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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je návrh a dokumentace k provedení novostavby mate�ské 

školy. Dále vhodné vy�ešení dispozice pro daný ú�el, návrh vhodné konstruk�ní soustavy 

s ohledem na statickou a tepeln� technickou �ást. 

Mate�ská škola je z �ásti navržena jako jesle. Jedná se tedy o objekt sloužící pro 

výchovu d�tí p�edškolního v�ku od 6 m�síc� do 6 let. Mate�ská škola má t�i t�ídy s celkovou 

kapacitou 60 d�tí. Jesle, o jediné jednotce, jsou navrženy pro 12 d�tí. Objekt je dvoupodlažní 

nepravidelného obloukového tvaru, staticky d�lený, bez podsklepení. Tvar a výškové osazení 

objektu se p�izp�sobuje nivelet� pozemku. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány ze dvou 

výškových úrovní svahu. Hlavní pobytové místnosti jsou situovány na jihovýchod až 

jihozápad. �ást objektu je chrán�na ze severní strany p�ilehlou zeminou. 

 Konstruk�ní systém mate�ské školy je d�ev�ný. Staticky odd�lená �ást jeslí je 

kombinací skrytého železobetonového skeletu a zd�ného systému z vápenopískového zdiva. 

Stropní konstrukce je tvo�en soustavou lepených lamelových nosník�. Zast�ešení objektu je 

�ešeno vegeta�ními st�echami s plynulým napojením na svahovitý terén obloukovou 

konstrukcí. Oplášt�ní objektu je �ešeno prov�trávanou fasádou z d�ev�ných desek. 

Klí�ová slova 

Mate�ská škola, d�evostavba, skrytý železobetonový skelet, vegeta�ní st�echa, oblouková 

konstrukce, prov�trávaná fasáda, svah. 

  



Abstract 

The aim of diploma thesis is a design of project for realization of a building of 

kindergarden construction. Also there are solved suitable disposition for this purpose and 

design of a bearing structure with a respect to static and  thermal part of documentation. 

Part of kindergarden is designed as day nursery. That means the building is used for 

care for children in age of 6 months up to 6 years. The kindergarden has three classes with 

overall capacity of 60 children. The day nursery part of the building has capacity of 12 kids. 

The building has two floors without basement, groundplan has irregular arched shape with 

structurally divided parts. A shape and altitude of the building is adapted to vertical alignment 

of a ground. The main entrances into the building are situated from two height levels of a 

slope. A residential rooms are situated from southeast to southwest. Part of the building is 

protected from north by adjacent soil. 

The structural system of kindergarden is timber. Structurally divided part of day 

nursery is a combination of hidden reinforce concrete skeleton and lime-sandstone masonry 

system. A ceiling structure is made of glue laminated timber system. Roofing of the building 

is solved as vegetational roof with a smooth connection to slope terrain by arched structure. A 

facade is made as breathable system of timber plates. 

Keywords 

Kindergarden, wooden building, hidden reinforce concrete skeleton, vegetational roof, arched 

structure, breathable facade, slope 
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1. Úvod 

Diplomová práce pojednává o objektu mate�ské školy spojené s jednotkou jeslí, 

v  kombinaci nezvyklých technických požadavk� pro její bezchybné navržení a 

bezpe�né užívání. Ovliv�ující požadavky p�i návrhu byly: požární bezpe�nost 

s d�razem na d�ev�né konstrukce, ekonomické užívání stavby, dostate�né míry 

oslun�ní p�irozeným sv�tlem v pobytových místnostech, bezbariérovost stavby, 

provozní funk�nost. 

Téma je aktuální z d�vodu zvyšující se porodnosti v zájmové oblasti m�sta 

Tova�ova a nedosta�ující kapacity stávající mate�ské školy. Mate�ská škola je 

navržena na volném pozemku p�iléhajícím ke stávající mate�ské škole s možností 

využití a propojení vzniklého prostoru. Navržený objekt umož�uje efektivní využití 

mén� dostupného pozemku pod svahem. Svým konstruk�ním �ešením, zejména 

zelenými provozními st�echami, neomezuje zastav�nou plochou prostor pro volný 

pohyb d�tí. Jedná se o rozsáhlou stavbu, složitého obloukového tvaru, p�i�emž 

z uli�ního prostoru svahu p�sobí jednoduše.  

Umíst�ní stavby: 

�ešený objekt se nachází na stavební parcele �. 140/2 obce Tova�ov. Pozemek 

je svahovitého charakteru, s celkovým p�evýšením cca 4,10 m. Stavba je umíst�na na 

pozemku s maximální tolerancí ke svahu. Stavba je navržena tak, aby nenarušovala 

ráz okolního prost�edí a co nejmenší m�rou narušovala p�vodní svahovitost terénu.  

Obecné informace o stavb�: 

Objekt je ur�en pro školskou výchovu d�tí od 6 m�síc� do 3 let v odd�lení jeslí, 

dále pro výchovu d�tí od 3 do 6 let v odd�lení mate�ské školy. Objekt bude užíván po 

celý rok v�etn� letních m�síc�. V odd�lení mate�ské školy jsou navrženy t�i t�ídy, 

každá s kapacitou 20 d�tí. V odd�lení jeslí je navržena jediná t�ída s kapacitou 12 

d�tí.  

Hlavní vstupy do objektu jsou situovány ze dvou výškových úrovní svahu. 

Orientace hlavních pobytových místností mate�ské školy a jeslí je v rozsahu 

jihovýchodu až jihozápadu s d�razem na oslun�ní t�íd po celou délku pobytu d�tí. 

Orientace prosklených ploch, stín�ná p�edsazenou st�ešní konstrukcí s vegetací, má 

p�íznivé ú�inky na solární zisky zejména v zimním období, které p�ispívají 
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významnou m�rou k ohodnocení objektu jako pasivního. Nízká spot�eba energie na 

provoz objektu je zap�í�in�na optimalizací orientace, mírou zateplení konstrukcí, 

�ízenou vým�nou vzduchu se zp�tným získáváním tepla, objemovým faktorem 

budovy a jinými. 

Konstruk�ní �ešení stavby: 

Založení stavby je �ešeno na základové desce z železobetonu opat�ené ozubem 

v patní �ásti svahu pro zajišt�ní a zamezení vodorovných sil na základovou spáru. 

Základová deska o tlouš�ce 350 mm je vybetonována na tepeln� izola�ní a drenážní 

vrstv� z granulovaného p�nového skla do nezámrzné hloubky 1050 mm pod terénem. 

Železobetonová základová deska je v míst� �len�ní objektu stavebn� oddilatována. 

Na základovou desku dále navazuje železobetonový skelet, tvo�ící hlavní nosnou 

konstrukci pro odd�lení jeslí. Obvodové a vnit�ní nosné konstrukce jsou z d�ev�ných, 

masivních, celoplošných panel� NOVATOP Solid. Zast�ešení objektu je �len�no do 

dvou �ástí. �ást nad jednopodlažním úsekem mate�ské školy je tvo�ena lepenými 

lamelovými nosníky, �ást sloužící jako podlahová konstrukce pro odd�lení jeslí je 

�ešena jako k�ížem vyztužená železobetonová deska tl. 300 mm. Stropní konstrukce 

nad 2NP je �ešena železobetonovou k�ížem vyztuženou deskou tl. 300 mm. 

Obvodové konstrukce 2NP jsou navrženy z vápenopískového zdiva o tlouš�ce 175 

mm. Vnit�ní nosné konstrukce 2NP jsou �ešeny kombinací železobetonových st�n a 

d�ev�ných celoplošných konstrukcí. Veškeré vn�jší povrchové úpravy st�n jsou 

�ešeny prov�trávanou fasádou s d�ev�ným obkladem o tlouš�ce 19 mm. Veškeré 

zast�ešení a stínící prvky jsou �ešeny jako vegeta�ní ploché st�echy se spádem do 3°. 
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2. Vlastní text práce 

A. PR	VODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby: Mate�ská škola, d�evostavba se skrytým ŽB skeletem

 b) místo stavby: Tova�ov I-m�sto, ulice Podzám�í, parcela �. 140/2, 

k.ú. Tova�ov

 c) p�edm�t projektové dokumentace:  Projektová dokumentace   

       pro vydání stavebního povolení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu: M�stský ú�ad Tova�ov 

        Nám�stí 12, Tova�ov 751 01

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou komorou 

autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad�

specializací jeho autorizace. 

  

 Vypracoval:   Bc. Jaroslav Pospíšil  

 Zodpov�dný projektant:  Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

A.2 Seznam vstupních podklad�

- Studie - p�dorys dispozi�ního �ešení stavby 

 - katastrální mapa obce Tova�ov 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území, 

 V lokalit� se nachází rozptýlená zástavba samostatn� stojících rodinných dom�

r�zných hmotových �ešení. Vým�ra pozemku (p.�. 140/2) je 15 828,96 m2. 
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 Hmotov� je objekt �ešen jako samostatn� stojící, dvoupodlažní d�m. Jedná se o 

d�evostavbu v kombinaci se skrytým železobetonovým skeletem, který je staticky odd�len od  

�ásti objektu skládající se z d�ev�né konstrukce. Objekt je složitého tvaru s p�i�len�nými 

zast�ešenými prostory pro úschovu kol a ko�árk�. Celkové rozm�ry objektu jsou cca 77,041 x 

26,490 m, výška budovy je v nejvyšším míst� 8,800 m. 

 b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.), 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prost�edí. Stavba nezasahuje do památkov�

chrán�ných území. Stavební pozemek se taktéž nenachází v jinak chrán�ném nebo 

záplavovém území. 

 c) údaje o odtokových pom�rech, 

 Stavební pozemek je mírn� svahovitého charakteru s celkovým p�evýšením cca 1,2 m, 

který p�echází v p�íkrý svah s p�evýšením 4,2 m. Pozemek je svahován sm�rem ke 

komunikaci. Deš�ové vody, ze st�echy a zpevn�ných ploch, jsou svedeny do reten�ní nádrže a 

dále jsou vsakovány na pozemku stavby. Na pozemku není narušeno p�irozenému vsakování 

srážkové vody. 

 d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas, 

 Stavební zám�r na výstavbu mate�ské školy je v souladu s územn� plánovací 

dokumentací – Územním plánem obce Tova�ov. 

 Dot�ená lokalita je za�azena do plochy ur�ené k výstavb� objekt� pro bydlení – 

zastavitelná plocha.

 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p�ípad� stavebních úprav 

podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn� plánovací 

dokumentací, 

 Údaje nejsou pro stavbu vyžadovány. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území, 

 Stavba je umíst�na na pozemku s ohledem na odstupy stávajících hranic pozemk� a 

p�ípadných sousedních objekt�. Odstupové vzdálenosti jsou dodrženy dle vyhlášky 

MMR �. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�, 

 Všechny požadavky dot�ených orgán� byly spln�ny.

h) seznam výjimek a úlevových �ešení, 

 Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová �ešení.

 i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic, 

 Navrhovaná stavba je investována stavebníkem – M�stským ú�adem Tova�ov. Stavba 

nevyžaduje další podmi�ující investice. 

 j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

�íslo parcely (�.p.) Vlastník Zp�sob využití 

140/1 

M�sto Tova�ov, Nám�stí 12, 

Tova�ov I-M�sto, 75101 

Tova�ov 

Sportovišt� a rekrea�ní 

plocha 

140/2 

M�sto Tova�ov, Nám�stí 12, 

Tova�ov I-M�sto, 75101 

Tova�ov 

Stavební pozemek, orná p�da

145/6 

SJM Bezd�k Pavel a 

Bezd�ková Marie, Nádražní 

701, Tova�ov I-M�sto, 

75101 Tova�ov 

Zahrada 

1759/253 

Ludva Martin Bc., Podzám�í 

613, Tova�ov I-M�sto, 

75101 Tova�ov 

Sousední parcela 

1759/267 

Ludva Martin Bc., Podzám�í 

613, Tova�ov I-M�sto, 

75101 Tova�ov 

Sousední parcela 
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1759/262 

Tuška Lukáš, Podzám�í 622, 

Tova�ov I-M�sto, 75101 

Tova�ov 

Sousední parcela 

1758/287 

Kocián Petr, Podzám�í 626, 

Tova�ov I-M�sto, 75101 

Tova�ov 

Sousední parcela 

1759/309 

SJM Venclík Jan a 

Venclíková Simona, Široká 

51, Tova�ov I-M�sto, 75101 

Tova�ov 

Orná p�da 

1759/021 

Kohn Jaromír, Nám�stí 15, 

Tova�ov I-M�sto, 75101 

Tova�ov 

Ovocný sad 

A.4 Údaje o stavb�

 a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby, 

 Novostavba mate�ské školy s p�ilehlou terasou, krytým stáním pro kola a ko�árky, 

s parkovišt�m pro 14 vozidel + 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, p�ípojkou 

vody, kanalizace, sd�lovacího vedení, elektro NN.

 b) ú�el užívání stavby, 

 Objekt je ur�en pro školskou výchovu d�tí od 6 m�síc� do 3 let v odd�lení jeslí, dále 

pro výchovu d�tí od 3 do 6 let v odd�lení mate�ské školy. Objekt bude užíván po celý rok 

v�etn� letních m�síc�. 

 c) trvalá nebo do�asná stavba, 

 Stavba mate�ské školy je charakterem trvalé stavby. 

 d) údaje o ochran� stavby podle jiných p�edpis� (kulturní památka apod.), 

 Na stavbu nejsou vztahovány p�edpisy pro její ochranu. 

 e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a o obecných technických 

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, 

 Objekt mate�ské školy je navržen v souladu s vyhláškou MMR �. 268/2009 Sb. O 

technických požadavcích na stavby (d�íve vyhláška 137/1998 Sb. O obecných technických 



16 

požadavcích na výstavbu). Jedná se o d�evostavbu v kombinaci se skrytým železobetonovým 

skeletem, který je staticky odd�len od  �ásti objektu skládající se z d�ev�né konstrukce. 

Objekt je složitého tvaru s p�i�len�nými zast�ešenými prostory pro úschovu kol a ko�árk�. 

Celkové rozm�ry objektu jsou cca 77,041 x 26,490 m, výška budovy je v nejvyšším míst�

8,800 m. 

 Zabezpe�ení technických požadavk� na bezbariérové užívání staveb, vyžadováno 

investorem, bylo jednou z hlavních podmínek ve fázi projektové p�ípravy. Bezbariérové 

�ešení stavby bylo provád�no dle vyhlášky �. 398/2009 Sb., o technických požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

 f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 

právních p�edpis�, 

 Všechny požadavky dot�ených orgán� byly spln�ny.

 g) seznam výjimek a úlevových �ešení, 

 Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová �ešení.

 h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná plocha, 

po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� /pracovník� a pod.), 

Statistické údaje (plochy, výšky, po�ty): 

- zastav�ná plocha MŠ    2 096,86 m2

- užitná plocha MŠ     1 393,72 m2

- obestav�ný prostor     8 262,80 m3    

- venkovní terasy        608,53 m2

- výška stavby MŠ            8,800 m 

- po�et jednotek (t�íd) v MŠ                    3 

- po�et jednotek (t�íd) v jeslích                 1 

- po�et nadzemních podlaží            2 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s deš�ovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída energetické náro�nosti 

budov apod.), 

Ro�ní pot�eba vody:    QR= 1 312 m3/rok 

Po�et osob (d�tí, u�itelek) je navrženo 82. 

Sm�rné �íslo pot�eby vody na osobu dle vyhl. �. 120/2011 Sb.: 16 litr�. 

Množství deš�ové vody  Q = 38,098 l/s – bude zasakována na pozemku investora. 
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Množství odpad�   (Pro daný typ stavby není uvažováno. Odpady vzniklé 

provozem stavby budou likvidovány a odváženy 

komunálním svozem) 

Spot�eba elektrické energie  SR = 204,327 MWh/a

 j) základní p�edpoklady stavby ( �asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na etapy), 

P�edpokládaná lh�ta výstavby: zahájení stavby: 2016 

     dokon�ení stavby: 2018 

Popis postupu výstavby:  p�ípojky, základy: 6/2016 - 8/2016 

     hrubá stavba:  9/2016 - 6/2017 

     dokon�ovací práce: 7/2017 - 10/2017 

     venkovní úpravy: 3/2018 - 5/2018 

 k) orienta�ní náklady stavby. 

Orienta�ní hodnota stavby:     45 445 400 K�

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

Stavba objektu v�. p�ípojek IS, není �len�na na jednotlivé stavební a inženýrské 

objekty.
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika stavebního pozemku, 

 Pozemek pro navrhovaný objekt se nachází v míst� rozptýlené zástavby rodinných 
dom� a volných pozemk�, v obci Tova�ov. Pozemek je v sou�asné dob� volný – nezastav�ný, 
neoplocený, zatravn�ný. Vým�ra pozemku (p.�. 140/2) je 15 828,96 m2. Stavební pozemek je 
mírn� svahovitého charakteru s celkovým p�evýšením cca 1,2 m, který p�echází v p�íkrý svah 
s p�evýšením 4,2 m. Pozemek je svahován sm�rem ke komunikaci. 

 b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 

Radonové riziko: 
Na základ� mapy radonového rizika se p�edpokládá na pozemku p�echodné radonové 

riziko. Tato zjišt�ní byla zapracována do projektu p�i konstruk�ním �ešení objektu a jsou 
patrná ve výkresové dokumentaci. 

V rámci p�edprojektové p�ípravy byl proveden navíc vizuální pr�zkum staveništ�.  

 c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 

 Stavební pozemek se nenachází v žádném výše uvedených pásem. 

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

 Pozemek se nenachází v oblasti záplavového území, není zde povod�ové riziko. 
 V obci Tova�ov se nachází poddolované území, avšak navržená stavba se v n�m nenachází. 

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

pom�ry v území, 

 Objekt svou charakteristikou a provozem nebude negativn� ovliv�ovat okolní 
pozemky a zástavbu. Vlivem stavby se výrazn� nezm�ní odtokové pom�ry v území, nebude 
zabrán�no p�irozenému vsakování a nebude narušen p�irozený odvod srážkové vody. 
Srážkové vody ze st�echy budou vsakovány na pozemku investora.  

 f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 

Na stavebním pozemku se vyžaduje vykácení d�evin na korun� svahu. Nevyžadují se 
asanace, demolice 

 g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé), 

Pro staveništ� se neuvažují zábory do�asné ani trvalé. Pro skladování materiálu, 
pojezd stroj� a do�asnou stavbu bude pln� využit pozemek na stavební parcele 
�. 140/2. 

 h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

V rámci stavby budou provedeny p�ípojky inženýrských sítí a to: elektro NN, p�ípojka 
vodovodu a domovní splaškové kanalizace. 

Komunika�ní propojení se stávající dopravní infrastrukturou je �ešeno dv�ma výjezdy na 
místní komunikaci patrné z výkresu Situace užších vztah�. 
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 i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice. 

 Související investice se nep�edpokládají. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

 Objekt je ur�en pro školskou výchovu d�tí od 6 m�síc� do 3 let v odd�lení jeslí, dále 
pro výchovu d�tí od 3 do 6 let v odd�lení mate�ské školy. Objekt bude užíván po celý rok,
v�etn� letních m�síc�. 
 V odd�lení mate�ské školy jsou navrženy t�i t�ídy, každá s kapacitou 20 d�tí. 
V odd�lení jeslí je navržena jediná t�ída s kapacitou 12 d�tí. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení  
 V lokalit� se nachází rozptýlená zástavba samostatn� stojících rodinných dom�
r�zných hmotových �ešení. Vzhledem k umíst�ní na okraji obce, nem�ní zásadn� koncepci 
uspo�ádání krajiny schválenou v územním plánu. 
 V lokalit� je navržena otev�ená urbanistická struktura s jednopodlažními RD (event.  
s využitím podkroví). 

 b) architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 

�ešení. 

 Hmotov� je objekt �ešen jako samostatn� stojící, dvoupodlažní d�m. Jedná se o 
d�evostavbu v kombinaci se skrytým železobetonovým skeletem, který je staticky odd�len od 
�ásti objektu skládající se z d�ev�né konstrukce. Objekt je složitého tvaru s p�i�len�nými 
zast�ešenými prostory pro úschovu kol a ko�árk�. Celkové rozm�ry objektu jsou cca 77,041 x 
26,490 m, výška budovy je v nejvyšším míst� 8,800 m. 

 Objekt má ploché vegeta�ní zast�ešení v r�zných výškových úrovních se sklonem 3%. 
Pro zast�ešení venkovního prostoru pro odkládání jízdních kol a ko�árk� slouží lomené 
lamelové nosníky s vegeta�ní vrstvou se sklonem do 40°. Vegetace je volena pro provozní 
st�echu zatravn�ním. St�echy bez provozu jsou opat�eny suchomilnými rostlinami bez 
nutnosti �asté pé�e. 
 Fasáda objektu je navržena jako prov�trávaná s d�ev�ným oplášt�ním  
tl. 19 mm, ší�ka v�trané vzduchové vrstvy 60 mm. D�evo použité pro oplášt�ní bylo voleno 
mod�ínové, ošet�ené proti d�evokazným houbám a hmyzu.

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Není �ešeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zabezpe�ení technických požadavk� na bezbariérové užívání staveb, vyžadováno 
investorem, byly jednou z hlavních podmínek ve fázi projektové p�ípravy. Bezbariérové 
�ešení stavby bylo provád�no dle vyhlášky �. 398/2009 Sb., o technických požadavcích 
zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

Objekt mate�ské školy je �ešen jako jednopodlažní. Pro propojení druhého 
nadzemního podlaží, ve kterém jsou situovány jesle, je možno použít výtah. Dle požadavku 
investora byly t�ída mate�ské školy 1 �ešena jako bezbariérová. 
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B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Objekt mate�ské školy je navržen bezpe�n� pro následné užívání stavby. Otázka 
požární bezpe�nosti objektu je �ešena v samostatné p�íloze. Stabilita a bezpe�nost objektu je 
zajišt�na vhodným návrhem konstrukcí a v souladu s vyhl.�. 268/2009 Sb. O obecných 

požadavcích na stavby (d�íve  vyhl. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na 

výstavbu). V oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i provozu se vychází z platných norem a 
bezpe�nostních p�edpis�, které budou v dob� užívání objektu dodržovány, jedná se zejména o 
zákon �. 258/2000 Sb.  O ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�,

v platném zn�ní (zm�na 301/2009 Sb.). 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

 a) stavební �ešení, 

Založení stavby je �ešeno na základové desce z železobetonu, opat�ené ozubem v patní 
�ásti svahu pro zajišt�ní a zamezení vodorovných sil na základovou spáru. Základová deska o 
tlouš�ce 350 mm je vybetonována na tepeln� izola�ní a drenážní vrstv� z granulovaného 
p�noskla do nezámrzné hloubky 1050 mm pod terénem. Železobetonová základová deska je 
v míst� �len�ní objektu stavebn� oddilatována. Na základovou desku dále navazuje 
železobetonový skelet, tvo�ící hlavní nosnou konstrukci pro odd�lení jeslí. Obvodové a vnit�ní 
nosné konstrukce jsou z d�ev�ných, masivních, celoplošných panel� NOVATOP Solid. 
Zast�ešení 1NP je �len�no do dvou �ástí. �ást nad jednopodlažním úsekem je tvo�ena 
lepenými lamelovými nosníky, �ást sloužící jako podlahová konstrukce pro odd�lení jeslí je 
�ešena jako k�ížem armovaná železobetonová deska tl. 300 mm. Obvodové konstrukce 2NP 
jsou navrženy z vápenopískového zdiva o tlouš�ce 175 mm. Vnit�ní nosné konstrukce 2NP 
jsou �ešeny kombinací železobetonových st�n a d�ev�ných celoplošných konstrukcí. Stropní 
konstrukce nad 2NP je �ešena železobetonovou, k�ížem armovanou, deskou tl. 300 mm. 

 b) konstruk�ní a materiálové �ešení, 

Skladby hlavních konstrukcí: 
- Obvodová st�na S1

1. D�ev�ný prkenný obklad, tl. 19 mm 
2. V�traná vzduchová vrstva tvo�ená d�evným roštem, la�ování 40/60 mm, 

tl. Vzduchové mezery 60 mm 
3. Difuzn� otev�ená polyethylenová folie, tl. 0,4 mm 
4. Tepeln� izola�ní vrstva, minerální pls� pojená organickou prysky�icí, 

tl. 350 mm 
5. Nosná konstrukce pro vynesení tepelné izolace, STEICO nosníky, 

STEICOwall SW 60, izolovaná stojina nosíku, výška nosníku 350 mm 
6. D�ev�ný plnost�nný panel NOVATOP Solid, tl. 124 mm 
7. Sádrovláknitá deska Farmacell, tl. 10 mm 

- Obvodová st�na S2
1. Tepelná izolace, extrudovaný polystyren XPS 30L, tl. 320 mm 
2. Natavitelné SBS modifikované asfaltové pásy s vložkou ze skelné tkaniny, 

tl. 2x 4 mm 
3. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
4. Železobetonová st�na, tl. 400 mm 
5. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

- Obvodová st�na S3
1. D�ev�ný prkenný obklad, tl. 19 mm 
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2. V�traná vzduchová vrstva tvo�ená d�evným roštem, la�ování 40/60 mm, 
tl. Vzduchové mezery 60 mm 

3. Difuzn� otev�ená polyethylenová folie, tl. 0,4 mm 
4. Tepeln� izola�ní vrstva, minerální pls� pojená organickou prysky�icí, 

tl. 350 mm 
5. Nosná konstrukce pro vynesení tepelné izolace, STEICO nosníky, 

STEICOwall SW 60, izolovaná stojina nosíku, výška nosníku 350 mm 
6. Vápenopískové zdivo, tl. 175 mm 
7. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

- Vnit�ní nosná st�na S4
1.  Sádrovláknitá deska Farmacell, tl. 12,5 mm 
2. Sádrovláknitá deska Farmacell, tl. 15 mm 
3. Minerální pls� pojená organickou prysky�icí, tl. 100 mm 
4. D�ev�ný plnost�nný panel NOVATOP Solid, tl. 84 mm 
5. Minerální pls� pojená organickou prysky�icí, tl. 100 mm 
6. D�ev�ný plnost�nný panel NOVATOP Solid, tl. 84 mm 

- Vnit�ní nosná st�na S5
1.  Sádrovláknitá deska Farmacell, tl. 12,5 mm 
2. Sádrovláknitá deska Farmacell, tl. 15 mm 
3. Minerální pls� pojená organickou prysky�icí, tl. 100 mm 
4. D�ev�ný plnost�nný panel NOVATOP Solid, tl. 84 mm 

- Vnit�ní nosná st�na S6
1. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 
2. Železobetonová st�na, tl. 300 mm 
3. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

- Vnit�ní nenosná st�na S7
1. Sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm 
2. Sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm 
3. Hliníkový nosný rošt, tl. 100 mm 
4. Zvuková izolace, minerální vlna, tl. 50 mm 
5. Sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm 
6. Sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm 

- Skladba podlahy P1
1. Korková nášlapná vrstva, tl. 10,5 mm 
2. Krycí PE folie, tl. 1,0 mm - PENEFOL 500 
3. Podlahová topná folie ECOFILM(F), tl. 0,4 mm 
4. Izola�ní podložka z extrudovaného polystyrenu, tl. 10 mm 
5. Roznášecí vrstva, 2 x sádrovláknité desky Rigidur, tl. 2 x 10 mm 
6. Tepelná izolace minerální vlna, tl. 2 x 50 mm 
7. Vyrovnávací vrstva, leh�ený beton, tl. 50 mm 
8. SBS modifikovaný asfaltový pás s kombi vložkou (hliník + PES), tl. 2x 4 mm 
9. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
10. ŽB  základová deska, tl. 350 mm 
11. Krycí vrstva geotextilie, min 300g/m2

12. Granulované p�nosklo, tl. 500 mm 
13. Krycí vrstva geotextilie, min 300g/m2
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- Skladba podlahy P2
1. Keramická nášlapná vrstva, tl. 10 mm 
2. Flexibilní lepící tmel, tl. 5 mm 
3. Podlahová topná rohož ECOFLOOR, tl. 4 mm 
4. Flexibilní lepící tmel, tl. 6 mm 
5. Roznášecí vrstva, 2 x sádrovláknité desky Rigidur, tl. 2 x 10 mm 
6. Tepelná izolace minerální vlna, tl. 2 x 50 mm 
7. Vyrovnávací vrstva, leh�ený beton, tl. 50 mm 
8. SBS modifikovaný asfaltový pás s kombi vložkou (hliník + PES), tl. 2x 4 mm 
9. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
10. ŽB  základová deska, tl. 350 mm 
11. Krycí vrstva geotextilie, min 300g/m2

12. Granulované p�nosklo, tl. 500 mm 
13. Krycí vrstva geotextilie, min 300g/m2

- Skladba podlahy P3
1. Korková nášlapná vrstva, tl. 10,5 mm 
2. Krycí PE folie, tl. 1,0 mm - PENEFOL 500 
3. Podlahová topná folie ECOFILM(F), tl. 0,4 mm 
4. Izola�ní podložka z extrudovaného polystyrenu, tl. 10 mm 
5. Roznášecí vrstva, 2 x sádrovláknité desky Rigidur, tl. 2 x 10 mm 
6. Tepelná izolace minerální vlna, tl. 2 x 50 mm 
7. Vyrovnávací vrstva, leh�ený beton, tl. 50 mm 
8. SBS modifikovaný asfaltový pás s kombi vložkou (hliník + PES), tl. 2x 4 mm 
9. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
10. ŽB  stropní deska, tl. 300 mm 
11. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

- Skladba podlahy P4
1. Keramická nášlapná vrstva, tl. 10 mm 
2. Flexibilní lepící tmel, tl. 5 mm 
3. Podlahová topná rohož ECOFLOOR, tl. 4 mm 
4. Flexibilní lepící tmel, tl. 6 mm 
5. Roznášecí vrstva, 2 x sádrovláknité desky Rigidur, tl. 2 x 10 mm 
6. Tepelná izolace minerální vlna, tl. 2 x 50 mm 
7. Vyrovnávací vrstva, leh�ený beton, tl. 50 mm 
8. SBS modifikovaný asfaltový pás s kombi vložkou (hliník + PES), tl. 2x 4 mm 
9. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
10. ŽB  stropní deska, tl. 300 mm 
11. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

- Skladba vegeta�ní st�echy provozní V1
1. Trávník, vegetace 
2. Travní substrát 
3. Zemina, vegeta�ní vrtsva 
4. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

5. Nopová folie s perforacemi v horním povrchu, tl. 22 mm 
6. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

7. HI souvrství, SBS asfaltový pás odolný proti pror�stání ko�ínk�, tl. 2x 4 mm 
8. Spádová vrstva, minerální vata, spád 3% 
9. DHF deska, tl. 15 mm 
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10. Tepelná izolace, minerální vlna, tl. 400 mm 
11. Nosná konstrukce pro vynesení tepelné izolace, STEICO nosník se zateplenou 
pásnicí, tl. 400 mm 
12. Lepený asfaltový SBS pás s vložkou ze skelné tkaniny, tl. 4 mm 
13. OSB deska, tl. 15 mm 
14. D�ev�ný lepený lamelový nosník, výška 450 mm, ší�ka 120 mm 
15. Sádrovláknitá deska, tl. 2x 12,5 mm 

- Skladba vegeta�ní st�echy bez provozu V2
1. Trávník, vegetace 
2. Travní substrát 
3. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

4. Nopová folie s perforacemi v horním povrchu, tl. 22 mm 
5. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

6. HI souvrství, SBS asfaltový pás odolný proti pror�stání ko�ínk�, tl. 2x 4 mm 
7. Spádová vrstva, minerální vata, spád 3% 
8. OSB deska, tl. 15 mm 
9. STEICO nosník, tl. 200 mm 
10. D�ev�ný lepený lamelový nosník, výška 450 mm, ší�ka 120 mm 
11. Prkenný podhled, tl. 19 mm 

- Skladba vegeta�ní st�echy bez provozu V3 se sklonem do 40° 
�� Suchomilné rostliny 
�� Tkanina z p�írodních vláken 
�� Travní substrát 
�� Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

�� Hydrofobní deska z minerálních vláken, tl. 70 mm 
��  Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

�� HI souvrství, SBS asfaltový pás odolný proti pror�stání ko�ínk�, tl. 2x 4 mm 
	� OSB deska, tl. 15 mm 

� D�ev�ný lepený lamelový nosník, výška 450 mm, ší�ka 120 mm 

- Skladba vegeta�ní st�echy bez provozu V4
1. Trávník, vegetace 
2. Travní substrát 
3. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

4. Nopová folie s perforacemi v horním povrchu, tl. 22 mm 
5. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

6. HI souvrství, SBS asfaltový pás odolný proti pror�stání ko�ínk�, tl. 2x 4 mm 
7. Spádová vrstva, minerální vata, spád 3% 
8. DHF deska, tl. 15 mm 
9. Tepelná izolace, minerální vlna, tl. 360 mm 
10. Nosná konstrukce pro vynesení tepelné izolace, STEICO nosník se zateplenou 
pásnicí, tl. 360 mm 
11. Lepený asfaltový SBS pás s vložkou ze skelné tkaniny, tl. 4 mm 
12. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
13. ŽB  stropní deska, tl. 300 mm 
14. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

- Výpln� otvor�  
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Hlavní prosklené plochy jsou �ešeny jako bezrámová zasklení izola�ním 
dvojsklem s vložnými dv�ma foliemi. Otevíravá okna jsou volena jako d�ev�né 
profily se zasklením trojsklem. Výpln� otvor� jsou blíže popsány ve výpisu oken a 
dve�í projektové dokumentace. 

 c) mechanická odolnost a stabilita 

Nosné konstrukce jsou navrženy z b�žn� užívaných a prov��ených materiál� dle 
standardních konstruk�ních zvyklostí. Jedná se o d�ev�ný st�nový systém v kombinaci 
s železobetonovým skeletem a zd�ným systémem z vápenopískového zdiva. St�echa nad 1NP 
je tvo�ena soustavou lepených lamelových nosník� v kombinaci s železobetonovou stropní 
deskou. Základové konstrukce jsou provedeny do nezámrzné hloubky v podob�
železobetonové základové desky (beton C20/25).

Zatížení p�sobící na objekt v pr�b�hu jejího užívání nebude mít za následek z�ícení 
stavby nebo její �ásti ani v�tší p�etvo�ení konstrukcí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

Není �ešeno.

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 Požárn� bezpe�nostní �ešení je vypracováno samostatn� v p�íloze projektové 
dokumentace. 

 B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

 Zásady o hospoda�ení s energiemi jsou vypracovány samostatn� v p�íloze projektové 
dokumentace. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost�edí 

Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 

odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

V�trání objektu je uvažováno jako nucené (nucené v�trání s rekuperací) s intenzitou 
vým�ny vzduchu min. n = 0,5. 
 Vytáp�ní objektu je �ešeno jako kombinace v�trání se zp�tným získáváním tepla 
(rekuperace) s možností v zimních m�sících doh�evem p�ivád�ného vzduchu pomocí 
cirkulace teplé vody ze zásobníku na p�ímý oh�ev TUV, a elektrickým podlahovým 
vytáp�ním, foliemi ECOFLOOR a ECOFILM, umíst�nými pod nášlapnou vrstvou pro lepší 
ú�innost. 
 Osv�tlení všech místností je �ešeno um�le i p�irozen�. V jednotlivých t�ídách jsou 
kladené vysoké požadavky na míru oslun�ní. Veškeré výpo�ty a posouzení jsou patrné 
v p�íloze projektové dokumentace. Rozm�ry oken jsou dodrženy v doporu�ených plochách 
(min. 1/8 až 1/10 k ploše podlahy oslu�ované místnosti).  P�i návrhu byly dodrženy platné 
normy �SN 73 0580 Denní osv�tlení budov, �SN 36 0020 Sdružené osv�tlení a �SN EN 
12464-1 Sv�tlo a osv�tlení 
 Zásobování vodou je �ešeno napojením na ve�ejný vodovodní �ad. Vodovodní p�ípojka 
je zakon�ena vodom�rnou soustavou. P�ípojka bude provedena z HDPE 100 DN 32. 

Splaškové vody jsou svedeny kanaliza�ními p�ípojkami do stávající kanaliza�ní sít�. 
Napojení bude �ešeno potrubím z PVC KG DN 400. Na deš�ové i splaškové p�ípojce bude 
osazena plastová revizní šachta o pr�m�ru 400 mm. Deš�ová kanalizace je napojena na 
reten�ní nádrž, odkud bude voda zasakována na pozemku. 
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 Stavba nemá negativní vliv na životní prost�edí. Vzhledem k typu využití objektu se 
neuvažuje s provád�ním zvláštních protihlukových a jiných opat�ení. P�i b�žném provozu 
objektu se nep�edpokládá zvýšené zatížení životního prost�edí. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží, 

Dle mapy radonového rizika spadá pozemek do p�echodné kategorie radonového 
rizika, tudíž není nutno �ešit speciální protiradonová opat�ení. Protiradonové opat�ení 
zaujímají asfaltové SBS pásy s hliníkovou vložkou (viz. výkres základy).

 b) ochrana p�ed bludnými proudy, 

 Pro danou lokalitu se nepožadují zvláštní opat�ení p�ed bludnými proudy.

 c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 

 Objekt se nenachází v oblasti s výskytem zvýšené technické seizmicity, proto se p�i 
vypracování dokumentace neuvažovalo se seizmickou ochranou. 

 d) ochrana p�ed hlukem, 

 Pro danou lokalitu se nepožadují zvláštní opat�ení p�ed hlukem. 

 e) protipovod�ová opat�ení. 

 Pozemek se nenachází v oblasti tvo�ící záplavová území, není zde záplavové riziko.   

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Kanalizace 
Splaškové vody budou odvád�ny nov� navrženou kanaliza�ní p�ípojkou do stávající 
kanalizace. Deš�ové vody budou svedeny st�ešními svody, odvod�ovacími žlaby u 
zpevn�ných ploch a navrženou drenáží do jímací nádrže, odkud budou vsakovány na 
pozemku investora. 
Vodovod 
Zásobení objektu pitnou vodou bude zajišt�no nov� navrženou vodovodní p�ípojkou DN 32 
ze stávajícího vodovodního �adu. 
Plynovod  
Objekt mate�ské školy nebude napojen na plynovod.  
Elektro NN 
Napojení na el. energii bude provedeno novou p�ípojkou elektro NN, která bude provedena 
napojením na nadzemní vedení vedoucí kolem pozemku.

 b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky.

Kanalizace 
Napojení splaškové kanalizace bude �ešeno potrubím z PVC KG DN 400. Na kanaliza�ní 
p�ípojce bude osazena plastová revizní šachta o pr�m�ru 400 mm. 
Vodovod 
Vodovodní p�ípojka bude provedena z HDPE 100 DN 32. 
Elektro NN 
Napojení na el. energii bude provedeno 3 x 32A. 
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B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení,

 Parcela je dopravn� obsloužená ze stávající místní komunikace ulice Podzám�í. 

 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení �ešeného území na stávající dopravní infrastrukturu je �ešeno na severní a 
jižní �ásti pozemku. U vzdálenosti domu od hranice pozemku je dodržena minimální hodnota 
5 m. U vjezdu na cestu je osazen krytý p�ejezdový žlab. 

 c) doprava v klidu, 

Parkování vozidel je �ešeno nov� vybudovanými parkovacími místy. Jedná se o kolmé 
�adové stání pro 14 osobních automobil� a 2 parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu.  

 d) p�ší a cyklistické stezky. 

Chodníky na pozemku jsou �ešeny zámkovou dlažbou, pop�ípad� betonovými 
dlaždicemi kladených do št�rkového lože. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

 Terénní úpravy budou provedeny v rámci kompletace stavby. Pro terénní úpravy bude 
použita ornice uložená na mezideponii. Terénní úpravy budou malého rozsahu v okolí stavby 
(zarovnání a vyspádování terénu dle výkresové dokumentace). 

 b) použité vegeta�ní prvky, 

Volba vegetace a vegeta�ních prvk� bude ponechána na majitelích, pop�ípad� na 
zahradním architektovi. 

 c) biotechnická opat�ení. 

Pro daný projekt nejsou �ešena. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prost�edí  -ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da, 

P�i b�žném provozu objektu se nep�edpokládá zvýšené zatížení životního prost�edí. 
B�žný komunální odpad bude likvidován popelnicí v míst� stavby a následn� odvážen v rámci 
centrálního svozu odpad� v obci. 

 Stavební odpad v pr�b�hu výstavby byl likvidován podle svého druhu a uložen na 
p�íslušných skládkách. 

 P�i likvidaci odpad� vzniklých p�i výstavb� a p�i provozu objektu je nutno postupovat 
podle zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném zn�ní (zm�na z.�. 154/2010), a v souladu 
se souvisejícím právními p�edpisy – p�edevším se jedná o následující  
p�edpisy: vyhl.�. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn�ní, 
 a vyhláška �. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad� na skládky, v platném zn�ní. 

 b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památkových strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.),  zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�, 

 Provoz objektu nemá vliv na okolní p�írodu a krajinu. V blízkosti stavby se 
nevyskytují státem chrán�né d�eviny, rostliny a živo�ichové. P�i výstavb� se nevyžaduje 
jejich ochrana. 
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 c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 

 Pro danou oblast Tova�ov je vylou�en možný negativní vliv na soustavu NATURA 
2000 dle návrhu zásad územního rozvoje. 

 d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA, 

Není vyžadováno. 

 e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

 V obci Tova�ov se vyskytuje ochranné pásmo lesa, avšak stavba se v j n�m, nebo 
v jeho blízkosti nevyskytuje. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 
 Vzhledem k charakteru stavby není �ešeno. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní, 

 Pot�eby a spot�eby jednotlivých médií a hmot jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci. 

 b) odvodn�ní staveništ�,

��������� staveništ� a výkopové jámy� ����� ���������� ����������  ! �"���#� $���%�
�����& �������HVZ (hlavní vstupní šachta)���������%'(� $����������������������svedena�
����)���"�$���*���'��

 c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

+)�����!� ���  ��������� � ��� zp�ístupn�ny z p�ilehlé komunikace. P�íjezd bude �ešen 
jako panelový� ��� �(�����"�� ����$�,� $�"�� *���� -�*���������� �.��� �%�� $�����$�'��
)��������$���(�����%�����$/��

0���*���'�#�����

1*� ���$�  ���!�  �� ,)��� ��,�2�����  ������'(� ,��'�� ,���� ���� �� ��� ,��������*��
�������� �� $���*���2���  ���� �� �)������  ���������� ,)�,��$!� ��!� �� $���*���'��� 3,��'�� ���
��$*���� ,�����$�� ��2�� ,)� �"� �� ��� �� �,. ��� ��,������� 1�������� ,)�,��$�� �����
,)�����������������"���'(�!#��������������)�����

��,����� ��!� ���  ������'(� ,��'� .� ������ �������� *�$�����!� 4�����*����
�������*���� 3�'��*��� ,�� ���!� -��%���!#�56/� ,��� ,��)��!�  ���!� ���� ���  �'��*��� ��7$!#�
$���"������� ��2� ���'�����*��(�����$��������� ���"���������2� ��� �����������

8*������4���

9�����*��� �������*�  ���!�  �� ,)��� ��,�2�����  ������'(� ,��'�� ,���� ���� �� ���
,��������*��::#�$���%���2���*��,�������"(��,)�$����  ���������,)� �"��� �����,������
 ����������,)�,��$!�::��+)�,��$�������,)����������(*���(�� ���������(��������2���;�����
,�����������!����,������%'(� ���������'(�������2.���������,��������*�������!�::�
$�������*�%���� �.�� ,��)��!��*�$���'$"�����4������ �����������������������)����

 d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 
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 Stavba svým charakterem nebude mít významný vliv na okolí stavby v rámci 
provád�ní stavby. V rámci provád�ní stavby budou veškeré aktivity vedeny na stavebním 
pozemku (�.p. 140/2). 
 e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d�evin, 

 Na stavebním pozemku se vyžaduje pouze vykácení d�evin. 

 f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé), 

Pro staveništ� se neuvažují zábory do�asné ani trvalé. Pro skladování materiálu, 
pojezdu stroj� a do�asné stavby bude pln� využit pozemek tvo�en stavební parcelou  
�. 140/2. 

 g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 

likvidace, 

1� ,�.��(�� % ���!� �� �� �(������*� ��������� ����"��� � �������� �����%'(�
��$��.�����$���%'(��,��)���<�

- ;�$���2��	�=�>>�#�����,���'(���������,�������'(�,)��,� .?�

- 1!(*��$�� @A+� ���=�>>�#� �� (����'���� �����,�2�%'(� *� ��� ��� ��,��.� �� ������
,�������'(�,)��,� .?�

- 1!(*��$��@A+� �	�=�>>�#� $������  ��  ������ 0���*�4� ��,��.#� 3�����������,�2�%'(�
��,��.� ��  �����!� ��,��.� ��  ���.� ,��� &2�*!� %���#� ������ �� ��������� ��,��.� ��
,� ��,�,)�����*����� ��(*� ��$�%���#��������������������,��.�-0���*�4���,��./�
��������,�������'(�,)��,� .?�

- 1!(*��$��@A+� �	�=�>>�#� �� ,������� ��'(� ��$*������  ���,��!� �� ������ ,�������'(�
,)��,� .?�

 h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin, 

1!������� �������  �� �����  $*������ ��� ������,����� �,�� �����  ���������� B� ��
�����!������!������$��$���2�%�����"�����&,���������!��$����������������,)� *������
 $*��$���*��,)� *���%'(�,)��,� .��

 i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�, 

+)�� ,�������� ,)�,���%'(� ,��'�� ������ �� ,�$����!� ��'(�!� (!4����'$"� ,)��,� !�
-����"��� (*�2�� �� �� ,����� �/�� +)�� �������� ��'(��$!� ���  ���!��� �� �������*� ����� ��� �����
�2�������,)��������������)���"�$�����$�'���+)�� �����������������*��)������*����)������
��� $���4����� ,��� ��,��!� �� �*�� ��(���� �)������ ����� �$*����� ��� ,)� *���"�  $*��$!� �� 2� ��
��,���#�$���%�������������,�2�%#������!����#����������$"��*������*���$���*��'(�,��)����
��,��� ����� *�$������ �*�� ��$���� �	�=�>>�� 3��� 1�,� *������ ������ �� !(*���$� @A+�
2�����=�>>	�3���

C/�D*�$�

+)��� �*$�����'(�����'�� ��� ������ �,)���� �7���� ,���������*"� ��2�����'(�����'�#�
$���������$����,. ���'��(*�$����%������,����� ����
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��(�� ��*��� �� *���"� ,�����'�� ,)��,� !� ��,)�� ��)������ *��!� 2�� 2�� ��	=�>>�� 3���
-�'(����� ,����� (*�$�/�� +)��,� !� �� ��)������  �����#� ��� ��4�����'�� �� ��2��"� � ���
,������2�����,��)������,��)����$�� �������(*�$�������������#���!�,��'���'����� ������
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��2��"� �!*�� ���� � ��������� ����"� ��)�� ! ������ (*�$�#� ����"��� �� �� ����#� ��!�
���!*!�,)�$��2���!����!����,)�,� ��"�(*����!�(*�$�� ������"��������,)��,� !��

- ;(������*� ��� ��*�� ,������ ��������� ��)������ *��!� ���=�>>�#� $���%��  ��  ������
,�����$!��'(���!����������� ����'.�,)��,��'����������,�������'(�,)��,� .��

- ;(������*� ��� ,������ !������� ��� %���'.�  ������'(�  ����.� &����� �� %��� (*�$�#�
$���%�  ������ !�����#� �� ,������� �,��)���� ��� �'(����� ,����� �$��*�"��� ,. ������
(*�$��� ;(������*� ��� ,������ !����� ,��'���$!� ,��'���'��  ��  ������ �'(����%���
,��.'$���� �� ,)�������� ����'(� ,��'�� � (*�2�"�� ,�� �)���� ��� ��������'(� �.��.�
����!��%���,)� ��$������

E/�1����'��

@�F���*���,)�,� ��"�(�����!�����'�� ������:�)������*��!���	=�>>��3������'(�����
������,)�����,)����%���&2��$!�(*�$��������'�#�$����������� ������,����� ��� ������'(�
��4�����'���
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1� ,�.��(�� ,�������� �����'(� ,��'�� ��� �(������*� ,������ ,������� �,��)���� $��
 ������� ,����� ��#� �� �)���%'(� $�����$�'�� ,�$� ����'(� ,�����*�"� 2������� � ,)�,���#� ��� ��� ,��
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��� �(�������� $�*��!� ,�������'(� ���� ;(������*� �� �� ����"��� ��������� �!��� ��$��!�
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- 1!(*��$�� 2�� ��	=�>>�#� $������  �� ,������ ��$��� 2�� ���=�>>�� 3��#� �� ������'(� ��
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��$���*���'�'(/�

- :�)������ *��!� 2�� ��=�>>�#� �� �$�����*�'(� �� (������'(� ,)�,� ��"(�� ���2�������
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���������,��'(�%'(������$���*���'������'��*�%'(���*� ��'(�

 j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis�, 

:��  ��������� ����� �������*� �,*�"�� ��� �(�� �� ,�$����� �����'��� ,*���"�
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- :�)������ *��!� 2�� �>�=�>>�� 3��� L� �� ,����������'(� ,�����'�'(� ��� ,��'������ ��
,��'����,�� �)����

- :�)������*��!�2���
�=�>>��3���L����*����'(�������*��'(�,�����'�'(�������,�2�� ����
�'(�����������,)��,��'����� ��������'(�

- :�)������ *��!� 2�� ��	=�>>�� 3��� L� $���%��  � ������ �*����� ,�����$!� ��� ���,�2�%�
,�������,�������� ����.#���'(��'$%'(���)�����#�,)� ����.�����)����

- :�)������ *��!� 2�� ���=�>>�� 3��� L� �� �*����'(� ,�����'�'(� ��� ���,�2�� �� �� �'(�����
������,)��,��'�����,��'�����'(� ������,�2���,������%�$!���������(*���$!�

- :�)������*��!�2����	=�>>��3���L����'(�����������,)�����,)����%���&2��$!�(*�$����
����'��

- :�)������*��!�2�����=�>>��3���L�$���%�� �� ������,�����$!��'(���!�������,)��,��'��
- :�)������ *��!� 2�� ��	=�>>�� 3��� L� $���%��  ��  ������ ,�����$!� �'(���!� ������

���� ����'.� ,)�� ,��'�� �� ������ ��)������ *��!� 2�� ���=�>>�� 3��� �� ��)������ *��!�
2�����=�>>�3��

 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb, 

 Úpravy pro bezbariérové užívání nejsou vyžadovány.

 l) zásady po dopravn� inženýrské opat�ení,

3���������  �� ��'(���� ����� (*���� $�����$�2��� ,*�'(!� ,��� �)���� �� �� ��,�����
+)� ��,���� ������������,)� �(*����������3�������������,)���%������������ ����$�����$�'��
�������2�����!�

 m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 

provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.), 

 Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby není vyžadováno. 

 n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny. 

+)��,�$*������*(.���% ���!<� ��(������ ���!<� �>���
� � � � � ��$��2���� ���!<� �>�	�
�
Popis postupu výstavby:  p�ípojky, základy: 6/2016 - 8/2016 
     hrubá stavba:  9/2016 - 6/2017 
     dokon�ovací práce: 7/2017 - 10/2017 
     venkovní úpravy: 3/2018 - 5/2018 
� �
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D.  DOKUMENTACE OBJEKT	 A TECHNIKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZA�ÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

a) Technická zpráva 

Architektonické, výtvarné materiálové, dispozi�ní a provozní �ešení 

 Hmotov� je objekt �ešen jako samostatn� stojící, dvoupodlažní d�m. Jedná se o 
d�evostavbu v kombinaci se skrytým železobetonovým skeletem, který je staticky odd�len od  
�ásti objektu skládající se z d�ev�né konstrukce. Objekt je složitého tvaru s p�i�len�nými 
zast�ešenými prostory pro úschovu kol a ko�árk�. Celkové rozm�ry objektu jsou cca 77,041 x 
26,490 m, výška budovy je v nejvyšším míst� 8,800 m. 

 Objekt má ploché vegeta�ní zast�ešení v r�zných výškových úrovních se sklonem 3%. 
Pro zast�ešení venkovního prostoru pro odkládání jízdních kol a ko�árk� slouží lomené 
lamelové nosníky s vegeta�ní vrstvou se sklonem do 40°. Vegetace je volena pro provozní 
st�echu zatravn�ním, st�echy bez provozu jsou opat�eny suchomilnými rostlinami bez nutnosti 
�asté pé�e. 
 Fasáda objektu je navržena jako prov�trávaná s d�ev�ným oplášt�ním,   
tl. 19 mm, ší�ka v�trané vzduchové vrstvy 60 mm. D�evo použité pro oplášt�ní bylo voleno 
mod�ínové, ošet�ené proti d�evokazným houbám a hmyzu.

Zastav�ná plocha �iní 2 096,86 m2, užitná plocha �iní 1 393,72 m2, obestav�ný prostor 
�iní 8 262,80 m3. 

Objekt je ur�en pro školskou výchovu d�tí od 6 m�síc� do 3 let v odd�lení jeslí, dále 
pro výchovu d�tí od 3 do 6 let v odd�lení mate�ské školy. Objekt bude užíván po celý rok,
v�etn� letních m�síc�. V odd�lení mate�ské školy jsou navrženy t�i t�ídy, každá s kapacitou 
20 d�tí. V odd�lení jeslí je navržena jediná t�ída s kapacitou 12 d�tí. 
 Vstup do objektu je situován z jihovýchodní a severní strany (orientace ke sv�tovým 
stranám je patrná z výkresu situace stavby). 

Bezbariérové �ešení stavby 

Zabezpe�ení technických požadavk� na bezbariérové užívání staveb, vyžadováno 
investorem, byly jednou z hlavních podmínek ve fázi projektové p�ípravy. Bezbariérové 
�ešení stavby bylo provád�no dle vyhlášky �. 398/2009 Sb., o technických požadavcích 
zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

Objekt mate�ské školy je �ešen jako jednopodlažní. Pro propojení druhého 
nadzemního podlaží, ve kterém jsou situovány jesle, je možno použít výtah. Dle požadavku 
investora byly t�ída mate�ské školy 1 �ešena jako bezbariérová. 

Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 

Založení stavby je �ešeno na základové desce z železobetonu, opat�ené ozubem v patní 
�ásti svahu pro zajišt�ní a zamezení vodorovných sil na základovou spáru. Základová deska o 
tlouš�ce 350 mm je vybetonována na tepeln� izola�ní a drenážní vrstv� z granulovaného 
p�nového skla do nezámrzné hloubky 1050 mm pod terénem. Železobetonová základová 
deska je v míst� �len�ní objektu stavebn� oddilatována. Na základovou desku dále navazuje 
železobetonový skelet, tvo�ící hlavní nosnou konstrukci pro odd�lení jeslí. Obvodové a vnit�ní 
nosné konstrukce jsou z d�ev�ných, masivních, celoplošných panel� NOVATOP Solid. 
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Zast�ešení 1NP je �len�no do dvou �ástí. �ást nad jednopodlažním úsekem je tvo�ena 
lepenými lamelovými nosníky, �ást sloužící jako podlahová konstrukce pro odd�lení jeslí je 
�ešena jako k�ížem armovaná železobetonová deska tl. 300 mm. Obvodové konstrukce 2NP 
jsou navrženy z vápenopískového zdiva o tlouš�ce 175 mm. Vnit�ní nosné konstrukce 2NP 
jsou �ešeny kombinací železobetonových st�n a d�ev�ných celoplošných konstrukcí. Stropní 
konstrukce nad 2NP je �ešena železobetonovou, k�ížem armovanou, deskou tl. 300 mm. 

Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, vibrace - popis 

�ešení, výpis použitých norem 

 Veškeré posouzení a výpo�ty týkající se stavební fyziky, osv�tlení a akustiky, jsou 
popsány v p�íloze dokumentace: Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro 
ú�ely diplomové práce zpracované na ústavu pozemního stavitelství, FAST, VUT v Brn�. 

Tepelná technika  
 Stavba je navržena v souladu s normou �SN 73 0540 o Tepelné ochran� budov. 
Úspory energie stavby (uvedené v samostatné p�íloze: Energetická náro�nost budovy) 
vyhovují sou�asným normám a požadavk�m na výstavbu.  

Stropní konstrukce nad 1NP je zateplena minerální vlnou tl. 400 mm, nad 2NP 
minerální vlnou tl. 360 mm. Podlaha nad terénem je zateplena minerální vatou tl. 100 mm. 
Pro lepší tepelnou pohodu a odizolování základové desky byla použita vrstva granulovaného 
p�nového skla o tlouš�ce 500 mm. St�nový systém je opat�en minerální vlnou tl. 350 mm a 
prov�trávanou vzduchovou vrstvou tl. 60 mm. Hlavní prosklené plochy jsou �ešeny jako 
bezrámová zasklení izola�ním dvojsklem s vložnými dv�ma foliemi. Otevíravá okna jsou 
voleny jako d�ev�né profily se zasklením trojsklem. Výpln� otvor� jsou blíže popsány ve 
výpisu oken a dve�í projektové dokumentace. 

 Je p�iloženo tepeln� technické posouzení konstrukcí (p�íloha Energetická náro�nost 
budovy). 

Osv�tlení, oslun�ní 
 Stavba a její místnosti jsou oslu�ovány um�le a p�irozen� okny. Plocha oken spl�uje 
minimální hodnotu stanovenou z 10% podlahových ploch jednotlivých místností. 

Akustika / hluk, vibrace 
 Stavba svým charakterem a umíst�ním v dané lokalit� nevyžaduje zvláštní opat�ení z 
vybraných hledisek. Jiné škodlivé vlivy se nevyskytují. 

Stavba spl�uje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky �. 137/1998 a �. 501/2006. 

 b) Výkresová �ást 

SO-01: Mate�ská škola 

v.�. D.1.1 – Situace širších vztah�
v.�. D.1.2 – Situace užších vztah�
v.�. D.1.3 – Základová deska 
v.�. D.1.4 – P�dorys 1NP 
v.�. D.1.5 – Stropní kce nad 1NP 
v.�. D.1.6 – Vegeta�ní st�echa nad 1NP 
v.�. D.1.7 – P�dorys 2NP 
v.�. D.1.8 – Stropní kce nad 2NP 
v.�. D.1.9 – Vegeta�ní st�echa nad 2NP 
v.�. D.1.0 – �ez AA´ 
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v.�. D.1.1 – �ez BB´ 
v.�. D.1.2 – �ez CC´ 
v.�. D.1.3 – �ez DD´ 
v.�. D.1.4 – Technické pohledy 

D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení 

a) Technická zpráva 

Popis navrženého konstruk�ního systému stavby 

A) Zemní práce 
V rámci zemních prací je nutné odstranit ornici až na úrove� rostlého terénu (tlouš�ka 

ornice cca 300 mm). Ornice se uloží na mezideponii na vlastním pozemku (p.�. 140/2) pro 
finální zahradní úpravy, p�ebytek zeminy se odveze na skládku. Následn� se provede hloubení 
jednotlivých rýh a jam dle projektové dokumentace. Z hlediska t�žitelnosti spadá daná zemina 
do 2. t�ídy (tj. lehko rozpojitelné soudržné zeminy tuhé konzistence), konkrétn� se jedná o 
ornici a hlinitopís�itou zeminu. Rýhy pro uložení inženýrských sítí budou provedeny dle 
požadavku správc� sítí. Nutno spl�ovat požadavky na k�ížení a soub�hu jednotlivých sítí dle 
�SN 73 6005 o Prostorovém uspo�ádání sítí technického vybavení. 

 P�ed zapo�etím zemních prací musí investor stavby zajistit p�esné vytý�ení všech 
podzemních sítí v okolí stavby. 

B) Základové konstrukce 
Základová deska s vrstvou z granulovaného p�nového skla jsou navržené do 

nezámrzné hloubky (min. -0,800). Bude vytvo�ena z železobetonu, beton min. C20/25. P�ed 
samotnou betonáží základové desky nutno dbát na nepoškození filtra�ní vrstvy z geotextilie a 
velké zhutn�ní vrstvy z p�nového skla. Použitá betonová sm�s t�ídy C 20/25. Po obvodu 
základové spáry desky se uloží FeZn pásek k uzemn�ní objektu. 

Na základové desce bude natavená hydroizolace z asfaltového nátavného pásu SBS s 
výstužnou hliníkovou vložkou. ( p�íloha - Základy) 
  

C) Svislé nosné konstrukce 
Nosný systém obvodových a vnit�ních konstrukcí je navržen jako d�ev�ný plnost�nný 

systém v kombinaci s železobetonovým skeletem a zd�ným systémem z vápenopískového 
zdiva. Vn�jší st�ny jsou opat�eny tepelnou izolací z minerální vlny tl. 350 mm. P�i provád�ní 
zateplení nutno dodržet pokyny výrobce. 

Skladby hlavních konstrukcí: 
- Obvodová st�na S1

8.  D�ev�ný prkenný obklad, tl. 19 mm 
9. V�traná vzduchová vrstva tvo�ená d�evným roštem, la�ování 40/60 mm, 

tl. Vzduchové mezery 60 mm 
10. Difuzn� otev�ená polyethylenová folie, tl. 0,4 mm 
11. Tepeln� izola�ní vrstva, minerální pls� pojená organickou prysky�icí, 

tl. 350 mm 
12. Nosná konstrukce pro vynesení tepelné izolace, STEICO nosníky, 

STEICOwall SW 60, izolovaná stojina nosíku, výška nosníku 350 mm 
13. D�ev�ný plnost�nný panel NOVATOP Solid, tl. 124 mm 
14. Sádrovláknitá deska Farmacell, tl. 10 mm 
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- Obvodová st�na S2
6. Tepelná izolace, extrudovaný polystyren XPS 30L, tl. 320 mm 
7. Natavitelné SBS modifikované asfaltové pásy s vložkou ze skelné tkaniny, 

tl. 2x 4 mm 
8. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
9. Železobetonová st�na, tl. 400 mm 
10. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

- Obvodová st�na S3
8. D�ev�ný prkenný obklad, tl. 19 mm 
9. V�traná vzduchová vrstva tvo�ená d�evným roštem, la�ování 40/60 mm, 

tl. Vzduchové mezery 60 mm 
10. Difuzn� otev�ená polyethylenová folie, tl. 0,4 mm 
11. Tepeln� izola�ní vrstva, minerální pls� pojená organickou prysky�icí, 

tl. 350 mm 
12. Nosná konstrukce pro vynesení tepelné izolace, STEICO nosníky, 

STEICOwall SW 60, izolovaná stojina nosíku, výška nosníku 350 mm 
13. Vápenopískové zdivo, tl. 175 mm 
14. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

- Vnit�ní nosná st�na S4
1.  Sádrovláknitá deska Farmacell, tl. 12,5 mm 
2. Sádrovláknitá deska Farmacell, tl. 15 mm 
7. Minerální pls� pojená organickou prysky�icí, tl. 100 mm 
8. D�ev�ný plnost�nný panel NOVATOP Solid, tl. 84 mm 
9. Minerální pls� pojená organickou prysky�icí, tl. 100 mm 
10. D�ev�ný plnost�nný panel NOVATOP Solid, tl. 84 mm 

- Vnit�ní nosná st�na S5
1.  Sádrovláknitá deska Farmacell, tl. 12,5 mm 
2. Sádrovláknitá deska Farmacell, tl. 15 mm 
5. Minerální pls� pojená organickou prysky�icí, tl. 100 mm 
6. D�ev�ný plnost�nný panel NOVATOP Solid, tl. 84 mm 

- Vnit�ní nosná st�na S6
4. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 
5. Železobetonová st�na, tl. 300 mm 
6. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

- Vnit�ní nenosná st�na S7
7. Sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm 
8. Sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm 
9. Hliníkový nosný rošt, tl. 100 mm 
10. Zvuková izolace, minerální vlna, tl. 50 mm 
11. Sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm 
12. Sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm 

- Skladba podlahy P1
1. Korková nášlapná vrstva, tl. 10,5 mm 
2. Krycí PE folie, tl. 1,0 mm - PENEFOL 500 
3. Podlahová topná folie ECOFILM(F), tl. 0,4 mm 
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4. Izola�ní podložka z extrudovaného polystyrenu, tl. 10 mm 
5. Roznášecí vrstva, 2 x sádrovláknité desky Rigidur, tl. 2 x 10 mm 
6. Tepelná izolace minerální vlna, tl. 2 x 50 mm 
7. Vyrovnávací vrstva, leh�ený beton, tl. 50 mm 
8. SBS modifikovaný asfaltový pás s kombi vložkou (hliník + PES), tl. 2x 4 mm 
9. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
10. ŽB  základová deska, tl. 350 mm 
11. Krycí vrstva geotextilie, min 300g/m2

12. Granulované p�nosklo, tl. 500 mm 
13. Krycí vrstva geotextilie, min 300g/m2

- Skladba podlahy P2
1. Keramická nášlapná vrstva, tl. 10 mm 
2. Flexibilní lepící tmel, tl. 5 mm 
3. Podlahová topná rohož ECOFLOOR, tl. 4 mm 
4. Flexibilní lepící tmel, tl. 6 mm 
5. Roznášecí vrstva, 2 x sádrovláknité desky Rigidur, tl. 2 x 10 mm 
6. Tepelná izolace minerální vlna, tl. 2 x 50 mm 
7. Vyrovnávací vrstva, leh�ený beton, tl. 50 mm 
8. SBS modifikovaný asfaltový pás s kombi vložkou (hliník + PES), tl. 2x 4 mm 
9. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
10. ŽB  základová deska, tl. 350 mm 
11. Krycí vrstva geotextilie, min 300g/m2

12. Granulované p�nosklo, tl. 500 mm 
13. Krycí vrstva geotextilie, min 300g/m2

- Skladba podlahy P3
1. Korková nášlapná vrstva, tl. 10,5 mm 
2. Krycí PE folie, tl. 1,0 mm - PENEFOL 500 
3. Podlahová topná folie ECOFILM(F), tl. 0,4 mm 
4. Izola�ní podložka z extrudovaného polystyrenu, tl. 10 mm 
5. Roznášecí vrstva, 2 x sádrovláknité desky Rigidur, tl. 2 x 10 mm 
6. Tepelná izolace minerální vlna, tl. 2 x 50 mm 
7. Vyrovnávací vrstva, leh�ený beton, tl. 50 mm 
8. SBS modifikovaný asfaltový pás s kombi vložkou (hliník + PES), tl. 2x 4 mm 
9. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
10. ŽB  stropní deska, tl. 300 mm 
11. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

- Skladba podlahy P4
1. Keramická nášlapná vrstva, tl. 10 mm 
2. Flexibilní lepící tmel, tl. 5 mm 
3. Podlahová topná rohož ECOFLOOR, tl. 4 mm 
4. Flexibilní lepící tmel, tl. 6 mm 
5. Roznášecí vrstva, 2 x sádrovláknité desky Rigidur, tl. 2 x 10 mm 
6. Tepelná izolace minerální vlna, tl. 2 x 50 mm 
7. Vyrovnávací vrstva, leh�ený beton, tl. 50 mm 
8. SBS modifikovaný asfaltový pás s kombi vložkou (hliník + PES), tl. 2x 4 mm 
9. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
10. ŽB  stropní deska, tl. 300 mm 
11. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 
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- Skladba vegeta�ní st�echy provozní V1
1. Trávník, vegetace 
2. Travní substrát 
3. Zemina, vegeta�ní vrstva 
4. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

5. Nopová folie s perforacemi v horním povrchu, tl. 22 mm 
6. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

7. HI souvrství, SBS asfaltový pás odolný proti pror�stání ko�ínk�, tl. 2x 4 mm 
8. Spádová vrstva, minerální vata, spád 3% 
9. DHF deska, tl. 15 mm 
10. Tepelná izolace, minerální vlna, tl. 400 mm 
11. Nosná konstrukce pro vynesení tepelné izolace, STEICO nosník se zateplenou 
pásnicí, tl. 400 mm 
12. Lepený asfaltový SBS pás s vložkou ze skelné tkaniny, tl. 4 mm 
13. OSB deska, tl. 15 mm 
14. D�ev�ný lepený lamelový nosník, výška 450 mm, ší�ka 120 mm 
15. Sádrovláknitá deska, tl. 2x 12,5 mm 

- Skladba vegeta�ní st�echy bez provozu V2
1. Trávník, vegetace 
2. Travní substrát 
3. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

4. Nopová folie s perforacemi v horním povrchu, tl. 22 mm 
5. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

6. HI souvrství, SBS asfaltový pás odolný proti pror�stání ko�ínk�, tl. 2x 4 mm 
7. Spádová vrstva, minerální vata, spád 3% 
8. OSB deska, tl. 15 mm 
9. STEICO nosník, tl. 200 mm 
10. D�ev�ný lepený lamelový nosník, výška 450 mm, ší�ka 120 mm 
11. Prkenný podhled, tl. 19 mm 

- Skladba vegeta�ní st�echy bez provozu V3 se sklonem do 40° 
�>� Suchomilné rostliny 
��� Tkanina z p�írodních vláken 
��� Travní substrát 
��� Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

��� Hydrofobní deska z minerálních vláken, tl. 70 mm 
���  Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

��� HI souvrství, SBS asfaltový pás odolný proti pror�stání ko�ínk�, tl. 2x 4 mm 
��� OSB deska, tl. 15 mm 
�	� D�ev�ný lepený lamelový nosník, výška 450 mm, ší�ka 120 mm 

- Skladba vegeta�ní st�echy bez provozu V4
1. Trávník, vegetace 
2. Travní substrát 
3. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

4. Nopová folie s perforacemi v horním povrchu, tl. 22 mm 
5. Geotextile, polypropylenová, min. 300 g/m2

6. HI souvrství, SBS asfaltový pás odolný proti pror�stání ko�ínk�, tl. 2x 4 mm 
7. Spádová vrstva, minerální vata, spád 3% 
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8. DHF deska, tl. 15 mm 
9. Tepelná izolace, minerální vlna, tl. 360 mm 
10. Nosná konstrukce pro vynesení tepelné izolace, STEICO nosník se zateplenou 
pásnicí, tl. 360 mm 
11. Lepený asfaltový SBS pás s vložkou ze skelné tkaniny, tl. 4 mm 
12. Bezrozpoušt�dlový jednosložkový penetra�ní nát�r 
13. ŽB  stropní deska, tl. 300 mm 
14. Vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

F) Izolace 
Hydroizolace 
 Navržená hydroizolace je z SBS asfaltového pásu s výztužnou hliníkovou vložkou. Je 
celoplošn� natavená k základové desce, která slouží i jako radonová izolace. P�ed položením 
hydroizolace bude základová deska opat�ena penetra�ním asfaltovým nát�rem. 
Tepelná izolace 

Zateplení plášt� budovy se provádí minerální vaty tl. 350 mm s prov�trávanou 
vzduchovou mezerou tl. 60 mm. 
 Zateplení stropní konstrukce je provedeno izolací z minerální vlny v celkové tlouš�ce 
400 mm. Izolace bude provedena z minerální vlny ISOVER UNIROL-PLUS. 
Zvuková izolace 

Do souvrství podlah s korkovou, p�íp. s keramickou povrchovou úpravou je vložena 
izolace z minerálního vlákna v tl. 60 až 100 mm. 

J) Podlahy 
 V pobytových místnostech (jednotlivé t�ídy, herny, jesle) je použita jako nášlapná 
vrstva korková podlaha. V prostorech se zvýšeným výskytem vlhkosti (v koupeln�, WC, 
zádve�í, technické místnosti, skladu, na chodb� atd.) bude provedena pokládka keramické 
dlažby. P�esný typ a odstín ur�í investor. 

K) Výrobky - truhlá�ské, záme�nické, klempí�ské, sklená�ské 
Hlavní prosklené plochy jsou �ešeny jako bezrámová zasklení izola�ním dvojsklem 

s vložnými dv�ma foliemi. Otevíravá okna jsou volena jako d�ev�né profily se zasklením 
trojsklem. Výpln� otvor� jsou blíže popsány ve výpisu oken a dve�í projektové dokumentace. 

Venkovní parapety budou vyrobeny na míru z m�d�ného plechu, tl. 0,55 mm. Parapety 
budou vytvo�eny po osazení oken do konstrukce.  

Odpadní trouby a žlaby jsou navržené z empirických vztah� a podklad� výrobc�  
Výpisy klempí�ských a truhlá�ských prací – viz p�ílohy PD. 

L) Obklady 
Keramický obklad je navržen v hygienách a v provozu jídelny. Výška obkladu viz. PD 

(P�dorys 1NP a 2NP). P�esný typ a barevný odstín ur�í investor. 

M) Povrchové úpravy 
Vnit�ní uprávy st�n budou provedeny opláštním sádrovláknitými deskami Farmacell, 
p�etmeleny, pop�ípad� p�ebroušeny. P�ed malbami bude provedena impregnace. 

Navržené materiály a hlavní konstruk�ní prvky 

Materiály a prvky jsou popsány v p�edchozím bod�. 



38 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p�i návrhu nosné 

konstrukce 

P�i návrhu nosné konstrukce bylo uvažováno s hodnotami pro oblast zatížení  
sn�hem I. (dle �SN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006) mapa sn�hových oblastí na území �R. 

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postup�

 Stavba bude provedena tradi�ními technologiemi vztahující se k výstavb� d�evostaveb. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, p�ípadn� sousední stavby, 

 Budou dodrženy základní technologické podmínky ve výstavb� (správné ukládání 
betonové sm�si do bedn�ní základ� a základové rýhy a následné hutn�ní, dodržení 
p�edepsaných rozm�r� nosných prvk�, dodržení p�edepsaných vzdáleností prvk� apod.)  
Novostavba nemá vliv na okolní objekty. 

Zásady pro provád�ní bouracích a podchycovacích prací a zpev�ovacích 

konstrukcí �i prostup�, 

 P�i výkopech pro inženýrské sít� bude pot�eba zapažit st�ny výkopu dle  
NV 591/2006 Sb. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 

 Zakrývané práce budou p�edávány investorovi na základ� písemné výzvy ve 
stavebním deníku. 

b) Výkresová �ást 

Výkresová �ást je popsána v oddílu D.1.1 b). 

c) Statické posouzení 

Ov��ení základního koncep�ního �ešení nosné konstrukce 

Koncep�ní �ešení nosné st�nové konstrukce a krokevní konstrukce st�echy vychází z 
empirických znalostí a zkušeností. V p�ípad� pot�eby je t�eba provést posudek v rámci 
realiza�ní dokumentace. 

b) posouzení stability konstrukce, 

Není posuzováno. 

c) stanovení rozm�r� hlavních prvk� nosné konstrukce v�etn� jejího založení, 

Není posuzováno. 

d) statický výpo�et, pop�ípad� dynamický výpo�et, pokud na konstrukci p�sobí 

dynamické namáhání. 

P�i návrhu nosných konstrukcí byly použity normové hodnoty užitných, klimatických a 
dalších zatížení, u typizovaných prvk� byly použity technické listy výrobc�. 

D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení

a) Technická zpráva 
Zpracována samostatn�, viz, p�íloha PD. 

b) Výkresová �ást 
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Zpracována samostatn�, viz p�íloha PD. 
D.1.4 Technika prost�edí staveb 

1.4.1Technická zpráva 
A) Vytáp�ní 
Vytáp�ní objektu je �ešeno jako kombinace v�trání se zp�tným získáváním tepla 

(rekuperace) s možností v zimních m�sících doh�evem p�ivád�ného vzduchu pomocí 
cirkulace teplé vody ze zásobníku na p�ímý oh�ev TUV, a elektrickým podlahovým 
vytáp�ním, foliemi ECOFLOOR a ECOFILM, umíst�nými pod nášlapnou vrstvou pro lepší 
ú�innost. 

B) Kanalizace splašková  
 Vnit�ní splašková kanalizace je provedena z PVC hrdlových trub, p�ipojovací potrubí 
od jednotlivých za�izovacích p�edm�t� jsou rovn�ž z PVC hrdlových trub.  
 Napojení do místní kanaliza�ní sít� potrubím PVC KG DN 400 p�es revizní plastovou 
šachtu pr�m�ru 0,4m (Min. spád 10 promile, max spád 40 %.) 

C) Kanalizace deš�ová 
 Výpo�et odtoku deš�ových vod: dle �SN EN 12056-3 
Hodnota odtoku deš�ových vod, které je nutné za stálých podmínek odvád�t ze st�echy, je 
podle rovnice Q = r . A . C, kde: Q…odtok deš�ových vod v litrech za sekundu (l/s) 

r…..intenzita dešt� (l/(s.m2) 
A… ú�inná plocha st�echy (m2) 
C …sou�initel odtoku (C=1) 

Vegeta�ní st�echa:  Q = 0,03 * 1270 * 1,0 = 38,098 l/s 
 Deš�ová voda ze st�echy bude svedena st�ešními vpusti do m�d�ných žlab� vnit�ního 
pr�m�ru DN 125 do jímací nádrže a odtud bude zasakována na pozemku investora. Odpady 
opat�eny lapa�i st�ešních splavenin. Deš�ová kanalizace pod úrovní terénu bude provedena z 
trub PVC-KG DN 200. 

D) Elektroinstalace 
Vnit�ní el. rozvody jsou kabelové, vedeny v drážkách �i vzduchových mezerách  dle 

standardních požadavk� �SN 33 2130 - Požadavky na vnit�ní elektrické rozvody. 
P�ípojka NN se napojí ze stávajícího podzemního vedení z kabelu AES4x70 kabelem 

AYKY do hlavní domovní sk�ín� (dále jen HSD) spole�n� s elektrom�rným rozvad��em (dále 
jen RE) a hlavním uzáv�rem plynu (dále jen HUP) .  

Z rozvad��e RE se napojí rozvad�� RB v zádve�í opat�en p�ep��ovou ochranou. Kabel 
bude uložen v zemi v hloubce min 0,70 m. P�ed zásypem potrubí se provede zam��ení trasy. 

Ve výšce 300 – 400 mm nad kabelem se položí výstražná folie. Zához rýhy bude 
proveden vyt�ženou zeminou. P�i provád�ní je nutno dodržet �SN 73 6005 - Prostorová 
norma. 

P�i provád�ní je nutno dodržet vyhlášky a normy týkající se bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci, zejména NV �.591/2006 Sb.  

E) Vodovod 
Objekt bude zásobován z ve�ejného vodovodního �adu. Vodovodní p�ípojka bude na 

�ad napojena pomocí navrtávacího pásu (pop�ípad� dle požadavku správce sít�).  
Za navrtávkou bude osazena zemní šoupátková soupravou. P�ípojka bude provedena z 

HDPE 100 DN 32 a bude zakon�ena ve vodom�rné šacht� vodom�rnou soustavou. P�i 
prostupu šachtou bude p�ípojka opat�ena chráni�kou DN 100, min. 1000 mm p�ed základem 
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objektu, volné konce budou ut�sn�ny p�nou, aby bylo možné p�ípojku opravit v p�ípad�
poruchy. 

P�ed zásypem potrubí se provede zam��ení trasy a tlaková zkouška. Pro ochranu bude 
položen vyty�ovací vodi�,� umíst�n na vrchní �ásti potrubí, p�ichycen k potrubí páskou po 
max. 2 m). Zához rýhy bude proveden vyt�ženou zeminou. P�i provád�ní je nutno dodržet  
�SN 73 6005 - Prostorová norma.  

P�i provád�ní je také nutno dodržet vyhlášky a normy týkající se bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci, zejména NV �.591/2006 Sb. Výkop bude zapažený p�íložným 
pažením. 
 Vnit�ní rozvody v objektu k jednotlivým výtokovým armaturám budou z vícevrstvých 
polyetylen-hliníkových trubek ALPEX vedených ve st�nách. Potrubí bude izolováno tepelnou 
izolací Mirelon, teplá voda tl. 60 mm, studená tl. 30 mm. 

Bilance pot�eby vody 
Je uvažováno se specifickou pot�ebou vody dle p�íl.�.12 vyhl.�. 428/2001 Sb. v platném zn�ní 
60 l /l�žko/den. Objekt je navrhován pro 72 d�tí. 
Pr�m�rná denní pot�eba vody:  Q24= 72 x 60 = 4320 l/den 
Maximální denní pot�eba vody:  QD= Q24 x 1,35 = 5832 l/den 
Maximální hodinová pot�eba vody: QH= (QD x 2,1)/68400 = 0,18 l/sec 
Ro�ní pot�eba vody:    QR= Q24 x 365 = 1576,8 m3/rok 

BOZP: 
P�i provád�ní je nutno dodržet vyhlášky a normy týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci, zejména NV �.591/2006 Sb. Hrana výkop� bude vysvahována dle pom�ru 1:1. P�i 
stavb� budou respektovány platné TPG, �SN, EN, zákon �.458/2000Sb. ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�.  
UPOZORN
NÍ! 
P�ed zahájením výkopových prací je bezpodmíne�n� nutné vytý�it všechny stávající 
inženýrské sít� a podzemní vedení. V ochranných pásmech t�chto sítí budou výkopy 
provád�ny ru�n�. Povrch pozemku a komunikace bude uveden do p�vodního stavu. V p�ípad�
soub�hu a k�ížení s jinými sít�mi je nutno dodržet normu �SN 73 6005. V p�ípad� nedodržení 
min. vzdálenosti p�i k�ížení kanaliza�ní p�ípojky s potrubím plynu je nutno plynovod opat�it 
chráni�kou (nutná konzultace s provozovatelem plynovodu). Jelikož nebylo možno p�esn�
ur�it hloubku vedení jednotlivých sítí je t�eba v pr�b�hu stavby konzultovat veškeré odchylky 
od projektu se správci t�chto sítí. 

1.4.2 Výkresová �ást 
v.�. D.4.1 – Kanalizace - Základy 
v.�. D.4.2 – Kanalizace -  1NP 
v.�. D.4.3 – Kanalizace – 2NP 
v.�. D.4.4 – Vodovod  - Základy 
v.�. D.4.5 – Vodovod – 1NP 
v.�. D.4.6 – Vodovod – 2NP 
v.�. D.4.7 – VZT – 1NP 
v.�. D.4.8 – VZT – 2NP 

D.2. Dokumentace technických a technologických za�ízení 

Nejsou �ešeny. 
� �
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3. Záv�r 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navržení objektu mate�ské školy, který bude 

spl�ovat hygienické, stavebn� konstruk�ní požadavky, dále požadavky na požární bezpe�nost 

stavby a tepeln� technické vlastnosti objektu. 

Primárn� musí návrh spl�ovat hygienické požadavky stavby, které se odvíjejí od �len�ní 

provozu, odd�lení místností s r�zným provozem, jenž je �ešeno a zpracováno v projektové 

dokumentaci p�iložené v p�íloze diplomové práce. Dále správnou orientací ke sv�tovým 

stranám a s tím spojenou mírou oslun�ní vnit�ních pobytových prostor. Tento požadavek je 

spln�n jak pro letní, tak i pro zimní období, zvolením velkých proslun�ných ploch stín�nými 

p�esahy st�ešní konstrukce. Míra p�esahu respektuje výšku slunce nad horizontem v ro�ních 

obdobích a zabra�uje tak p�eh�ívání místností v letním období. Naopak v zimním období jsou 

prosklené plochy oslun�ny a tvo�í tak velké pasivní zisky tepla. St�ešní vegetace s vlivem 

prov�trávaných fasád zabra�ují p�eh�ívání místností v letním období a tvo�í tak celkovou 

vnit�ní pohodu. Dalším nezbytným hygienickým požadavkem je vým�na vzduchu, která je 

zajišt�na �ízeným v�tráním se zp�tným získáváním tepla. Pro vým�nu vzduchu je dodržena 

minimální hodnota 0,5h-1. 

Stavebn� konstruk�ní požadavky vyplívají z empirického navrhování d�evostaveb. 

Tlouš�ky nosných d�ev�ných konstrukcí byly voleny dle statických podklad� výrobc�. 

S d�ev�ným nosným systémem stavby je úzce spjata požární odolnost stavby, která je 

samostatn� �ešena v p�íloze diplomové práce. 

Dalším kritériem je efektivnost využití pozemku ur�eného k zastav�ní. Zapušt�ním 

objektu do svahu nedošlo k narušení p�vodní nivelety terénu. V kombinaci se zast�ešením 

prvního nadzemního podlaží, vegeta�ní provozní st�echou, se opticky zv�tšila zatravn�ná 

plocha pozemku. Vegeta�ní plochá st�echa nad 1NP také slouží jako volné propojení prostor 

2NP s okolním svahem a p�írodou. A� už se �lov�k nachází v r�zných pobytových 

místnostech, stále má p�ed sebou možnost voln� p�ejít na zatravn�né plochy. Vegeta�ní 

provozní st�echa vytvá�í zelený most, jenž je použit pro venkovní aktivity d�tí,  a pod nímž se 

nachází školské za�ízení. 

P�i dodržení tepeln� technických zásad, specifikovaných v p�íloze DP, je objekt za�azen 

dle �SN 73 0540 jako pasivní stavba. 
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4. Seznam použitých zdroj�

Legislativa: 

• Vyhláška �. 137/1998 Sb. - O obecných technických požadavcích na výstavbu 

• Sbírka zákon� �. 183/2006 – O územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

• P�íloha �.1. k vyhlášce �. 499/2013 Sb. – Rozsah a obsah projektové dokumentace 

• Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci. 
V platném zn�ní ke dni zpracování posouzení.  

• Vyhláška �. 501/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na 
využívání území. V platném zn�ní ke dni zpracování posouzení.  

• Vyhláška �. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz za�ízení a 
provozoven pro výchovu a vzd�lávání d�tí a mladistvých 

• Vyhláška 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby 
se zm�nami: 20/2012 Sb. 

• Vyhláška 78/2013 Sb. – o energetické náro�nosti budov 

• Zákon �. 133/1998 Sb. o požární ochran�

• Vyhl. MV�R �. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb   

• Vyhl. MV�R 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu 
státního požárního dozoru   

• Vyhl. MMR�R �. 268/2011 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• Vyhl. MMR�R �. 62/2013, která nahrazuje vyhl. �. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb 

Normy �SN: 

• �SN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres� stavební �ásti 

• �SN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie  

• �SN 73 0540-2: 2011 Tepelná ochrana budov: Požadavky  

• �SN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veli�in  

• �SN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpo�tové metody  
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• �SN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepeln� vlhkostní chování stavebních dílc� a 
stavebních prvk� - Vnit�ní povrchová teplota pro vylou�ení kritické povrchové 
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5. Seznam použitých zkratek a symbol�

1NP   první nadzemní podlaží 

2NP  druhé nadzemní podlaží  

DN  jmenovitá sv�tlost potrubí 

EPS  expandovaný polystyren 

HI  hydroizolace 

K-ce  konstrukce 

PE  polyethylen 

TI  tepelná izolace 

SV  sv�tlá výška 

KV  konstruk�ní výška 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB  železobeton 

�i  Návrhová vnit�ní teplota v zimním období, °C 

�ai,u  Návrhová teplota vnit�ního vzduchu v zimním období, °C 

�im  P�evažující návrhová vnit�ní teplota, °C 

�10  Pokles dotykové teploty podlahy, °C 

�10,N  Maximální hodnota poklesu dotykové teploty podlahy, °C 

�ex  Návrhová teplota prost�edí p�ilehlého k druhé stran� konstrukce, °C 

�o  Operativní teplota, °C 

� v(t)  Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období, °C 

� v(t),N Maximální hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období, °C 

� ai,max Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti, °C 

� ai,max,N Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty v místnosti, °C 

�i  Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu v zimním období, % 

�i,r  Relativní vlhkost vnit�ního vzduchu pro stanovení požadovaného teplotního 
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  faktoru vnit�ního povrchu, % 

fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit�ního povrchu, - 

fRsi  Tepelný faktor vnit�ního povrchu, - 

�u  Návrhový sou�initel tepelné vodivosti, W/m/K 

c  M�rná tepelná kapacita, J/kg/K 

u  Faktor difuzního odporu, - 

�  Objemová hmotnost, kg/m3

Un, Uem,,N Požadovaný sou�initel prostupu tepla, požadovaný pr�m�rný sou�initel 

  prostupu tepla, W/m2/K 

U, Uem  Sou�initel prostupu tepla, pr�m�rný sou�initel prostupu tepla, W/m2/K 

Rsi  Odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ním povrchu, W/m2/K 

Rse  Odpor p�i p�estupu tepla na vn�jším povrchu, W/K 

�  Lineární �initel p�echodu tepla, W/K 

�N  Požadovaná hodnota lineárního �initele p�echodu tepla, W/K 

x  Bodový �initel p�echodu tepla, W/K 

xN  Požadovaná hodnota bodového �initele p�echodu tepla, W/K 

Mc  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry v konstrukci, kg/m2

Mc,N  Maximální množství zkondenzované vodní páry v konstrukci, kg/m2

Mev  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry v konstrukci, kg/m2

n50,N  Intenzita vým�ny vzduchu, - 

At  Plocha obalových konstrukcí, m2

Am  Ekvivalentní plocha, m2

Aw  Plocha oken, m2

cm  Tepelná kapacita obalových konstrukcí, W/K 

Hei  M�rný tok v�tráním, W/K 

hrs  �initel p�estupu tepla sáláním, W/m2/K 

hir  �initel p�estupu tepla sáláním na vnit�ní stran�, W/m2/K 
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Hir  M�rný tepelný tok proud�ním a sáláním z vnit�ních povrch�, W/K 

Her  M�rný tepelný tok p�echodem p�es okna, W/K 

Hth  M�rný tok p�estupem tepla t�žkými konstrukcemi, W/K 

Hmr  M�rný tepelný tok z akumula�ní hmoty, W/K 

Hem  M�rný tok p�estupem tepla t�žkými konstrukcemi, W/K 

Pvs, Prn �ásti vnit�ních sálavých zisk�, - 

Prsd, Prnd �ásti p�ímých solárních sálavých zisk�, - 

V  Objem místnosti, m3

fc  Korek�ní �initel pro tepelnou zát�ž p�estupem tepla, - 

fr  Korek�ní �initel pro tepelnou zát�ž od slune�ního zá�ení, - 

Fsm  �initel povrchu obalových konstrukcí, - 

HT  Celkový m�rný tepelný tok obalovými konstrukcemi, W/K 

YT  �initel tepelné pohltivosti, W/K  
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