálním území Moravany u Brna. 

Jedná se o mírně svažitý pozemek orientovaný na severozápad. Jedná se o pozemek,          

který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, avšak dle nového územního plánu je 

určen pro občanské stavby. Celková plocha pozemku činí 16 221 m2, pozemek je rozdělen      

na 4 části, z nichž řešená část má výměru 6 200 m2.  

 

 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření objektu, na základě 

něhož byla projektová dokumentace vypracována. 

 

 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba leží v ochranném pásmu vedení vysokotlakého plynu, avšak v novém 

územním plánu je toto vedení přeloženo mimo řešený pozemek. 

 

 d) poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 

 Pozemek se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 

 

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

odtokové poměry v území 

 Realizací stavby se nijak nezmění odtokové poměry v území. Stavba nenaruší 

okolní stavby ani pozemky. 

 

 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Veškeré dřeviny a vzrostlé stromy bránící realizaci stavby budou odstraněny. 

 

 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda pod ochranou ZPF, 

ale dle nového územního plánu obce Moravany bude tento pozemek vyňat ze ZPF a tato 

plocha bude určena pro občanskou vybavenost. 

V rámci stavby nedojde k záboru pozemku určených plnění funkce lesa.  
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 h) územně technické podmínky 

 Objekt bude napojen na plánované vedení inženýrských sítí vedoucích 

v komunikaci vedle pozemku. Přípojky budou vedeny pod trávníkem a účelovou komunikací 

vedoucí až k objektu. Přístup do stavby je umožněn po chodníku vedoucího ze stávající části 

obce. Tento chodník je napojen na příjezdovou komunikaci k objektu mateřské školky. 

  

 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané investice 

 V první řadě budou provedeny terénní úpravy a výkopy, dále budou 

provedeny základové konstrukce. Po technologické přestávce se začne se samotnou 

výstavbou. 

 

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

 B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:  

 Účelem návrhu je na pozemku vybudovat novostavbu mateřské školky                

pro rozrůstající se novou zástavbu obce Moravany u Brna. Objekt sestává ze dvou oddělení 

celkem pro čtyřicet dětí, součástí jsou i prostory pro zájmové kroužky. 

 

 B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dle nového územního plánu obce Moravany u Brna je řešený pozemek určen               

pro stavby občanského vybavení. 

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

řešení 

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený, zděný objekt s plochou 

střechou. Výsledný architektonický návrh tvoří pět na sebe navazujících úseků, z nichž každý 

plní svoji funkci a jsou vzájemně uspořádány tak, aby odpovídaly každodennímu provozu. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází úsek dvou oddělení mateřské školky, úsek 

hospodářský, úsek vedení mateřské školky a úsek pro veřejnost. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází taktéž úsek pro veřejnost, který je propojen s 1NP centrálním schodištěm 

a úsek pro dětské kroužky. Objekt je řešen jako bezbariérový. Obvodové a vnitřní nosné              

i nenosné zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KM BETA. Obvodové zdivo bude 

dodatečně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z minerální teplené izolace 
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ISOVER. Objekt je zastřešen dvěma plochými jednoplášťovými střechami s mírným sklonem 

3%. První z nich, nad jednopodlažní částí objektu, je navržena jako zelená střecha            

pro nenáročné rostliny. Druhá střecha, nad dvoupodlažní částí objektu, je navržena jako 

nepochozí – plochá střecha se zátěžovou vrstvou z praného kameniva. Odvod vody bude 

řešen pomocí střešních vtoků napojených na kanalizaci. 

Stropní konstrukce je navržena jako montovaná z železobetonových dutinových 

předpjatých panelů. 

Fasáda prvního nadzemního podlaží objektu je obložena obkladem 

z cementotřískových desek CETRIS v červeném, světle šedém a tmavě šedém odstínu. 

V druhém nadzemním podlaží je fasáda provedena ze silikonové zatírané omítky CEMIX 

NZC v červené barvě. Zajímavým architektonickým prvkem celého objektu jsou nepravidelně 

uspořádána dřevohliníková kruhová okna v druhém nadzemním podlaží. 

 

B. 2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 Dispozičně je navržený objekt řešen následovně: 

V úseku oddělení mateřské školky je navržena herna s pracovnou, která slouží 

zároveň jako lehárna, její příslušenství (šatna pro děti, umývárna, izolace, sklad hraček a 

lehátek, výdejna jídla) a kabinet učitelek. Dále je v tomto úseku navržena chodba vedoucího 

školního dvora se zádveřím. Ze zádveří je přístup na venkovní WC pro dospělé a děti. 

Z chodby je navržen přístup do výdeje jídla a do úklidové místnosti. 

V úseku hospodářském jsou situovány tyto místnosti: přípravna jídla, šatna 

s umývárnou pro personál, sklady na prádlo, přepravní nádoby a odpady, pomocné 

schodiště do 2NP, strojovna VZT a kotelna.  

Úsek vedení disponuje ředitelnou, spisovnou, sborovnou, denní místností, šatnou   

pro učitelky a jejich umývárnu. Před ředitelnou je navržena předsíň s posezením                       

pro veřejnost. 

V úseku pro veřejnost je umístěno sociální zázemí pro ženy a muže, v hale s galerií     

a tříramenným monolitickým schodištěm vedoucím do 2NP se taktéž nachází sociální 

zázemí a šatna sloužící k průběhu kroužků pro děti a v průběhu představení nebo akce               

ve víceúčelovém sále pro odkládání kabátů a bund.  

Úsek kroužků je vybaven učebnami pro výuku keramiky, výtvarné výchovy                       

a angličtiny. Dále se zde nachází kabinet pro tyto kroužky a jejich sklady. 

V druhé části 2NP se nachází již zmiňovaný víceúčelový sál, který taktéž slouží                

dle rozvrhu pro kroužek dramatický nebo tělesné výchovy. Všechny tyto kroužky jsou 

kapacitně maximálně pro 10 dětí, které se zde střídají dle vypsaného rozpisu. Kroužky slouží 

nejen pro děti navštěvující mateřskou školku. Zároveň tento sál může příležitostně sloužit         
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pro veřejná představení či výstavu vyrobených děl dětí pro jejich rodiče. Součástí sálu jsou 

navržené sklady – sklad vybavení sálu, sklad cvičebních pomůcek, sklad pro dramatický 

kroužek.  

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb., bezbariérové řešení staveb.  

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 

zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy: 

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

komínu, kouřovodů a spotřebičů paliv 

- § 15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,                

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

- § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 

ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

 

B. 2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení 

Objekt mateřské školky je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, 

nepodsklepená budova s plochou střechou a je rozdělen do pěti funkčních úseků. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází úsek dvou oddělení mateřské školky, úsek hospodářský, 

úsek vedení mateřské školky a úsek pro veřejnost. V druhém nadzemním podlaží se nachází 

taktéž úsek pro veřejnost, který je propojen s 1NP centrálním schodištěm a úsek pro dětské 

kroužky. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

  Svislá nosná konstrukce: 

Obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KM 

BETA Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm a 4DF-LD tl. 115 mm. Stěny oddělující třídy mateřské 

školky, víceúčelový sál a učebny od chodby budou vyzděny z vápenopískových cihel KM 

BETA AKU 8DF-LP. Stěny oddělující učebny kroužků jsou navrženy jako akustické 

sádrokartonové příčky RIGIPS tl. 125 mm. Ve vstupní hale jsou navrženy tři podpůrné 

železobetonové sloupy z betonu C20/25 a oceli B500B. 

  Vodorovné konstrukce: 
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V téměř celém objektu je navržena stropní konstrukce z předpjatých dutinových 

panelů SPG strop systém tl 250 mm. Ve vstupní hale tvoří stropní konstrukci železobetonová 

monolitická spojitá deska z betonu C20/25 a oceli B500B. Objekt je ztužen železobetonovým 

věncem šířky 240 mm a výšky 250 mm taktéž z betonu C20/25 a oceli B500B. 

 Střešní plášť: 

Objekt je zastřešen dvěma plochými jednoplášťovými střechami. První z nich je 

navržena jako zelená střecha se stabilizační vrstvou ze střešního substrátu pro nenáročné 

rostliny doplněné posypem z kůry a praného kameniva. Druhá střecha nad 2NP je navržena 

jako nepochozí – plochá střecha se zátěžovou vrstvou z praného kameniva – kačírku frakce 

16 – 32 mm.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

V úrovni stropů je stavba ztužena ŽB věnci z betonu C20/25 a oceli B500B. 

Prostorová tuhost budovy je zajištěna příčnými a podélnými nosnými stěnami. Stavba je 

založena v nezámrzné hloubce 1600 mm od upraveného terénu. Základy tvoří kombinace 

základových pasů z železobetonu C20/25 a prostého betonu C16/20 šíře 550 mm, 700 mm, 

500 mm dle výkresové dokumentace. 

 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V místnosti 117 (kotelna) se nachází plynový kondenzační kotel JUNKERS 

CerapurMaxx ZBR 65-2, nepřímotopný ohřívač teplé vody OKC NTR 500 pro smíšený ohřev 

s celkovým objemem 485 l. 

Podrobný výpočet viz příloha specializace TZB – ZTI. 

V objektu je uvažováno i s návrhem vzduchotechnické jednotky, avšak tento není 

předmět zadání diplomové práce. 

 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné příloze. 

 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Skladby obvodových konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný 

součinitel prostupu tepla UN. 
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B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. 

Větrání místností je zajištěno buď přirozeně okny, nebo nuceně pomocí uvažované 

vzduchotechniky. Odvětrání kotelny, včetně přívodu vzduchu pro spalování,                       

bude realizováno přívodem vzduchu přes protidešťovou žaluzii a odvod na střechu budovy 

větracím potrubím. Toto potrubí je součástí navrženého komína (viz specializace TZB – ZTI). 

 

B. 2.11 Zásady ochrany staveb před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku s nízkým radonovým indexem postačí všechny konstrukce v přímém 

kontaktu se zeminou s hydroizolací, která plní současně protiradonovou funkci. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nejsou vyžadována žádná opatření. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nejsou vyžadována žádná opatření 

d) ochrana před hlukem 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010 na ochranu před hlukem. 

e) protipovodňová opatření 

Vzhledem k umístění pozemku nejsou vyžadována žádná protipovodňová opatření. 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojení místa technické infrastruktury 

Plánované inženýrské sítě se nacházejí dle nového územního plánu v severozápadní 

části pozemku a v komunikaci vedoucí vedle něj.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovod 

Vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude 

osazena na větvi přípojky, jedná se o typovou betonovou vodoměrnou šachtu o rozměru 

900x1200x600 mm. Vodovodní přípojka je navržena z HDPE PN 10 75x6,9 mm. Potrubí 
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vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tl. 150 mm a obsypané pískem do výše 300 

mm nad vrchol trubky. Minimální krytí ve volném terénu je 900 mm. 

Kanalizace 

Dešťová voda ze střech je odváděna přes střešní vtoky TOPWET, stříšky                     

nad vstupem jsou odvodněny pomocí titanzinkových střešních svodů. Tato voda bude 

z objektu odváděna do retenční nádrže na soukromém pozemku MŠ. Jelikož je budova 

situována na nevhodném podloží (spraš, sprašová hlína) pro vsakování dešťové vody                 

na pozemku, bude přepad retenční nádrže napojen na jednotnou kanalizaci. Přípojky budou 

provedeny z PVC KG DN 160 a 110. Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována 

nová kanalizační přípojka DN 160 PVC KG. Potrubí budou uložena na pískovém loži                    

tl. 150 mm a obsypána pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Vnitřní svodné potrubí 

povede pod podlahou 1NP. 

Plynovod 

Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100 SDR 11/32x3 – 

ocelových trubek s plastovou izolací proti korozi BRALEN. Potrubí vedené v zemi bude 

uloženo v hloubce 1 m na pískovém loži tl. 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm                  

nad vrchol trubky, kde bude položena výstražná fólie se signálním vodičem. Materiálem 

potrubí plynovodu domu je ocelové závitové potrubí spojené svařováním. Plynový kotel bude 

umístěn v místnosti 117 – kotelna. Sání vzduchu pro spalování a odkouření bude provedeno 

přes lehčený komín BLK – KLASIK průměru 125 mm. Hlavní uzávěr plynu je navržen                  

na hranici pozemku. 

Elektřina 

Přes pozemek investora je vedeno nadzemní silové vedení velmi vysokého napětí, 

proto je zde umístěna transformační stanice k převodu na nízké napětí. Tato přípojka bude 

přivedena k objektu mateřské školky, kde bude na obvodové zdi umístěna elektrická skříň. 

Z tohoto místa bude elektřina rozvedena dále do objektu. Zde bude také umístěn elektroměr 

a hlavní jistič. 

B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení: 

Příjezdová cesta na pozemek bude napojena na nově zbudovanou účelovou 

komunikaci vedoucí vedle pozemku na severozápadní straně. Tato příjezdová komunikace 

má asfaltový povrch. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu obce dle nového územního plánu. 

Vjezd na pozemek je ze severozápadní strany. Tento vjezd je napojen na účelovou 
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vyasfaltovanou komunikaci sloužící pro návštěvníky mateřské školky, zaměstnance a 

zásobování. Na pravé straně této komunikace jsou rozmístěna parkovací stání pro veřejnost, 

na levé straně této komunikace jsou umístěna parkovací stání pro personál mateřské školky. 

c) doprava v klidu: 

Na pozemku stavebníka je navrženo 11 stání pro osobní automobily určené                  

pro návštěvníky MŠ (z toho jedno stání vyhrazené pro vozíčkáře) a dále jsou zde navrženy 3 

parkovací stání určené pro zaměstnance MŠ. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Přístup k navrhovanému objektu je umožněn pro pěší po vydlážděném chodníku 

z betonové dlažby vedoucí do stávající i nově vybudované části obce. 

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavby se pozemek upraví do požadovaného spádu. Dojde 

k vyspádování terénu k příjezdové komunikaci a chodníkům. Celý pozemek bude zatravněn 

a osázen okrasnými keři, živým plotem a okrasnou zelení. 

 

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

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

Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 

škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem, prachem 

a nebude ohrožovat bezpečnost obyvatelstva apod. Během výstavby se dočasně zvýší 

prašnost a hlučnost v okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření,     

aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Splašková voda bude společně 

s dešťovou vodou odváděna do jednotné kanalizace. Odpady ze stavby a z následného 

provozu budou roztříděny a odstraněny dle přílohy č. 1vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Na pozemku se nevyskytují památné stromy. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

Nebyly stanoveny žádné podmínky k zohlednění. 

 

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

podle jiných právních předpisů: 

Podle jiných právních předpisů nebyla navržená žádná ochranná ani bezpečnostní 

pásma. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: Stavba 

splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na situování a 

stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

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

Při výstavbě bude potřeba voda a elektřina, které se dovedou přípojkami na hranici 

pozemku. 

b) odvodnění staveniště: 

Dešťová voda bude odváděna samospádem do veřejné sítě. V případě výkopu                

se přečerpá  potrubím přímo do kanálu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  

Na staveniště bude přístup z veřejné komunikace na severozápadní straně pozemku. 

V době výstavby budou příjezdovou cestu tvořit betonové panely. 

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky: 

Zhotovitel stavby zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 

prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády č.142/2006 Sb.,                     

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude používat 

zhotovitel stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které 

jsou v náležitém technickém stavu. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: 

Při pracích bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 

Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko -biologická 

zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny, ČSN DIN 

18 920 Ochrana stromů, porostů atd.. 

f) maximální zábory pro staveniště: 

V době výstavby dojde k dočasnému záboru veřejné komunikace při provádění 

přípojek inženýrských sítí. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pří výstavbě a jejich 

likvidace: 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákonu                    

č. 185/2001 Sb. O odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. Č. 383/2001 sb. a předpisů 

souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií podle § 

5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. 

Jedná se převážně o tyto odpady: 

Číslo Název Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Skládka 

17 02 01 Dřevo  

17 02 02 Sklo K recyklaci 

17 02 03 Plasty  

17 03 02 Asfaltové směsi  

17 04 05 Železo a ocel Sběrna kovů 

17 04 02 Hliník Sběrna kovů 

17 04 07 Směsné kovy Sběrna kovů 

17 05 04 Zemina a kamení Skládka 

17 06 04 Izolační materiály  

17 09 04 
Směsné stavební a 

demoliční odpady  

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin: 

Skrývka ornice bude v době výstavby skladována na pozemku investora, a to v jeho 

jihovýchodní části v deponii výšky maximálně 1,5 m. Tato ornice bude sloužit pro následné 

sadové úpravy pozemku. Nadbytečná zemina bude odvezena na skládku. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jejím provozem nebudou 

překročeny stanovené limity hluku a vibrací. Stavební práce ve venkovním prostoru budou 

probíhat od 7 do 21 hodin. Obyvatelé okolních objektů budou seznámeni s prováděním                  

a průběhem stavebních prací. Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečištění veřejných 

komunikací. Bude zajištěn trvalý úklid vozovky před objektem. Podzemní vody nebudou výše 

uvedenou stavbou dotčeny. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. Komunální odpad bude 

shromažďován v uzavřených nádobách, které jsou umístěny na vyhrazené zpevněné ploše 

pozemku. Tento odpad bude 1x týdně odvážen na řízenou skládku. 

Zvýšení prašnosti v dané lokalitě bude eliminováno zpevněním vnitrostaveništních 

komunikací nebo důsledným očištěním prostředků před vjezdem na veřejnou komunikaci, 

aby splňovala podmínky § 52 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  

Nutno dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: nařízení vlády č. 591/2006                       

Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 

Sb. zajištění další podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel stavby zajistí 

staveniště tak, aby byl nepovolaným osobám vstup zakázán. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Stavba je řešena jako bezbariérová a odpovídá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Stavba bude přístupná z místní komunikace po betonových panelech. Není nutné 

měnit dopravní označení v okolí stavby, jelikož je pozemek dostatečně velký pro veškerou 

mechanizaci.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 

přerušeny: 

- při bouřce, silném dešti, sněžení, tvorbě námrazy 

- při dohlednosti menší než 30 m 

- při teplotě prostředí nižší než -10°C 

- při větru o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně                       

u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládané termíny stavby: 

Zahájení stavby     04/2015 

Ukončení stavby     10/2017 

Lhůta stavby      30 měsíců 
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1. Architektonické a stavebně-technické řešení 

1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Účelem návrhu je na pozemku vybudovat novostavbu mateřské školky                       

pro rozrůstající se novou zástavbu obce Moravany u Brna. Objekt sestává ze dvou oddělení 

celkem pro čtyřicet dětí, součástí jsou i prostory pro zájmové kroužky. 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený, zděný objekt s plochou 

střechou. Výsledný architektonický návrh tvoří pět na sebe navazujících úseků, z nichž každý 

plní svoji funkci a jsou vzájemně uspořádány tak, aby odpovídaly každodennímu provozu. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází úsek dvou oddělení mateřské školky, úsek 

hospodářský, úsek vedení mateřské školky a úsek pro veřejnost. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází taktéž úsek pro veřejnost, který je propojen s 1NP centrálním schodištěm 

a úsek pro dětské kroužky. Obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo 

z vápenopískových cihel KM BETA. Obvodové zdivo bude dodatečně zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem z minerální teplené izolace ISOVER. Objekt je zastřešen dvěma 

plochými jednoplášťovými střechami s mírným sklonem 3%. První z nich, nad jednopodlažní 

částí objektu, je navržena jako zelená střecha pro nenáročné rostliny. Druhá střecha,                

nad dvoupodlažní částí objektu, je navržena jako nepochozí – plochá střecha se zátěžovou 

vrstvou z praného kameniva. Odvod vody bude řešen pomocí střešních vtoků napojených               

na kanalizaci. 

Stropní konstrukce je navržena jako montovaná z železobetonových dutinových 

předpjatých panelů. 

Fasáda prvního nadzemního podlaží objektu je obložena obkladem 

z cementotřískových desek CETRIS v červeném, světle šedém a tmavě šedém odstínu. 

V druhém nadzemním podlaží je fasáda provedena ze silikonové zatírané omítky CEMIX 

NZC v červené barvě. Zajímavým architektonickým prvkem celého objektu jsou nepravidelně 

uspořádána dřevohliníková kruhová okna v druhém nadzemním podlaží. 

Pozemek bude zatravněn a vysázen okrasnými keři a živým plotem.  

Celý objekt bude řešen jako bezbariérový v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,          

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstup 
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do objektu je řešen bezbariérovou rampou ve sklonu 6% ohraničenou obrubníky výšky             

100 mm nad tuto rampu (postačuje obrubník, jelikož výškový rozdíl je do 250 mm). 

Dispozičně je navržený objekt řešen následovně: 

V úseku oddělení mateřské školky je navržena herna s pracovnou, která slouží 

zároveň jako lehárna, její příslušenství (šatna pro děti, umývárna, izolace, sklad hraček           

a lehátek, výdejna jídla) a kabinet učitelek. Dále je v tomto úseku navržena chodba 

vedoucího školního dvora se zádveřím. Ze zádveří je přístup na venkovní WC pro dospělé a 

děti. Z chodby je navržen přístup do výdeje jídla a do úklidové místnosti. 

V úseku hospodářském jsou situovány tyto místnosti: přípravna jídla, šatna 

s umývárnou pro personál, sklady na prádlo, přepravní nádoby a odpady, pomocné 

schodiště do 2NP, strojovna VZT a kotelna.  

Úsek vedení disponuje ředitelnou, spisovnou, sborovnou, denní místností, šatnou pro 

učitelky a jejich umývárnu. Před ředitelnou je navržena předsíň s posezením pro veřejnost. 

V úseku pro veřejnost je umístěno sociální zázemí pro ženy a muže, v hale s galerií            

a tříramenným monolitickým schodištěm vedoucím do 2NP, kde se taktéž nachází sociální 

zázemí a šatna sloužící k průběhu kroužků pro děti a v průběhu představení nebo akce            

ve víceúčelovém sále pro odkládání kabátu a bund.  

Úsek kroužků je vybaven učebnami pro výuku keramiky, výtvarné výchovy                       

a angličtiny. Dále se zde nachází kabinet pro tyto kroužky a jejich sklady. 

V druhé části 2NP se nachází již zmiňovaný víceúčelový sál, který taktéž slouží               

dle rozvrhu pro kroužek dramatický nebo tělesné výchovy. Všechny tyto kroužky jsou 

kapacitně maximálně pro 10 dětí, které se zde střídají dle vypsaného rozpisu. Kroužky slouží 

nejen pro děti navštěvující mateřskou školku. Zároveň tento sál může příležitostně sloužit pro 

veřejná představení či výstavu vyrobených děl dětí pro jejich rodiče. Součástí sálu jsou 

navržené sklady – sklad vybavení sálu, sklad cvičebních pomůcek, sklad pro dramatický 

kroužek.  

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění: 

Mateřská školka je navržena maximálně pro 40 dětí, dětské kroužky jsou kapacitně 

navrženy maximálně pro 10 dětí, které se střídají v jednotlivých kroužcích dle stanoveného 

rozvrhu. 

Zastavěná plocha:    1133,8 m2 

Obestavěný prostor:    6934,2 m3 

Počet parkovacích stání:   10 stání pro osobní automobily 

      1 stání pro vozíčkáře 
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Hlavní vstup do objektu je orientován na severovýchod, což umožňuje komfortní 

situování heren a pracoven na jižní stranu. 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu             

a jeho požadovanou životnost: 

Objekt MŠ je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepená 

novostavba a je půdorysně rozdělen do pěti úseků. Objekt je po celé výšce rozdělen 

posuvnou spárou na dva samostatné dilatační celky včetně základových konstrukcí. 

Jednopodlažní úsek tvoří oddělení mateřské školky z částí přístupové haly, druhý celek             

pak tvoří dvoupodlažní část objektu. 

Objekt je založen na základových pasech z kombinace železobetonu a prostého 

betonu. Železobetonové pasy z betonu C20/25 a oceli B500B jsou navrženy do hloubky            

1,6 m od upraveného terénu (nevhodné podloží – spraš, sprašová hlína). Základové pasy 

pod středními nosnými stěnami jsou navrženy z prostého betonu výšky 500 mm (beton 

C16/20). Obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KM 

BETA Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm a 4DF-LD tl. 115 mm. Stěny oddělující třídy mateřské 

školky, víceúčelový sál a učebny od chodby budou vyzděny z vápenopískových cihel KM 

BETA AKU 8DF-LP. Stěny oddělující učebny kroužků jsou navrženy jako akustické 

sádrokartonové příčky RIGIPS tl. 125 mm. Ve vstupní hale jsou navrženy tři podpůrné 

železobetonové sloupy z betonu C20/25 a oceli B500B.  

V téměř celém objektu je navržena stropní konstrukce z předpjatých dutinových 

panelů SPG strop systém tl 250 mm. Ve vstupní hale tvoří stropní konstrukci železobetonová 

monolitická spojitá deska z betonu C20/25 a oceli B500B. Objekt je ztužen železobetonovým 

věncem šířky 240 mm a výšky 250 mm taktéž z betonu C20/25 a oceli B500B. 

Podhledy jsou navrženy sádrokartonové od výrobce RIGIPS na jednoúrovňovém 

křížovém roštu, v hernách a pracovnách MŠ, třídách kroužků a víceúčelovém sále je navržen 

akustický podhled ECOPHONE MASTER. 

Objekt je zastřešen dvěma plochými jednoplášťovými střechami. První z nich                       

je navržena jako zelená střecha se stabilizační vrstvou ze střešního substrátu pro nenáročné 

rostliny doplněné posypem z kůry a praného kameniva. Druhá střecha nad 2NP je navržena 

jako nepochozí – plochá střecha se zátěžovou vrstvou z praného kameniva – kačírku frakce 

16 – 32 mm.  

K odvodu spalin je navržen třísložkový komínový systém BLK – KLASIK 

s vestavěným průduchem pro ventilaci. Tento komín je vyzděn z lehčených liaporbetonových 

tvárnic, komínová vložka je z korozivzdorné oceli a je izolována izolací z kamenné vlny 

NOBASIL LPS 90 tl. 40 mm s povrchovou úpravou z hliníku.  

Fasáda prvního nadzemního podlaží objektu je obložena obkladem 

z cementotřískových desek CETRIS v červeném, světle šedém a tmavě šedém odstínu. 
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V druhém nadzemním podlaží je fasáda provedena ze silikonové zatírané omítky CEMIX 

NZC v červené barvě. 

V objektu jsou navržena dvě schodiště a to v přístupové hale - tříramenné 

železobetonové monolitické schodiště s výškou stupně 150 mm (návrh viz Betonové 

konstrukce – specializace). Druhé dvouramenné schodiště je navrženo v hospodářském 

úseku jako pomocné, taktéž železobetonové monolitické s výškou stupně 162,5 mm. Obě 

tyto schodiště jsou z betonu C20/25 a oceli B500B. Svislá komunikace v objektu je 

umožněna i navrženým výtahem. Jedná se o bezstrojovnový výtah KONE ECOSPACE, 

velikost klece je 1100x1400x2200 mm, nosnost kabiny je pro 8 osob (630 kg), rychlost 

výtahu je 1 m/s, horní dojezd 3,5 m a spodní prohlubeň 1,1 m. 

Okna jsou navržena jako jednoduchá dřevohliníková od firmy SLAVONA, ve 2NP 

kruhová, vstupní dveře jsou navrženy taktéž od tohoto výrobce. Šatny, umývárny a izolace 

v úseku mateřské školky jsou prosvětleny navrženými bodovými světlíky ALLUX 

STANDARD. 

Konstrukční řešení a použité materiály jsou navrženy tak, aby byla zaručena 

požadovaná životnost objektu. Na všechny použité materiály budou ke kolaudačnímu řízení 

doloženy jejich certifikáty o jakosti, případně prohlášeními o shodě výrobku. 

 

PRÁCE HSV 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Zřetelně se označí výškový 

bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce začnou skrývkou 

ornice, a to nejméně do hloubky 30 cm, která se uloží na vhodném místě stavební parcely. 

Samotné výkopové práce budou provedeny strojně. Těsně před betonáží základů je 

potřebné ruční začištění až na základovou spáru. Vytěženou zeminu je nutno odvést                  

na předem určenou skládku. Na staveništi se ponechá jen zemina určená na zpětné zásypy 

a obsypy. Předpokládá se třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy na základové spáře 0,2 

MPa. 

Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu Základy. Zpětné zásypy          

pod konstrukcemi nutno zhutnit na únosnost 0,2 MPa. 

Základy 

Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Objekt je po celé výšce 

rozdělen posuvnou spárou na dva samostatné dilatační celky, včetně základových 

konstrukcí. 

Objekt je založen na základových pasech z kombinace železobetonu a prostého 

betonu. Železobetonové pasy z betonu C20/25 a oceli B500B jsou navrženy do hloubky               
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1,6 m od upraveného terénu (nevhodné podloží – spraš, sprašová hlína) šíře 550 mm. 

Základové pasy pod středními nosnými stěnami jsou navrženy z prostého betonu výšky          

500 mm (beton C16/20) a šíře 700 a 550 mm. Pod železobetonovými monolitickými sloupy 

jsou navrženy patky z prostého betonu výšky 500 mm o rozměrech 550x550x500 mm.            

Pod nástupním ramenem schodiště je navržen základ výšky 300 mm. Základové pasy jsou 

po celém vnějším obvodu izolovány deskami z pěnového polystyrenu EPS Perimetr. 

Podkladní betonová deska je navržena z betonu C16/20 tl. 150 mm a je vyztužena kari sítí 

5/100x100 mm.  

Svislé konstrukce 

Obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KM 

BETA Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm a 4DF-LD tl. 115 mm. Stěny oddělující třídy mateřské 

školky, víceúčelový sál a učebny od chodby budou vyzděny z vápenopískových cihel KM 

BETA AKU 8DF-LP. Stěny oddělující učebny kroužků jsou navrženy jako akustické 

sádrokartonové příčky RIGIPS tl. 125 mm. Ve vstupní hale jsou navrženy tři podpůrné 

železobetonové sloupy z betonu C20/25 a oceli B500B. Zdivo bude vyzděno na tenkovrstvé 

lepidlo SX-ZM 921 tl. 2 mm. Nadokenní a naddveřní překlady v obvodových a vnitřních 

nosných stěnách jsou buď montované překlady KM BETA Sendwix a nebo železobetonové 

monolitické z betonu C20/25 a oceli B500B.  

K odvodu spalin je navržen třísložkový komínový systém BLK – KLASIK 

s vestavěným průduchem pro ventilaci. Tento komín je vyzděn z lehčených liaporbetonových 

tvárnic, komínová vložka je z korozivzdorné oceli a je izolována izolací z kamenné vlny 

NOBASIL LPS 90 tl. 40 mm s povrchovou úpravou z hliníku.  

Stropy 

V téměř celém objektu je navržena stropní konstrukce z předpjatých dutinových 

panelů SPG stropsystém tl 250 mm. Ve vstupní hale tvoří stropní konstrukci železobetonová 

monolitická spojitá deska z betonu C20/25 a oceli B500B. Objekt je ztužen železobetonovým 

věncem šířky 240 mm a výšky 250 mm taktéž z betonu C20/25 a oceli B500B. Při provádění 

stropu (montáži nebo betonáži) je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem. 

Schodiště 

V objektu jsou navržena dvě schodiště, a to v přístupové hale - tříramenné 

železobetonové monolitické schodiště s výškou stupně 150 mm (návrh viz Betonové 

konstrukce – specializace). Druhé dvouramenné schodiště je navrženo v hospodářském 

úseku jako pomocné, taktéž železobetonové monolitické s výškou stupně 162,5 mm. Obě 

tyto schodiště jsou z betonu C20/25 a oceli B500B. Schodiště bude obleženo keramickou 

dlažbou RAKO. Konstrukci schodiště je nutno provádět v součinnosti s betonáží stropní 

desky. Zábradlí schodiště bude nerezové výšky 1000 mm.  
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Zastřešení 

Objekt je zastřešen dvěma plochými jednoplášťovými střechami. První z nich je 

navržena jako zelená střecha se stabilizační vrstvou ze střešního substrátu pro nenáročné 

rostliny doplněné posypem z kůry a praného kameniva. Druhá střecha nad 2NP je navržena 

jako nepochozí – plochá střecha se zátěžovou vrstvou z praného kameniva – kačírku frakce 

16 – 32 mm.  

Nad vstupy jsou navrženy železobetonové monolitické desky zateplené tepelnou 

izolací z pěnového polystyrenu EPS 200S, jako krytina a současně hydroizolační vrstva je 

zde navrženo souvrství SBS modifikovaných asfaltových pásů od firmy DEKTRADE. 

Výplně otvorů 

Okna jsou navržena jako jednoduchá dřevohliníková od firmy SLAVONA, ve 2NP 

kruhová s izolačním trojsklem, vstupní dveře jsou navrženy taktéž od tohoto výrobce. 

Interiérové dveře jsou navrženy od výrobce SAPELI. Podrobný popis oken a dveří viz příloha 

P1 – výpisy prvků. 

Povrchové úpravy 

Vnitřní omítky jsou navrženy jako jednovrstvé vápenocementové CEMIX 073                   

tl. 10 mm. Sociální prostory budou opatřeny keramickými obklady RAKO, výška obkladu             

dle PD. Fasáda prvního nadzemního podlaží objektu je obložena obkladem 

z cementotřískových desek CETRIS v červeném, světle šedém a tmavě šedém odstínu. 

V druhém nadzemním podlaží je fasáda provedena ze silikonové zatírané omítky CEMIX 

NZC v červené barvě. 

 

KONSTRUKCE A PRÁCE PSV 

Izolace podlahové 

Jako izolace proti zemní vlhkosti jsou navrženo souvrství z SBS modifikovaných 

asfaltových pásů. Horní s nosnou vložkou z polyesterové rohože (ELASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL), který je plošně nataven na spodní s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 

(GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). V podlahách s mokrým provozem se použije vodotěsný 

nátěr pod obklady a dlažby SIKALASTIC 200W.  

Izolace tepelné 

Střešní konstrukce je zateplena spádovými klíny pěnového polystyrenu EPS 100S 

v min. tl. 20 mm a dále tepelnou izolací z EPS 200S v tl. 2x100 mm od firmy ISOVER. 

Podlahy na terénu jsou zatepleny pomocí tepelné izolace pěnového polystyrenu EPS 150S a 

v odděleních mateřské školky, kde je navrženo podlahové vytápění, je do podlahy vložena 
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tepelně izolační deska s PS fólií pro teplovodní podlahové vytápění EPS 200S v tl. 50 mm. 

Sokl budovy je zateplen izolací z pěnového polystyrenu pro sokl a spodní stavbu EPS 

PERIMETR.  

Kročejová izolace ve 2NP je z pěnového polystyrenu ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 

tl. 40 mm.  

Parozábrany 

Jako parozábrana ve střešní konstrukci je použit SBS modifikovaný asfaltový pás 

s výztužnou vložkou z AL fólie GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm.  

Konstrukce klempířské 

Veškeré fasádní prvky jsou navrženy z titanzinku RHEINZINK, oplechování parapetu 

je hliníkové. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Přehled ochlazovaných konstrukcí a příslušných součinitelů prostupu tepla viz 

samostatná příloha Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. Všechny 

konstrukce vyhoví na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 

f)     způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

IGP ani HGP nebyl prováděn. 

Objekt je založen v základové půdě náchylné k prosedání (spraše), proto bylo 

obvodové zdivo založeno na základových pasech z železobetonu do hloubky 1600 mm 

(minimální hloubka u těchto zemin). Je nutné za všech okolností chránit podzákladí                   

před vnikem jakékoliv vody. Proto nebude na pozemku zřízeno vsakování dešťové vody. 

Zbylé vnitřní základy budou provedeny z prostého betonu C16/20 šíře 700 a 550 mm.  

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

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

Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 

škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem, 

prachem a nebude ohrožovat bezpečnost obyvatelstva apod. Během výstavby se dočasně 

zvýší prašnost a hlučnost v okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem učiní taková 

opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Splašková voda bude 

společně s dešťovou vodou odváděna do jednotné kanalizace. Odpady ze stavby                       

a z následného provozu budou roztříděny a odstraněny dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 

381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 



 11

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Na pozemku se nevyskytují památné stromy. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

Nebyly stanoveny žádné podmínky k zohlednění. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů: 

Podle jiných právních předpisů nebyla navržená žádná ochranná ani bezpečnostní 

pásma. 

 

h) dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení: 

Příjezdová cesta na pozemek bude napojena na nově zbudovanou účelovou 

komunikaci vedoucí vedle pozemku na severozápadní straně. Tato příjezdová komunikace 

má asfaltový povrch. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu obce dle nového územního plánu. 

Vjezd na pozemek je ze severozápadní strany. Tento vjezd je napojen na účelovou 

vyasfaltovanou komunikaci sloužící pro návštěvníky mateřské školky, zaměstnance                     

a zásobování. Na pravé straně této komunikace jsou rozmístěna parkovací stání pro 

veřejnost, na levé straně této komunikace jsou umístěna parkovací stání pro personál 

mateřské školky. 

c) doprava v klidu: 

Na pozemku stavebníka je navrženo 11 stání pro osobní automobily určené pro 

návštěvníky MŠ (z toho jedno stání vyhrazené pro vozíčkáře) a dále jsou zde navrženy                    

3 parkovací stání určené pro zaměstnance MŠ. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Přístup k navrhovanému objektu je umožněn pro pěší po vydlážděném chodníku 

z betonové dlažby vedoucí do stávající i nově vybudované části obce. 

 

i)    ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření: 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
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Na pozemku s nízkým radonovým indexem postačí všechny konstrukce v přímém 

kontaktu se zeminou s hydroizolací, která plní současně protiradonovou funkci. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nejsou vyžadována žádná opatření. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nejsou vyžadována žádná opatření. 

d) ochrana před hlukem 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010 na ochranu před hlukem. 

e) protipovodňová opatření 

Vzhledem k umístění pozemku nejsou vyžadována žádná protipovodňová opatření. 

 

j)    dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Projektovaný objekt je navržen tak, že dodržuje a splňuje obecné požadavky                  

na výstavbu – Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

 

1.2 Výkresová část 

o V01 – Základy – první část 

o V02 – Základy – druhá část 

o V03 – Půdorys 1NP – první část 

o V04 – Půdorys 1NP – druhá část 

o V05 – Půdorys 2NP 

o V06 – Podélný řez A-A 

o V07 – Příčný řez B-B 

o V08 – Panelový strop nad 1NP 

o V09 – Panelový strop nad 2NP 

o V10 – Plochá střecha nad 2NP 

o V11 – Plochá střecha nad 1NP 

o V12 – Pohledy od severu 

o V13 – Pohled od jihu 

o V14 – Detail 1 – Atika nad 1NP 

o V15 – Detail 2 – Vtok nad 1NP 

o V16 – Detail 3 – Oddilatování objektu + dřevohliníkové okno 

o V17 – Detail 4 – Sokl + návaznost fasády 

o V18 – Detail 5 – Střešní světlík 

o V19 – Detail 6 – Dřevohliníkové zdvižně posuvné dveře 

o V20 – Detail 7 – Dřevohliníkové vstupní dveře 
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o V21 – Detail 8 – Kout objektu, dilatace, obklad 

o P1 – Výpisy prvků 

o P2 – Skladby konstrukcí 

o P3 – Výpočet základů 

o P4 – Výpočet schodiště 

 

2. Stavebně konstrukční část 

2.1 Technická zpráva 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

nosného systému stavby při jeho změně:  

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený, zděný objekt s plochou 

střechou. Výsledný architektonický návrh tvoří pět na sebe navazujících úseků, z nichž každý 

plní svoji funkci a jsou vzájemně uspořádány tak, aby odpovídaly každodennímu provozu. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází úsek dvou oddělení mateřské školky, úsek 

hospodářský, úsek vedení mateřské školky a úsek pro veřejnost. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází taktéž úsek pro veřejnost, který je propojen s 1NP centrálním schodištěm 

a úsek pro dětské kroužky. 

Konstrukční systém objektu je navržen jako stěnový. 

 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 

Svislé konstrukce 

Obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KM 

BETA Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm a 4DF-LD tl. 115 mm. Stěny oddělující třídy mateřské 

školky, víceúčelový sál a učebny od chodby budou vyzděny z vápenopískových cihel KM 

BETA AKU 8DF-LP. Stěny oddělující učebny kroužků jsou navrženy jako akustické 

sádrokartonové příčky RIGIPS tl. 125 mm. Ve vstupní hale jsou navrženy tři podpůrné 

železobetonové sloupy z betonu C20/25 a oceli B500B. Zdivo bude vyzděno na tenkovrstvé 

lepidlo SX-ZM 921 tl. 2 mm. Nadokenní a naddveřní překlady v obvodových a vnitřních 

nosných stěnách jsou buď montované překlady KM BETA Sendwix anebo železobetonové 

monolitické z betonu C20/25 a oceli B500B.  

K odvodu spalin je navržen třísložkový komínový systém BLK – KLASIK 

s vestavěným průduchem pro ventilaci. Tento komín je vyzděn z lehčených liaporbetonových 

tvárnic, komínová vložka je z korozivzdorné oceli a je izolována izolací z kamenné vlny 

NOBASIL LPS 90 tl. 40 mm s povrchovou úpravou z hliníku.  
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Stropy 

V téměř celém objektu je navržena stropní konstrukce z předpjatých dutinových 

panelů SPG stropsystém tl 250 mm. Ve vstupní hale tvoří stropní konstrukci železobetonová 

monolitická spojitá deska z betonu C20/25 a oceli B500B. Objekt je ztužen železobetonovým 

věncem šířky 240 mm a výšky 250 mm taktéž z betonu C20/25 a oceli B500B. Při provádění 

stropu (montáži nebo betonáži) je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem. 

 

Nosné konstrukce střech 

Objekt je zastřešen dvěma plochými jednoplášťovými střechami. První z nich je 

navržena jako zelená střecha se stabilizační vrstvou ze střešního substrátu pro nenáročné 

rostliny doplněné posypem z kůry a praného kameniva. Druhá střecha nad 2NP je navržena 

jako nepochozí – plochá střecha se zátěžovou vrstvou z praného kameniva – kačírku frakce 

16 – 32 mm. Nosnou konstrukci těchto střešních plášťů tvoří stropní dutinové 

železobetonové panely SPG strop systém tl. 250 mm. 

Nad vstupy jsou navrženy železobetonové monolitické desky zateplené tepelnou 

izolací z pěnového polystyrenu EPS 200S, jako krytina a současně hydroizolační vrstva je 

zde navrženo souvrství SBS modifikovaných asfaltových pásů od firmy DEKTRADE. 

 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce: 

viz příloha P3 – Výpočet základů. 

 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů: 

Nebylo nutno řešit. 

 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby: 

Nebylo uvažováno. 

 

f)    zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 

či postupů: 

Žádné bourací práce nejsou uvažovány. 

 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

Nejsou. 
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h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software: 

Viz seznam použitých zdrojů na konci hlavního dokumentu. 

 

i)    specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem: 

Nejsou. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Datum: leden 2014                Vypracovala: Bc. Iveta Drekslerová 



Závěr 

Stavba byla navržena v souladu s platnými normami a právními předpisy tak, aby 

splňovala obecné požadavky na výstavbu. Splňuje požadavky z hlediska požárně 

bezpečnostního řešení, tepelné techniky i akustiky budov. 



Seznam použitých zdroj ů 

Odborná literatura 

- REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2013. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 

- KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01. Brno: CERM s.r.o., 

2005 

- NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník: Konstrukční 

cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 100 s. 

Stavitel. ISBN 978-80-86817-23-1. 

- ČERVENKA, Petr. Betonové konstrukce II: pro 4. ročník SPŠ stavebních. 1. vyd. 

Praha: Sobotáles, 2007, 267 s. Stavitel. ISBN 80-859-2056-5. 

Použité právní předpisy 

- Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

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

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- 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 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 



Použité normy 

- ČSN 73 0802 – Požární Bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

- ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – budovy zdravotnických zařízení a 

sociální péče 

- ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – obsazení objektů osobami 

- ČSN 73 0508 – Denní osvětlení budov – část 3: Denní osvětlení škol 

- ČSN ISO 13822 (73 0038) – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení exist. 

Konstrukcí 

- ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov: Terminologie 

- ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov: Požadavky 

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

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

- ČSN EN ISO 13788 (73 0544) – Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a 

stavebních prvků – vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti 

a kondenzace uvnitř konstrukce – výpočtové metody 

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky 

- ČSN EN 12354-1 – Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 

- ČSN EN 12354-2 – Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi 

- ČSN 73 4301 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- 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 1001 – Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy 

- ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 



- ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 

Webové stránky 

- www.kmbeta.cz 

- www.isover.cz 

- www.cemix.cz 

- www.slavona.cz 

- www.sapeli.cz 

- www.topwet.cz 

- www.rigips.cz 

- www.cuzk.cz 

- www.cadforum.cz 

- www.tzb-info.cz 

- www.rako.cz 

- www.dektrade.cz 

- www.styrotrade.cz 

- www.stropsystem.cz 

- www.forbo-flooring.cz 

- www.rheinzink.cz 

- www.cetris.cz 



Seznam použitých zkratek a symbol ů 

- PT původní terén 

- UT upravený terén 

- NP nadzemní podlaží 

- ŽB železobeton 

- MŠ mateřská škola 

- RŠ revizní šachta 

- VŠ vodoměrná šachta 

- HUP hlavní uzávěr plynu 

- RN retenční nádrž 

- XPS extrudovaný polystyren 

- EPS expandovaný polystyren 

- TI tepelná izolace 

- HI hydroizolace 

- KCE konstrukce 

- PD projektová dokumentace 

- TZB technické zařízení budov 

- ZTI zdravotně technické instalace 

- IGP inženýrskogeologický průzkum 

- HGP hydrogeologický průzkum 

- ZPF zemědělský půdní fond 

- Pozn. poznámka 

- Ozn. označení 

- k. ú. katastrální území 
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o F. Architektonické a stavebně technické řešení 

- SLOŽKA C3 

o Požárně bezpečnostní řešení stavby 

o Tepelně technické posouzení 

- SLOŽKA C4 

o Betonové konstrukce – specializace 

o Specializace TZB – ZTI 

- SLOŽKA C5 

o Seminární práce – Výpočet a posouzení denního osvětlení 
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