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Abstrakt 
V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby mateřské školy na úrovni 
dokumentace pro provedeni stavby. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení 
zohledňující každodenní provoz. Novostavba sestává ze tří oddělení celkem pro devadesát 
dětí, součástí je i kuchyně s jídelnami. Objekt se nachází na okraji obce Šlapanice. Terén je 
svažitý. Novostavba je založena na základových pasech z prostého betonu , je vyzděna ze 
stavebního systému HELUZ a je zastřešena plochou střechou. Zastavěná plocha je 927,5 m2. 
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Abstrakt  
The project has been prepared complete documentation of new building to kindergarten the 
level of documentation for building construction. The target is to create operational 
dispositive solution which takes account of everyday operations. The new building is 
comprised of three sections for ninety children. There is also place for kitchen and dining 
room. The building is located on the outskirts of Šlapanice. The terrain is sloping. The house 
is based on the footings of plain concrete, is built from the building system HELUZ and is 
covered with a flat roof. Built-up area is 927,5 m2. 
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ÚVOD: 

 
 

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený objekt v částečně zastavěném 

území. Stavba se nachází ve městě Šlapanice v okrese Brno-venkov 

V objektu jsou navrženy tři oddělení, každé až pro 30 dětí. Jsou uspořádány tak, aby 

odpovídaly každodennímu provozu. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě zrcadlově 

oddělené oddělení, které mají ve svém středu společnou jídelnu, dále je zde úsek 

hospodářský, úsek vedení mateřské školky a úsek pro učitelky se samostatným sociálním 

zařízením. 

 V přízemním podlaží se nachází jeden úsek oddělení pro děti, úsek hospodářský a úsek pro 

učitelky se samostatným sociálním zařízením tohle oddělení má samostatnou jídelnu. Druhá 

polovina přízemí je kuchyň se šatnami a s WC, kotelna, správce a vedoucí stravování , obě 

patra jsou propojena dvěma schodišti v přední části a jedním zadním schodištěm, kterým se 

dostaneme i na již zmíněnou pochůznou terasu. Objekt je založen na základových pasech z 

prostého betonu a je vyzděn ze stavebního systému HELUZ. Střecha je plochá. Zastavěná 

plocha je 927,5 m2 



      

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

A.1. Identifikační údaje  

A.1.1. Údaje o stavbě 

název stavby: Mateřská škola, Šlapanice na parc. č. st. 80/7 

místo stavby: Šlapanice, 664 51 

katastrální území: k.ú. Šlapanice u Brna 762792 

předmět dokumentace: novostavba MŠ, zpevněné plochy, oplocení 

 

pozemky stavby MŠ: 

 

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/391 Štěpánková Helena   447 m2 orná půda    1/2

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice            

 Štěpánek Petr, Ing       1/2

 Bří Mrštíků 1404/11, 66451 Šlapanice                  

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/338 Štěpánková Helena   337 m2 orná půda    1/2

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice            

 Štěpánek Petr, Ing       1/2

 Bří Mrštíků 1404/11, 66451 Šlapanice                  

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/414 Štěpánková Helena    11 m2 orná půda    1/2

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice            

 Štěpánek Petr, Ing       1/2

 Bří Mrštíků 1404/11, 66451 Šlapanice                  

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/390 Štěpánková Helena   467 m2 orná půda    1/2

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice            

 Štěpánek Petr, Ing       1/2

 Bří Mrštíků 1404/11, 66451 Šlapanice                  

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/247 Štěpánková Helena  2157 m2 orná půda    1/2

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice            

 Štěpánek Petr, Ing       1/2

 Bří Mrštíků 1404/11, 66451 Šlapanice                  

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/155 Štěpánková Helena  5981 m2 orná půda    1/1

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice                        

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/151 Podborská Marie  3546 m2 orná půda    1/2



      

 

 Čechova 298/9, 66451 Šlapanice               

 Štěpánková Jana       1/2

 U dráhy 213, 66408 Blažovice                  

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/415 Rous Roman, Ing.    71 m2 orná půda    1/1

 Strážnická 974/9 Slatina, 62700 Brno                       

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/53 Rous Roman, Ing.   1189 m2 orná půda    1/1

 Strážnická 974/9 Slatina, 62700 Brno                       

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/410 Macháček Tomáš   940 m2 orná půda    1/1

 Brněnská 28/26, 664 51 Šlapanice                      

 

A.1.2. Údaje o žadateli/stavebníkovi 

jméno, příjmení:  Městský úřad, Šlapanice  

místo trvalého pobytu: Masarykovo náměstí100/7, 664 51 Šlapanice 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Hlavní projektant: 

jméno, příjmení: Bc. Pavel Pražák 

 

 

Zpracovatelé dílčích částí projektové dokumentace: 

souhrnné řešení stavby: Bc. Pavel Pražák 

architekt.-stavební řešení: Bc. Pavel Pražák 

požárně-bezpečn. řešení: Bc. Pavel Pražák  

 

A.2. Údaje o vstupních podkladech 
 
- měření radonu – bylo provedeno, měřením byl zjištěn střední radonový index 

s nutností vložení protiradonové izolace, jako protiradonová izolace bude použita 

izolace proti zemní vlhkosti splňující požadavky ČSN 73 0601 na ochranu staveb 

proti radonu z podloží 

- zaměření stávajícího stavu MŠ, (Bc. Pavel Pražák) 

- stavební povolení sdružené kanalizační přípojky pro MŠ, ze dne 7.11.2014, č.j. 

XXX/XX-XXX 

- stavební povolení kanalizační přípojky pro MŠ, ze dne 9.11.2014, č.j. XXX/XX-XX 

- výškové a polohové zaměření RD a navazujících ploch (Bc. Pavel Pražák) 

 

 



      

 

A.3. Údaje o území 
 
rozsah řešeného území, zast./nezast. území  řešeným územím je pozemek parc. č. st. 

3569/155, 3569/154, 3569/391, 

3569/338, 3569/415, 3569/414, 3569/53, 

3569/151, 3569/390, 3569/247, k.ú. 

Šlapanice u Brna, situovaný na kraji 

stávající uliční řadové zástavbě, území je 

zastavěno rodinnými domy 

dosavadní využití a zastavěnost území: území je využíváno jako orné půda 

údaje o zvláštní ochraně území:    stavba se nenachází 

v chráněném území 

údaje o odtokových poměrech:    zůstávají zachovány 

údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: stavba je navržena v souladu 

s územně plánovací dokumentací  

údaje o dodržení obec. požadavků na využití území: požadavky vyhl. 501/2006 

Sb. na využívání území jsou dodrženy 

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: budou dodrženy požadavky 

Telefonica 02 na uložení tel. kabelů do 

dělené chráničky AROT a uložení 

rezervní chráničky dle doplňujících 

podmínek k vyjádření č.j. xxxxx/xx 

seznam souvisejících a podmiňujících investic: nejsou 

 

 

seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby podle KN: 

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/154 Štěpánková Helena  1692 m2 orná půda    1/2

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice            

 Štěpánek Petr, Ing       1/2

 Bří Mrštíků 1404/11, 66451 Šlapanice                  

p.č. vlastník výměra druh pozemku podíl 

st. 3569/150 Štěpánek Petr, Ing   2380 m2 orná půda  1/1

 Bří Mrštíků 1404/11, 66451 Šlapanice                        

p.č. vlastník              výměra      druh pozemku    podíl      

st. 3570/1 Město Šlapanice  2073 m2 ostatní plocha    1/1

 Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice                       

p.č. vlastník              výměra      druh pozemku    podíl      

st. 3569/250 Štěpánková Helena    89 m2 orná půda    1/2

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice            

 Štěpánek Petr, Ing       1/2

 Bří Mrštíků 1404/11, 66451 Šlapanice                  

p.č. vlastník              výměra      druh pozemku    podíl      



      

 

st. 3569/15 Štěpánková Helena   404 m2 orná půda    1/2

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice            

 Štěpánek Petr, Ing       1/2

 Bří Mrštíků 1404/11, 66451 Šlapanice                  

p.č. vlastník              výměra      druh pozemku    podíl      

st. 3569/49 Štěpánková Helena    1204 m2 orná půda    1/2

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice            

 Štěpánek Petr, Ing       1/2

 Bří Mrštíků 1404/11, 66451 Šlapanice                  

p.č. vlastník              výměra      druh pozemku    podíl      

st. 3569/156 SJM Doan Khac Minh a BuiTui Hanh     996 m2 orná půda   

 1/1 Matrosovova 666/25, Hulváky,709 00 

Ostrava              

p.č. vlastník              výměra      druh pozemku    podíl      

st. 3569/153 Štěpánková Helena   886 m2 orná půda    1/2

 Bezručova 1100/26, 66451 Šlapanice                    

 

 

 

A.4. Údaje o stavbě 
  

charakter stavby:    novostavba a stavební úpravy 

účel užívání stavby:    mateřská škola 

trvalá nebo dočasná stavba:    stavba trvalá 

údaje o zvláštní ochraně stavby:    zvláštní ochrana stavby 

není nutná 

údaje o dodržení technických požadavků na stavby: stavba je v souladu s vyhl. 

268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, a vyhl. 398/2009 

Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání 

- statické a dynamické vlastnosti: Navržené materiálové a konstrukční řešení 

vychází ze závazných a doporučených norem pro výstavbu 

jak po stránce požadovaných technických vlastností, tak i po 

stránce statické a dynamické. 

- odolnost proti vlhkosti: V rámci ochrany objektů proti vodě a vlhkosti byla 

provedena řešení, zabezpečující ochranu objektů proti 

tomuto působení 

- tepelně-technické vlastnosti objektů: Veškeré provedené konstrukce a materiály 

včetně výplní otvorů v obvodových konstrukcích splňují 

požadavky ČSN 730540-2 - Tepelně-technické vlastnosti 

stavebních konstrukcí a budov. 



      

 

- zvuko-izolační vlastnosti: Konstrukční a materiálové řešení objektů zaručuje 

splnění požadavků daných ČSN 73 0531 – Ochrana před 

hlukem v pozemních stavbách. 

 

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: požadavky jsou zapracovány do 

projektové dokumentace 

seznam výjimek a úlevových řešení:  nejsou 

 

navrhované kapacity stavby 

- celková plocha pozemku   15146,0 m2 

- zastavěná plocha   927,5 m2 

- obestavěný prostor                   7269,8 m3 

- počet podlaží 1 nadzemní 

- navrhovaný počet uživatelů 108 osoby 

 

počet účelových jednotek 

- počet oddělení                          3  

- kuchyně 1 

- počet venkovních stání 16 stání na vlastním pozemku 

 

 

základní bilance stavby 

 

 

Výpočtová tepelná ztráta objektu činí 61,876 kW. 

 

Součinitel prostupu tepla:  

obvodová stěna HELUZ STI 44 broušená   U= 0,16 W/m2 °K 

podlaha na terénu                             U= 0,19 W/m2 °K 

střecha plochá                                  U= 0,17 W/m2 °K 

okna a dveře plastová s izolačním dvojsklem  U= 1,2 W/m2 °K 

 

 

 Třída energetické náročnosti budovy: B 

 

 

 Celkové produkované množství a druhy odpadů 

 

Směsný komunální odpad (20 03 01)    2100 kg/rok 

 

Odpady z výstavby (dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.)   

17 01 01 – Beton        30 t 

17 01 02 – Cihly       120 t 

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 



      

 

           keramické výrobky neuvedené pod číslem 17 01 06   20 t 

17 02 01 – Dřevo        3 t 

17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  20 t 

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  

            pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    20 t 

  

základní předpoklady výstavby 

- zahájení stavby    07 / 2014 (předpoklad) 

- dokončení stavby  12 / 2016 (nejpozdější termín) 

- plán kontrolních hlídek :  a/ vytýčení stavby 

  b/ dokončení základových konstrukcí 

  c/ dokončení hrubé stavby 

     d/ dokončení celé stavby 

- etapizace výstavby: výstavba bude probíhat bez dělení na etapy 

v jednom stavebním záběru, bude tedy 

kolaudována i uvedena do provozu (do 

užívání) najednou 

 

 

 

 

A.5. Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
 

členění na stavební objekty: SO 01 - rodinný dům 

  SO 02 – stávající sousední stavby 

                                             SO 03 – zpevněné plochy 

                                             SO 04 – pouliční osvětlení 

  SO 05 – výsadby nových dřevin 

                                             SO 06 – přípojka VN 

                                             SO 07 – trafostanice 

                                             SO 08 – přípojka vodovod 

                                             SO 09 – přípojka kanalizace 

                                             SO 10 – příjezdová komunikace 

                                             SO 11 – stezka pro chodce 

                                             SO 12 – vstupní a výstupní brána 

                                             SO 13 – nakládací rampa 

                                             SO 14 – domek na hračky 

                                             SO 15 – zábradlí 

                                             SO 16 – drátěný plot jednostranný 

                                             SO 17 – přípojka plynovod 

   

 

 

 

Brno, 18.12.2014      vypracoval: Bc. Pavel Pražák 



      

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby 
 

 charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště předmětného objektu mateřské školy se nachází na kraji stávající uliční 

zástavby na severní části obce.  

Pozemek je pozvolna stoupající směrem od přilehlé komunikace, je dobře přístupný 

z jižní strany z přilehlé komunikace v ul. Těsnohlídkova. Pozemek je rovněž 

dostupný z příjezdové komunikace z východní strany pozemku, po které je dostupná 

nová zástavba, na kraji které bude objekt stát. 

Po dobu výstavby bude pozemek napojen na zdroj el. energie (z obecního zdroje) a 

zdroj vody (stávající vodoměrná šachta na pozemku stavebníka).  

Z hlediska zakládání stavby je možno konstatovat, že se jedná o stavbu jednoduchou 

s jednoduchými základovými poměry. Na pozemku se nacházejí především 

sedimenty charakteru sprašových hlín a skalní podloží.  

 

 provedené průzkumy a rozbory 

- měření radonu – bylo provedeno - měřením byl zjištěn střední radonový index 

s nutností vložení protiradonové izolace, jako protiradonová izolace bude použita 

izolace proti zemní vlhkosti splňující požadavky ČSN 73 0601 na ochranu staveb 

proti radonu z podloží 

- stavebně-technický průzkum stávajícího RD  

 

 ochranná a bezpečnostní pásma: nevyskytují se 

 

 poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.:  stavba se 

nenachází v záplavovém či poddolovaném území ani v území ohroženém jinými 

nebezpečnými přírodními vlivy 

 

 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí: Realizace stavby nebude 

mít zásadní vliv na své bezprostřední okolí. Časový režim stavebních prací bude 

6.00-20.00 hod. V průběhu stavebních prací bude stavební suť skladována na 

pozemku stavebníka, odvoz suti na skládku bude probíhat s předpokládanou četností 

1x týdně. Za účelem omezení hluku stavebních strojů budou tyto pravidelně 

promazávány, pracovníci stavby budou dbát na očistění vozidel opouštějících 

staveniště tak, aby nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací a tím ke 

zvyšování prašnosti v okolí. 

Provoz vlastní dokončené stavby – mateřské školy – nebude mít negativní vliv na 

okolní stavby popř. pozemky, neboť objekt je umístěn na kraji stávající zástavby 

rodinných domů, odstupové vzdálenosti splňují požadavky požárně-bezpečnostního 

řešení stavby. Objekt nebude zdrojem hluku a není zapotřebí vytvářet ochranná 

opatření proti jeho šíření. 

 

 požadavky na asanace, demolice: bez nároků 



      

 

 

 požadavky na kácení zeleně: bude odstraněno pouze drobné křoví a nízké porosty 

  

 zábor ZPF: souhlasu s odnětím zastavěné části pozemku není potřeba, jelikož 

vlastní stavbou MŠ zastavované plochy i zpevněné plochy jsou vymezeny Územním 

plánem Šlapanice u Brna jako plochy bydlení v rodinných domech a nachází se na 

kraji zastavěného území obce 

 

 územně technické podmínky: 

 

- napojení na dopravní infrastrukturu zůstává zachováno připojení stávajícím 

sjezdem ze silnice v ul. Těsnohlídkova  

- parkování osobních vozidel pro potřeby MŠ je zajištěno na zpevněné ploše před 

objektem z ulice Těsnohlídkova a zároveň z přilehlé komunikace z východní strany. 

Zásobování kuchyně bude mít přístup k zadní rampě z komunikace na východní 

straně pozemku. 

 

- napojení stavby na technickou infrastrukturu  

 vodovod - bude provedeno vodovodní přípojkou PE DN 25 z přípojky 

k MŠ, která je napojena na veřejný vodovod LI DN 100 

uložený v přilehlé komunikaci na ul. Těsnohlídkova, 

vodoměrná šachta je umístěna na pozemku stavby, tj. parc. č. 

3569/155 

 kanal. splašková - bude provedeno napojení gravitační přípojkou PVC DN 

250 na sdruženou přípojku splaškové kanalizace PVC DN 

300, která je zaústěna do veřejné stoky splaškové kanalizace 

PVC DN 300 uložené v přilehlé komunikaci na ul. 

Těsnohlídkova, revizní šachta je osazena na pozemku 

stavebníka parc. č. 3569/388 

 kanal. dešťová - bude provedena gravitační přípojkou do retenční jímky 

z které bude voda řízeně přečerpávána do veřejné stoky 

dešťové kanalizace uložené v přilehlé komunikaci na ul. 

Těsnohlídkova, revizní šachta je osazena na pozemku 

stavebníka parc. č. 3569/53 

 el. energie - objekt bude napojen na podzemní přípojkou NN (NAYY 

4x25 mm2) z podpěrného bodu, ukončenou přípojkovou 

skříní SS200 na hranici veřejného prostoru, rozšíření 

distribuční soustavy NN bude provedeno samostatnou 

realizací provozovatele sítě – spol. E.ON, elektroměrový 

rozvaděč bude umístěn v oplocení na společné hranici 

pozemku stavby (parc.č. 3569/53) s veřejným prostorem na 

parc.č. 3569/15 

 zemní plyn - stavba bude napojena na přípojku plynovodu vedené do 

stávající uložené plynovodní sítě v přilehlé komunikaci na 

východní straně pozemku. 



      

 

 

- napojení staveniště (v době navržených stavebních prací) bude staveništní přípojkou 

el. energie dle vyjádření provozovatele distribuční soustavy NN (z obecního zdroje) a 

stávající přípojkou vody s osazenou vodoměrnou šachtou na pozemku stavebníka, 

která dále bude sloužit k zásobování MŠ pitnou vodou.  

 

 věcné a časové vazby stavby, související investice: bez nároků 

 

 

B.2. Celkový popis stavby 
 

B.2.1. Účel užívání stavby 
Stavba je objektem mateřské školy – objekt s třemi odděleními a kuchyní. 

 

- podlahová plocha            927,5 m2 

- navrhovaný počet uživatelů                   108 osoby 

 

celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 

 

- odpadní vody splaškové:        

budou odváděny přípojkou splaškové kanalizace napojenou do stávajícího 

obecního řadu splaškové kanalizace 

 

- odpadní vody dešťové:        

dešťové odpadní vody ze střech budou odváděny přípojkou dešťové kanalizace 

napojenou do stávajícího obecního řadu dešťové kanalizace 

 

- směsný komunální odpad (20 03 01)      

domovní odpad a odpad z kuchyně bude soustřeďován do odpadových nádob na 

směsný komunální odpad, které budou umístěny na pozemku stavebníka ze 

zadní strany objektu u nákladové rampy, svoz odpadu bude probíhat v rámci 

svozu odpadu uskutečňovaného v obci 

 

B.2.2. Celkové, urbanistické a architektonické řešení 
Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený, zděný objekt s plochou 

střechou. V její střední části střecha slouží jako terasa.  

V objektu jsou navrženy tři oddělení, každé až pro 30 dětí. Jsou uspořádány tak, aby 

odpovídaly každodennímu provozu. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě zrcadlově oddělené oddělení, které 

mají ve svém středu společnou jídelnu, dále je zde úsek hospodářský, úsek vedení 

mateřské školky a úsek pro učitelky se samostatným sociálním zařízením. 

 V přízemním podlaží se nachází jeden úsek oddělení pro děti, úsek hospodářský a 

úsek pro učitelky se samostatným sociálním zařízením tohle oddělení má 

samostatnou jídelnu. Druhá polovina přízemí je kuchyň se šatnami a s WC, kotelna, 



      

 

správce a vedoucí stravování , obě patra jsou propojena dvěma schodišti v řední části 

a jedním zadním schodištěm, kterým se dostaneme i na již zmíněnou pochůznou 

terasu. Objekt není řešen jako bezbariérový. Obvodové a vnitřní nosné i nenosné 

zdivo je navrženo z keramických cihel Heluz. Obvodové zdivo bude dodatečně 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrénu. Objekt je 

zastřešen plochou jednoplášťovou střechou, která je ve své střední části pochůzná. 

Odvod vody bude řešen pomocí střešních vtoků napojených na kanalizaci. 

Stropní konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová. 

 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o stavbu pro provoz mateřské školy. Provozní ani výrobní soubory se   

nevyskytují. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o stavbu pro provoz mateřské školy, objekt jako celek není řešen 

bezbariérově. V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. je však přístup do domu osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace zajištěn. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Jedná se o stavbu pro provoz mateřské školy, nevyžaduje se zvláštní zajištění 

bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání. Veškeré konstrukce jsou navrženy dle 

příslušných ČSN. 

 

B.2.6. Základní charakteristiky objektů 
 

SO 01 – budova mš 

 

a/ bourací práce - bez nároků  

b/ základy  - základové pasy z prostého betonu (s případnou konstrukční 

výztuží) dle projektu statiky (není součástí projektu) 

- základová patka pod sloupy vyčnívajících částí 1NP, 

z prostého betonu (s případnou konstrukční výztuží) dle 

projektu statiky (není součástí projektu) 

- hloubku základové spáry provést min. 1000 mm pod úroveň 

upraveného terénu a min. 400 mm do rostlého terénu 

c/ svislé nosné konstrukce -obvodové a vnitřní nosné zdivo z broušených 

keramických tvárnic HELUZ STI 44 na tenkovrstvou maltu, 

první šár bude vysypán drcenou izolací z důvodů odstranění 

tepelných mostů. 

- typové keramické překlady HELUZ s vloženou tepelnou 

izolací 

d/ svislé dělící konstrukce  -zdivo příček z broušených keramických tvárnic HELUZ 

AKU 30 MK v tl.300 mm a 150 mm na tenkovrstvou maltu 



      

 

dle výkresové části dokumentace 

e/ vodorovné konstrukce  -monolitická ŽB. stropní deska z vyztuženého betonu 

dle statické části  

f/ podlahy vnitřní - keramická dlažba převážně v sociálních zařízeních jinak 

bude použito PVC Novoflor EXTRA. Na podkladní beton 

bude proveden anhydritový potěr dle projektové 

dokumentace. 

g/ podlahy venkovní - terasa z betonových dlaždic na retifikovatelné podložky. 

Kolem celé budovy bude proveden okapový chodník 

z betonových dlaždic. 

h/ schodiště - dvouramenné vnitřní schodiště monolitické z vyztuženého 

betonu dle statické části s keramickým obkladem stupnic i 

podstupnic (není součástí projektu) 

i/ komíny - pro odvod spalin dvou kotlů na zemní plyn bude využito 

vnějšího nerezového odvodu zakončeného nad úrovní 

střechy komínovou stříškou. 

j/ větrání - veškeré místnosti budou větrány přirozeně i v koupelnách. 

V technické místnosti a skladu bude větrání řešeno větrací 

mřížkou ve dveřích. Filtr bude odvětráván pomocí 

ventilátorů odvedených průduchy na střechu. V kuchyni 

budou instalovány odtahové digestoře odsávané stupačkami 

na střechu (řeší projekt vzduchotechniky) 

k/ hydroizolace      - izolace proti zemní vlhkosti je navržena ze dvou vrstev 

modifikovaných asfaltových pásů typu S, navazující svislou 

izolaci vytáhnout min. 300 mm nad upravený terén 

- hydroizolace proti vodě stékající v místnostech, kde je 

možnost výskytu vody (WC, koupelny,…) bude provedena 

hydroizolační stěrkou v podlaze i na stěnách do výšky min. 

200 mm, kolem sprchových koutů na celou výšku obkladu 

- střešní hydroizolace ploché střechy přístavku uličního křídla 

bude provedena ze dvou vrstev modifikovaných asfaltových 

pásů typu S 

l/ tepelné izolace  - podlahy v 1NP - polystyren EPS 100 S ve dvou vrstvách 

v tl. dle výpisu skladeb 

- podlahy v 2NP – minerální izolace na kročejový 

útlum tl.30mm dle výpisu skladeb 

- střešní plášť ploché střechy bude zateplen deskami z EPS 

150 S ze spádových klínů tl. dle výpisu skladeb  

- soklová část zdiva a navazující základová konstrukce bude 

zateplena polystyrenovými deskami XPS tl. 80 mm a to od 

základu po cca 0,8 m nad úroveň přilehlého upraveného 

terénu 

m/ výplně otvorů -okna a dveře v obvodových konstrukcích – 

plastové profily v odstínu dle výkresové dokumentace, 



      

 

zasklení izolačními dvojskly, částečně trojskly 

- dveře vnitřní – dveře do klasických železných zárubní, 

dřevěné dýhované do dřevěných obložkových zárubní 

n/ střešní konstrukce - plochá střecha bude provedena jako jednoplášťová plochá 

střecha. Střední část objektu nad jídelnou bude využita pro 

pochůznou střechu z betonových dlaždic na retifikovatelné 

podložky. Na nosnou konstrukci z monolitické žb desky 

opatřené hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů, 

tepelnou izolací a dalšími vrstvami (viz výpis skladeb) 

s odvodněním bodovou vpustí na nepochůzné terase.  

o/ vnitřní povrchy - omítky zděných a betonových konstrukcí - 

vápenocementové jádrové + vápenné štukové (včetně 

výztužné mřížky na přechodu materiálů, nároží omítaných 

ploch provedeno se zpevňujícími hranami) 

- sádrokartonové konstrukce s vyztuženými a přetmelenými 

spárami budou opatřeny malbou 

- obklady - v koupelnách a na WC keramické obklady, 

v kuchyni do výšky dle projektové dokumentace 

p/ vnější povrchy - fasádní omítka bude tenkovrstvá probarvená omítka Baumit 

open, provedená na lepící stěrku Baumit open Ws armovací 

vláknitou tkaninou. Sokl bude barevně odlišen. 

q/ SDK konstrukce - Svody pod stropem v 2NP na odvod dešťové vody ze 

střechy budou opláštěny SDK podhledem Knauf.  

r/ malby a nátěry - konkrétní typy a odstíny jednotlivých povrchů budou 

upřesněny projektantem při provádění stavby 

- zámečnické výrobky budou opatřeny základním nátěrem (ve 

venkovním prostředí pozinkováním) a dvojnásobným 

krycím nátěrem 

- truhlářské výrobky budou opatřeny základním a 

dvojnásobným krycím nátěrem  

- dřevěné prvky střechy budou opatřeny nátěrem proti 

dřevokazným houbám a škůdcům 

- klempířské výrobky v přírodním odstínu 

s/ zámečnické výrobky - nerezová svařovaná konstrukce schodišťového zábradlí  

- nerezová svařovaná konstrukce zábradlí pochůzné terasy 

- větrací mřížky z eloxovaného hliníku 

t/ truhlářské výrobky - okna a dveře v obvodových konstrukcích – plastové profily 

v odstínu dle výkresové dokumentace, zasklení izolačními 

dvojskly, částečně trojskly 

- dveře vnitřní – dřevěné dýhované do dřevěných 

obložkových zárubní, v zádveří budou osazeny dveře 

s bočními světlíky do dřevěné rámové zárubně 

u/ klempířské výrobky - veškeré klempířské výrobky budou vyrobeny 



      

 

z titanzinkového plechu Rheinzink v tloušťkách i provedení 

dle technických předpisů tohoto výrobce 

 

 

 

SO 02 – zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení 

 

1.  příprava staveniště a bourací práce 

- osazení stavby do terénu +-0,000 = 261,65 m.n.m. (BPv) = úroveň podlahy 

1.NP objektu RD  

- před zahájením výstavby bude nutno provést odstranění stávajících křovin a 

nízkých dřevin 

- odstranění betonových obrubníků chodníku u přilehlé komunikace 

 

2.  zemní práce 

- výkop rýh pro základové konstrukce oplocení kolem předzahrádky do 

nezámrzné hloubky (min. 0,80 m pod U.T.) 

- výkop základových patek pro ocelové sloupky kovového tělesa vjezdové 

brány o rozměrech 500x500 mm do hloubky min. 1,0 m pod U.T. 

- terénní úpravy pod zpevněnými plochami – odkop zeminy, zhutněná 

navážka 

- konečné terénní úpravy dle výkresové dokumentace 

 

3.  základové konstrukce 

- monolitické betonové základové pasy do nezámrzné hloubky (min. 0,80 m 

pod U.T.) dle výkresu základů z prostého betonu C16/20 

- základové patky pro ocelové sloupky kovového tělesa vjezdové brány o 

rozměrech 500x500 mm z betonu C20/25, založení min. 1,0 m pod U.T. 

- základová spára musí být vždy v rostlém terénu min. 300 mm 

- základovou spáru musí převzít zodpovědný statik projektu 

 

4.  svislé konstrukce 

- kovové těleso vjezdové a vstupní brány bude provedeno osazením 

ocelových sloupů, na které budou zavěšena jednotlivá křídla brány a branky, 

křídla budou provedena jako ocelový rám s dřevěnou výplní z hoblovaných 

plotovek, kovové prvky budou opatřeny pozinkovaním a krycím nátěrem dle 

výběru architekta, dřevěné prvky budou opatřeny lazurovacím nátěrem  

- konkrétní typy a odstíny jednotlivých povrchů budou upřesněny 

projektantem při provádění stavby 

 

5.  vertikální komunikace 

- nevyskytují se 



      

 

 

6.  izolace 

- nevyskytují se 

 

7.  úpravy povrchů 

 

vnější povrchy 

- po obvodu objektu – viz. výkresová část – bude proveden okapový chodník 

z betonových dlaždic do štěrkového lože 

 

podlahy venkovní  

- pochozí plochy – betonová dlažba GRANIT 20x10 cm tl. 8 resp. 6 cm 

v přírodním odstínu do štěrkového lože, ohraničení stavebními 

konstrukcemi a betonovými obrubníky,  

- konkrétní druh použitého materiálu a odstíny jednotlivých povrchů budou 

upřesněny projektantem v rámci provádění stavby 

- pojízdné plochy z živičného asfaltu 

 

8.  terénní úpravy 

- terénní úpravy budou provedeny tak, aby se v co možná největší míře 

zachovaly stávající výškové poměry, zejména kvůli návaznosti na sousední 

pozemky 

- v okolí domu budou provedeny převážně odkopávky ev. hutněné navážky 

v návaznosti na objekt SO 01. Navážky budou hutněny po cca 20cm na 200 

kPa. Další terénní úpravy vyplynou z následně zpracovaného projektu 

sadových úprav. 

- terénní úpravy pro příjezd k zadní části objektu budou upraveny dle projektu 

a upřesněny projektantem v rámci provádění stavby 

 

9.  upozornění !!! 

- detailní polohy veškerých viditelných koncových vývodů a prvků TZB 

budou upřesněny architektem při provádění stavby, musí však být 

instalatérskými firmami vyžádány v předstihu 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických zařízení 
 

 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Splašková i dešťová kanalizace jsou v objektu řešeny oddílně.  

 

Kanalizace splašková je napojena stávající přípojkou PVC 250 mm na sdruženou 

přípojku splaškové kanalizace. Stávající přípojka bude zkrácena a na konci přípojky 

bude osazena revizní šachta Wavin 425 mm. 



      

 

 

Dešťová kanalizace z dvorní části je napojena do stávající dešťové kanalizace ve 

dvoře. Jedná se o řízený odvod dešťových vod přes retenční jímku. 

 

Vnitřní ležatá kanalizace bude provedena z potrubí PVC KG. Stoupačky kanalizace a 

připojovací potrubí bude z potrubí PVC-HT. Na stoupačkách kanalizace  budou 

osazeny čistící kusy nad podlahou. Stoupačka  kanalizace bude odvětrána nad střechu 

budovy. 

 

 

Je  navrženo potrubí PVC, a to pro ležatou kanalizaci PVC KGa pro stoupačky a 

připojovací potrubí PVC HT. 

 

Zkouška  těsnosti kanalizace  bude  provedena  dle ČSN  73 6760. O provedení  

zkoušky   těsnosti  bude proveden zápis,který bude potvrzen investorem a předložen 

při kolaudaci. 

 

Řádným odvětráním  odpadního potrubí stoupaček, které  je vyvedeno nad  střechu 

budovy se  zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích 

předmětů. 

Splašková  kanalizace   bude  uvedena  do   provozu  po  úspěšném provedení  

tlakové  zkoušky  těsnosti  a  připojením zařizovacích předmětů. 

 

 

 Zásobování vodou 

 

Objekt bude zásoben z veřejného vodovodu přípojkou HDPE 32 mm. Přípojka je 

před objektem zakončena vodoměrnou sestavou ve stávající vodoměrné šachtě 120 x 

90 cm. Přívod vody do domu je potrubím  PE 32 mm. 

 

V objektu  bude  pro  rozvod  vody  použito  potrubí  PP Hostalen Ekoplastik PN 20.     

Plasty  - PP  potrubí bude  uloženo v  drážkách ve zdi. Volně vedené   potrubí  bude   

uloženo  v   korýtkách  z pozinkovaného plechu, která  budou  těsně  obepínat  část 

obvodu. Tepelná izolace i prvky  pro  upevnění  potrubí  budou  připevněny  na  obě 

části systému. Potrubí má  velkou tepelnou roztažnost ,proto  je nezbytné zajistit, aby 

na potrubí byly osazeny kompenzační smyčky a veškeré části rozvodu v drážkách  

nebyly napevno zazděny .Potrubí musí být vyrobeno jedním  výrobcem, musí být 

řádně označeno  na všech svých částech. Neoznačené  výrobky  nesmí  být  do  

systému zabudovány. V systému nesmí být tvarovky s plastovým závitem 

 

Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN 73 6660. O tlakové zkoušce bude pořízen 

protokol, který  bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak  bude  1,6  násobek  

maximálního  provozního  tlaku,min. 1,2MPa. Při  provádění tlakových  zkoušek 

plastového potrubí je nutné počítat s dotvarováním. 

 

Ve vodovodním systému jsou  navrženy jako uzávěry kulové kohouty. Manipulace  s  



      

 

nimi  nesmí  způsobit  vznik hydraulických rázů. Ve vodovodních systémech nesmí 

být používány armatury, které by mohly náhlým  uzavřením  hydraulický   ráz  

vyvolat. Systém  je  navržen tak,že  nebudou  překračovány   normou  povolené  

rychlosti  vody v potrubí. 

Tepelná izolace bude izolací Mirelon. 

 

Před uvedením  do provozu je nutno  provést dezinfekci potrubního systému dle ČSN 

73 6660 s následným dokonalým propláchnutím. 

 

 

 Zásobování elektrickou energií 

 

 

Technické řešení:  

 

Stavba bude napojena podzemní přípojkou NN (NAYY 4x25 mm2) z podpěrného 

bodu ukončenou přípojkovou skříní SS200 na hranici veřejného prostoru, rozšíření 

distribuční soustavy NN bude provedeno samostatnou realizací provozovatele sítě – 

spol. E.ON, elektroměrový rozvaděč bude umístěn v oplocení na společné hranici 

pozemku stavby (parc.č. 3569/53) s veřejným prostorem na parc.č. 3569/15. 

Z elektroměrového rozvaděče bude přes skříň přepěťové ochrany veden kabel CYKY 

4Bx16 a kabel HDO 2Dx4 do rozvodnice v rozvaděči. 

Rozvody budou provedeny skrytě, ve stěnách pod omítkou a v podlaze. 

Rozvody jsou provedeny z kabelů s nehořlavou izolací.  

Všechny spotřebiče v objektu jsou napájeny z rozvodnice.  

Osvětlení 

Jsou provedeny rozvody pro osvětlení ve všech vnitřních prostorech a zádveří. Ovlá-

dáni je místní spínači. V projektu nejsou řešeny typy svítidel. Tyto budou dodány bě-

hem realizace dle výběru projektu osvětlení. Ostatní světelné vývody budou ukonče-

ny svorkovnicí. 

Zásuvkové rozvody 

V objektu jsou provedeny zásuvkové rozvody 230V. Zásuvky jsou umístěny podle 

požadavků zákazníka.  

Topení 

V objektu bude instalováno centrální teplovodné vytápění 

 

 

 Slaboproudá zařízení 

 

V domě bude provedeno zatrubkování pro strukturovanou kabeláž a TV. Hlavní uzel 

bude v rozvodně tvořen krabicí KT 250 v 1PP. Dále bude provedena stupačka do 

všech bytů. Z této stupačky budou odbočky do všech bytů, kde bude rozvodná skříň 

vedle rozvaděče do které bude možno umístit SLP prvky. Z ní bude proveden 



      

 

paprskový rozvod do všech obytných místností. Z Krabice KT250 bude provedeno 

propojení na střechu pro připojení antén. 

 

 

 Zásobování teplem 

 

Otopnou plochu řeší a navrhuje profese elektroinstalace. 

 

 

 Zásobování plynem 

 

V objektu budou dva plynové kotle o výkonu 40kW 

 

 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Základní koncepce zajištění požární ochrany stavby, viz požárně-bezpečnostní řešení 

stavby 

 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Jednotlivé konstrukce objektu a objekt jako celek jsou navrženy v souladu 

s požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Celkové řešení energetické 

náročnosti budovy – Průkaz energetické náročnosti budovy je obsažen v dokladové 

části této projektové dokumentace. 

 

B.2.10. Hygiena, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Jedná se o novostavbu mateřské školy, nevyžaduje se zvláštní zajištění bezpečnosti 

provozu stavby při jejím užívání. Veškeré konstrukce jsou navrženy dle příslušných 

ČSN. 

Hygienické požadavky na ochranu zdraví jsou zajištěny použitím materiálů a 

konstrukcí splňujících požadavky hygienických a s nimi souvisejících předpisů.  

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
- ochrana před pronikáním radonu: měření nebylo provedeno, nicméně dle Mapy 

radonového indexu se na pozemku nachází střední 

radonový index s nutností vložení protiradonové izolace, 

jako protiradonová izolace byla použita izolace proti 

zemní vlhkosti splňující požadavky ČSN 73 0601 na 

ochranu staveb proti radonu z podloží 

- ochrana před bludnými proudy: jedná se o jednoduchou stavbu, která není v 

blízkosti zdrojů bludných proudů, tudíž je navržena pouze 

ochrana primární spočívající ve volbě kvality betonu a 

krycích vrstev výztuže  

- ochrana před technickou seizmicitou: jedná se o jednoduchou stavbu, jejíž 



      

 

konstrukce jsou navrženy tak, aby stavba jako celek 

odolávala působení negativních účinků technické 

seizmicity, jedná se především o prostorové ztužení 

objektu monolitickým železobetonovým stropem a 

pozedním věncem  

- ochrana před hlukem: konstrukční a materiálové řešení objektů zaručuje splnění 

požadavků daných ČSN 73 0531 – Ochrana před hlukem 

v pozemních stavbách 

- protipovodňová opatření: nejsou nutná - stavba je umístěna ve svahu, v okolí se 

nenachází žádný vodní tok 

 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

 Vodovod 

Bude provedeno vodovodní přípojkou PE DN 250 na veřejný vodovod  DN 300 

uložený v přilehlé komunikaci na ul. Těsnohlídkova, vodoměrná šachta je umístěna 

na pozemku stavby.  

 

 

 Kanalizace 

Splašková i dešťová kanalizace jsou v objektu řešeny oddílně.  

 

Kanalizace splašková 

Bude napojena gravitační přípojkou PVC DN 250, která bude zaústěna do veřejné 

stoky splaškové kanalizace PVC DN 350 uložené v přilehlé komunikaci na ul. 

Těsnohlídkova, revizní šachta je osazena na pozemku stavebníka. 

 

Kanalizace dešťová 

Bude napojena gravitační přípojkou do veřejné stoky dešťové kanalizace uložené 

v přilehlé komunikaci na ul. Těsnohlídkova, revizní šachta je osazena na pozemku 

stavebníka. 

 

 

 El. energie  

Napěťová soustava: 3 NPE, AC 400V/TN-C-S 

Stupeň důležitosti dodávky el. energie:  3 

 

Navržená hodnota hlavního jističe před elektroměrem je 40B/3. 

 

Způsob měření spotřeby el. energie: v pilíři v oplocení bude osazena typizovaná 

elektroměrová rozvodnice, kde bude umístěno elektrárenské přímé měření spotřeby 

el. energie.  

 

Technické řešení: stavba bude napojena podzemní přípojkou NN (NAYY 4x25 



      

 

mm2) z podpěrného bodu č. 79 ukončenou přípojkovou skříní SS200 na hranici 

veřejného prostoru, rozšíření distribuční soustavy NN bude provedeno samostatnou 

realizací provozovatele sítě – spol. E.ON, elektroměrový rozvaděč bude umístěn v 

oplocení na společné hranici pozemku stavby (parc.č. st. 80/7) s veřejným prostorem 

na parc.č. 1215/2 

 

 Zemní plyn   

Objekt nebude napojen na plynovod.   

. 

 

B.4. Dopravní řešení 
 

- napojení na dopravní infrastrukturu: napojení na ulici Těsnohlídkova v jižní části 

objektu a na přilehlou komunikaci na východní straně objektu. 

 

- řešení dopravy v klidu: parkování osobních vozidel pro potřeby MŠ je zajištěno na 

zpevněné ploše před objektem z ulice Těsnohlídkova a zároveň z přilehlé 

komunikace z východní strany. Zásobování kuchyně bude mít přístup k zadní rampě 

z komunikace na východní straně pozemku. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Terénní úpravy budou provedeny tak, aby se v co možná největší míře zachovaly 

stávající výškové poměry, zejména kvůli návaznosti na sousední pozemky. 

Bližší řešení vegetačních úprav budou provedeno v dalším stupni projektové 

dokumentace – Prováděcí projekt. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
 

 vliv na životní prostředí: Objekt není zdrojem negativních účinků na životní 

prostředí.  

 

 vliv na přírodu a krajinu: stavba je v souladu s Územním plánem obce Šlapanice, 

ve kterém je dotčené území určeno k zástavbě rodinnými domy, nemá negativní 

dopad na okolní přírodu a krajinu. 

 

 vliv na Naturu 2000: dle přehledové mapy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

není zájmové území začleněno do soustavy Natura 2000  

 

 údaje ze závěrů zjišťovacího řízení: zjišťovací řízení nejsou požadována 

 

 podmínky a stanoviska EIA: záměr nevyžaduje posouzení vlivu na životní 

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

 

 ochranná a bezpečnostní pásma: nevyskytují se 

 

 



      

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba je v souladu s Územním plánem Šlapanice, tudíž z hlediska územního pláno-

vání jsou požadavky civilní ochrany obyvatelstva dané vyhláškou č. 380/2002 Sb. 

splněny.  

Nejedná se o stavbu civilní ochrany – stavebně technické požadavky nejsou. 

 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 
 

 potřeby a spotřeby médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci stavby je nutno zajistit zdroj elektrické energie a vody. 

- elektrická energie: zdrojem el. energie bude nová (= staveništní = dočasná) 

přípojka NN dle vyjádření provozovatele distribuční 

soustavy NN (ev. po domluvě ze obecního zdroje) 

- voda: zdrojem vody bude stávající přípojka s osazenou 

vodoměrnou šachtou na pozemku stavebníka  

Jednotlivé materiály pro stavbu budou naváženy průběžně během realizace dle 

požadavků realizační firmy. 

 

 odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno vsakem na pozemku stavebníka a to provedením 

hrubých terénních úprav, které znemožní odtok znečištěných srážkových vod na 

okolní pozemky a to zejména přilehlou místní obslužnou komunikaci a chodník. 

Vzhledem k nezjištěné hladině podzemní vody není nutné provádět oddrenážování 

výkopů. 

 

 napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu 

Napojení staveniště na existující dopravní síť je umožněno z jižní strany pozemku 

přilehlou komunikací na ulici Těsnohlídkova. Při výstavbě je nutno dbát zvýšené 

opatrnosti a zabránit možnému poškození komunikace a přilehlého chodníku a to 

zejména vylomení obrubníků vhodnými opatřeními. 

Další mimostaveništní trasy nejsou. 

 

 vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace stavby nebude mít zásadní vliv na své bezprostřední okolí. Časový režim 

stavebních prací bude 6.00-20.00 hod. V průběhu stavebních prací bude stavební suť 

skladována na pozemku stavebníka, odvoz suti na skládku bude probíhat 

s předpokládanou četností 1x týdně. Za účelem omezení hluku stavebních strojů 

budou tyto pravidelně promazávány, pracovníci stavby budou dbát na očistění 

vozidel opouštějících staveniště tak, aby nedocházelo ke znečišťování přilehlých 

komunikací a tím ke zvyšování prašnosti v okolí. 

 

 ochrana okolí, požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 

Pracovníci stavby budou dbát na očistění vozidel opouštějících staveniště tak, aby 



      

 

nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací a tím ke zvyšování prašnosti 

v okolí. 

Požadavky na asanace, demolice ani kácení zeleně nejsou. 

 

 zábory pro stavbu (trvalé/dočasné) 

Nejsou. 

 

 produkovaná množství a druhy odpadů, likvidace 

Odpadové hospodářství v rámci stavebních prací dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 

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

 

17 01 01 – Beton        30 t 

17 01 02 – Cihly       120 t 

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

           keramické výrobky neuvedené pod číslem 17 01 06   20 t 

17 02 01 – Dřevo        3 t 

17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 20 t 

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  

            pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    20 t 

 

Stavební sut´ bude likvidována jedenkrát týdně přistaveným kontejnerem v uliční 

části na pozemku stavby. Stavební suť z bouraných stávajících objektů a další 

stavební odpad bude během stavby tříděn na spalitelný a nespalitelný a odvážen 

k likvidaci oprávněnou firmou. Toxický odpad se nepředpokládá. 

Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů 

od oprávněné 

firmy, které doloží při kolaudaci stavby. Nakládání s veškerými odpady musí 

odpovídat ustanovení 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí 

být v souladu 

s touto vyhláškou.  

 

 ochrana životního prostředí při výstavbě 

Dodavatel stavby bude udržovat komunikace v bezprašném stavu, vozidla a stavební 

mechanizace budou před opuštěním stavby zbavena bláta a nečistot, dodavatel zajistí 

kropení staveništních komunikací vodou.  

Během realizace stavby bude důsledně dodržován zákon č. 17/1992 Sb. o životním 

prostředí, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a budou dodrženy 

podmínky vyjádření OŽP příslušného úřadu. 

Navržené objekty nebudou zdroji hluku a není zapotřebí vytvářet ochranná opatření 

proti jeho šíření. 

Veškeré stroje a zařízení musí být udržovány v bezvadném stavu, řádně mazány, 

nesmí být odnímány kryty. Umístění strojů a zařízení bude volena z hlediska 

možnosti odstínění zdrojů hluku stavbou nebo ZS. 

 



      

 

 zásady BOZP při práci na staveništi 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím 

předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí 

být pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby 

zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době 

provádění prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších 

předpisů souvisejícími s činností na stavbě. 

 

Plán BOZP a přípravy realizace stavby bude zpracován dle ustanovení § 15 odst. 2 

zákona č. 309/2006.sb. před započetím stavby po provedení výběru dodavatele 

stavby. Vzhledem k tomu, že stavba bude případně prováděna v jednotlivých 

časových krocích určených ve smlouvě o dílo s konkrétním dodavatelem stavby. 

Stanovení pravidel BOZP, kontrolních dohlídek a podmínek pro případné 

subdodavatele budou přílohou smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Smlouvou s dodavatelem stavby bude upřesněna činnost autorizovaného stavitele 

nebo koordinátora BOZP. 

 

Zařízení staveniště bude uspořádáno, tak aby byly ponechány volně průchozí únikové 

pruhy. 

Stavební materiál a stavební technika budou skladovány, tak aby se předešlo 

možnému zranění osob. 

Zaměstnanci pohybující se v prostorách staveniště budou dodržovat podmínky 

BOZP. 

 

Na staveniště bude zakázán (resp. zamezen) vstup třetím osobám a to vzhledem 

k tomu, že: 

- Staveniště bude oploceno plotem výšky 1,8 m. 

- Vjezdová brána na pozemek stavby bude opatřena uzamykatelným zámkem, 

brána musí být s výjimkou navážení materiálu a manipulace s ním stále 

uzavřena. 

- Na oplocení musí být umístěny výstražné tabulky „Pozor, vstup na 

staveniště zakázán!“ 

- Osoby s omezenou schopností pohybu nebudou mít umožněn vstup na 

staveniště. 

- Veřejné plochy mimo pozemek stavby nesmí být postiženy stavebními 



      

 

pracemi. Výjimkou mohou být např. stavební práce na přípojkách inž.. sítí a 

dopravním napojení, navážení a manipulace se stavebním materiálem atd. 

 

 úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nebude mít vliv na bezbariérové užívání staveb dotčených výstavbou. 

 

 zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Dopravní inženýrská opatření nejsou pro tuto stavbu nutná. 
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1.  POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

 
Architektonické a stavebně technické řešeni 

 

Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

Účelem návrhu je na pozemku vybudovat novostavbu mateřské školky 

pro rozrůstající se novou zástavbu obce Šlapanice. Objekt sestává ze tří oddělení 

celkem pro devadesát dětí 

 

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

vegetačních úprav okolí objektu. 

 

Pohledové a konstrukční ztvárnění objektu koresponduje s okolní zástavbou a 

okolím, dispoziční úpravy vyplývají z požadavků investora a zpracovaného návrhu 

projektanta. 

 Novostavba bude na pozemku osazena 16 m od hranice severovýchodní strany a 13,4m od 

téměř kolmé severovýchodní strany pozemku. Zadní  jihozápadní strana je vzdálena od 

přední hranice pozemku cca 81,5 m, (viz výkres SITUACE). Přístupové komunikace k domu 

vedou přes příjezdovou komunikaci se souhlasem majitele. Střešní konstrukce je navržena 

jako plochá jednoplášťová s vnitřními odtoky. 

Půdorys zastavení je nepravidelného tvaru o max. rozměrech 24,25 x 48 m. Objekt je volně 

stojící na pozemku, 16 parkovacích stání navazují na objekt. Terén pozemku je ve spádu 

směrem k severovýchodní straně. 

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

střechou. V její střední části střecha slouží jako terasa.  

V objektu jsou navrženy tři oddělení, každé až pro 30 dětí. Jsou uspořádány tak, aby 

odpovídaly každodennímu provozu. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě zrcadlově oddělené oddělení, které mají ve 

svém středu společnou jídelnu, dále je zde úsek hospodářský, úsek vedení mateřské školky a 

úsek pro učitelky se samostatným sociálním zařízením. 

 V přízemním podlaží se nachází jeden úsek oddělení pro děti, úsek hospodářský a úsek pro 

učitelky se samostatným sociálním zařízením tohle oddělení má samostatnou jídelnu. Druhá 

polovina přízemí je kuchyň se šatnami a s WC, kotelna, správce a vedoucí stravování , obě 

patra jsou propojena dvěma schodišti v přední části a jedním zadním schodištěm, kterým se 

dostaneme i na již zmíněnou pochůznou terasu. Objekt není řešen jako bezbariérový. 

Obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo z keramických cihel Heluz. Obvodové 

zdivo bude dodatečně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrénu. 

Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou, která je ve své střední části pochůzná. 

Odvod vody bude řešen pomocí střešních vtoků napojených na kanalizaci. 

Stropní konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová. 

Vjezd na pozemek řešen nově navrženým vjezdem ze zámkové dlažby ze silnice. 

 

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

a osluněni 
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- celková plocha pozemku    15146,0 m2 

- zastavěná plocha                    927,5 m2 

- obestavěný prostor                   7269,8 m3 

- počet podlaží 1 nadzemní 

- navrhovaný počet uživatelů 108 osob 

 

 

 

1. ZEMNÍ PRÁCE 
 

Zemní práce na rodinném domě budou probíhat ve dvou etapách a to pro výkopy a úpravy 

zemních prací pro  1NP.  

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčeni stavby a průběh podzemních 

vedení inženýrských sítí. Poté bude provedeno sejmuti ornice v předpokládané tl. 15 cm vč. 

podorniční vrstvy v tl. 20 cm, se kterou bude naloženo dle závěrů stavebního řízeni. Vytěžená 

zemina bude ponechána zčásti na staveništi odděleně od sejmuté ornice k následnému 

částečnému využiti pro zásypy.   Předpokládá se, že bude využita v rámci ozeleněni pozemku 

investora. 

 Dále bude následovat provedeni hlavní výkopové jámy a následně pak provedení dílčích 

výkopových figur. Tyto práce budou provedeny v rozsahu vyhloubeni rýh pro základové pasy 

a pro provedení rozvodů ležaté kanalizace. 

 Poté budou vykopány rýhy pro přípojky jednotlivých médií, pro potrubí splaškové 

kanalizace. Výkopové práce budou provedeny strojně, dokopávky ručně.  

 

 

2. ZÁKLADY 
 

Hloubka založení obvodových základových konstrukcí bude min. 1,00 m pod úrovní UT. 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Základové spáry 

budou provedeny do nezámrzné hloubky. Základové pasy budou přebetonovány ŽB deskou 

tl. 150 mm z betonu C 16/20 s KARI síti (oka lOG/lOOmm, drát 0 6,3 mm). Do základové 

spáry bude po obvodě objektu vložena zemnici páska FeZn 30/4 vyvedena 

v rozích RD dle projektového výkresu základů pro hromosvody a pod pojistkovým 

rozvaděčem. Dále bude do základové spáry po obvodě objektu uložena flexibilní drenážní 

trubka o průměru 100 mm, která bude napojena na kanalizaci (případné přímo do revizní 

šachty).  

 Základová spára všech pasů musí být v únosném rostlém terénu, nesmí být v násypu (pokud 

by zasahovala do násypu, je nutné zákl. pas prohloubit až do únosného podloží na hloubku 

min 40 cm). V základech budou provedeny - vynechány - prostupy pro kanalizaci. 
 

 

3. SVISLÉ KONSTRUKCE 
 

 

Nosné zdivo 

Nosné obvodové zdivo je navrženo z keramických broušených tvárnic HELUZ STI 44 - 

247x440x249 na tenkovrstvou zdicí maltu na broušené cihly. Vnitřní nosné zdi jsou navrženy 

z keramických tvárnic HELUZ AKU 30 MK. Do nadpraží otvoru jsou vloženy nosné 

překlady HELUZ.  
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Příčky 

budou zhotoveny z tvárníc HELUZ STI 14 na tenkovrstvou zdící maltu v tl. I50mm 

a v tl. 100 mm.  Na nenosných zdech je místo překladů použity pruty betonářské hřebínkové 

výztuže Ø 8mm. 

Vždy po dvou kusech na překlad, uložené min. 300mm, délky 1900mm 

 Na vyzdění atiky na ploché střeše jsou použity keramické tvárnice HELUZ STI 30 

s dobetonováním věnce. 

 

 

Komín 

V dispozici stavby jsou umístěny dvě komínová venkovní tělesa v nerezovém provedeni. 

bez větrací šachty. (Je nutné, aby dodavatel krbu posoudil průměr průduchu dle konkrétního 

typu kotle). 
 

 

4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

 

Stropní konstrukce  je monolitická. Nadpraží  oken tvořeno keramickými překlady HELUZ 

23.8, 

 
. 

 

 

5. SCHODIŠTĚ 
 

 

Všechna tři schodiště v objektu budou provedena ŽB monolitické s deskou tl. 180mm 

s nadbetonovanými stupni s povrchovou úpravou keramické dlažby. Tyto schodiště budou 

provedena z úrovně 1NP do 2NP. Zadní schodiště bude provedeno až do 3NP do úrovně 

střechy. Zábradlí bude provedeno dle příslušné CSN.  

 
 

 

6. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 

 

Zastřešení novostavby je provedeno jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukce 

nepochůzné ploché střechy je tvořena monolitickou ŽB. deskou , na které je provedena 

spádová vrstva z polystyrenových klínů upravená do potřebného spádu směrem k odtoku. Po 

celém obvodu ploché střechy je dozděna nadezdívka z cihel HELUZ STI 30. Na spádovou 

vrstvu z polystyrenových spádů je pomocí spojovací vrstvy-(asfaltový nátěr za horka bodově) 

AOSI upevněn asfaltový pás POLYDEK a na něj povlaková hydroizolační vrstva – vrchní 

SBS modifikovaný asfaltový pás s hrubozrnným posypem (ELASTEK). Při montáži stropní 

konstrukce musíme postupovat přesně podle technologického postupu, který je stanovený 

výrobcem systému. U pochůzné části střechy je skladba ploché střechy totožná 

s nepochůznou, s tím rozdílem, že je zde přidaná navíc ochranná geotextílie a na ní je 
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betonová dlažba na retifikovatelných podložkách. Terasa je odvodňována pomocí bočních 

vyhřívaných chrličů ve směru na nepochůzné terasy 

  Hydroizolační vrstva musí být přesazena přes vnější část nadezdívky tvořící kraj střechy. Na 

horní části nadezdívky je ukončení provedeno pomocí klempířského měděného plechu 

tloušťky 0,6 mm. 

  Odvod srážkové vody je řešen pomocí střešní vpusti, která je přímo napojena na kanalizaci. 

 
. 

7. VNĚJŠÍ POVRCHY 

 

 
Omítky vnější 

Obvodové zdi budou zatepleny fasádním polystyrenem EPS 70F tl. 100mm nalepeným na 

nosnou zeď. Na polystyren budou použity zpevňovací stěrky Baumit open W s armovací 

vláknitou tkaninou. A jako finální vrstva bude použita tenkovrstvá probarvená omítka baumit 

open. Barevné řešení bude provedeno ve světlých tlumených odstínech barev. Odstíny budou 

vybrány projektantem ze vzorníku barev, používaném dodavatelskou firmou. V úvahu 

přicházejí barvy okrové, žluté, oranžové. Přesné zvolení odstínů bude řešeno podle vzorníku 

barev v průběhu stavby poté, co bude vybrán dodavatel a výrobce, bude však odpovídat 

rozvrženi v barevných perspektivách a axonometriích z počítačového modelu. 

 

Sokl 

Soklové zóny objektu budou proti odstřiku dešťových vod chráněny okapovým chodníčkem 

z betonových dlaždic v šířce 750mm. A tepelná izolace v soklové části bude od základu do 

výšky 800mm nad terén z extrudovaného polystyrenu v tl. 80mm za končeném okapničkou a 

následné pokračování již zmíněného zateplení. 

 
 

 

8. VNITŘNÍ POVRCHY 

 

Omítky vnitřní 

Vnitřní omítka navržena vápenocementová hladká štuková tl. 15 mm, s ocelovými rohovými 

hranami.  

 

Obklady stěn 

V koupelnách, na WC a v kuchyni mezi kuchyňskou linku budou provedeny keramické 

obklady glazované. 

 
 

9. VÝPLNĚ OTVORŮ 
 

Výplně otvoru jsou navrženy typové i atypové. Okna plastová - imitace dub, zasklené 

izolačním dvojsklem U= 1,2 W/m2*K s mikroventilací. Venkovní dveře plastové s imitace 

dřeva, s izolačním dvojsklem U= 1,2 W/m2*K. Všechny vnitřní dveře budou osazeny do 

ocelových zárubní. . Parapety oken budou  plastové vnitřní v tmavém odstínu a titanzinkové 

venkovní. Jednotlivé výplně otvorů jsou vypsány ve výpisu oken a dveří.  
 

 

10. PODLAHY 
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K-ce podlah jsou vypsány ve výpisu skladeb. 

 
 

 

 

 

11. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 

Zámečnické výrobky vypsány ve výpisech, veškeré zámečnické výrobky budou 

opatřeny základním nátěrem. 

 

 

12. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 

 

Veškeré klempířské výrobky provedeny z měděného plechu tl. 0,60 mm. 
 

 

 

13. TEPELNÉ IZOLACE 

 

 
Podlaha 1NP je izolována polystyrenovou deskou EPS 100Z tl. 140mm. Podlaha v 2NP. bude 

mít pouze kročejovou izolaci z minerálních vláken tl.30mm. Ve stropní konstrukci bude 

použit spádový polystyren EPS 100S v tl. 60-100mm a na nich polystyrenové desky EPS 

150S s nakašírovaným asfaltovým pásem. Tepelná izolace v soklové části bude od základu do 

výšky 800mm nad terén z extrudovaného polystyrenu v tl. 80mm za končeném okapničkou a 

následné pokračování celoobvodového zateplení plystyrenem v tl.100mm. 

 
 

 

14. IZOLACE PROTI VODĚ 
Hydroizolace a zároveň protiradonová bariéra je modifikovaný asfaltový pás BITAGIT proti 

vodě i radonu. Bude provedena odbornou firmou. 
 

 

15. NÁTĚRY 

 

 
Všechny ocelové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem a dvojitým 

syntetickým nátěrem. 

 

 

16. MALBY 
 

 

Všechny místnosti natřeny pačokem a vápennou malbou. 
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17. KANALIZACE 
 

 

Splašková kanalizace i dešťová voda ze střechy svedeny do revizní šachty a odtud svedeny 

do obecni jednotné kanalizace, která je napojena na místní ČOV. Obecni kanalizace se 

nachází na pozemku příjezdové komunikace. 

Připojovací potrubí je z plastových trubek HT. 
 

 

18. VODOVOD 
 

 

Voda je přiváděna z veřejného obecního vodovodu. Veškeré vnitřní rozvody jsou z potrubí z 

PP (polypropylen). Zařizovací předměty jsou většinou standardního typu. Ohřev TUV se 

realizuje pomocí stacionárního plynového kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 

teplé vody (Junkers CERSMARTMODUL ZBS22'120S-2MA, rozměry, v/š/h -1605/660/660 

mm, zásobník 120 I). Přípojka je DN 32/3,7 mm vedená do technické místnosti, kde je ve 

stěně umístěna vodoměrná souprava. Přípojka je vedena v hloubce minimálně 1.5 m pod 

povrchem. Délka přípojky je cca 7,60 m. V objektu je provedena cirkulační voda. 
 

 

19. PLYNOVOD 

 
Plynová přípojka vede z HUP na pozemku investora. Tento rozvod je proveden z ocelových 

svařovaných trubek DN 32mm, obalených systémem Bralen. Přípojka je v hloubce 600 mm. 

Sklon potrubí je 1,0%. Potrubí vedené příčkou je opatřeno chráničkou z ocelové trubky min. 

DN70. Potrubí je vedeno v přízemi (DN 15,20). Je tvořeno jednou větví, která je dovedena k 

plynovému kotli. Po dokončení montáže bude provedena zkouška pevnosti za přítomnosti 

plynárenského podniku. 

 
 

20. ELEKTROINSTALACE 
 

 

Světelné a zásuvkové okruhy Vytváří tyto oblasti: 

Silnoproudé rozvody 230V a 400V 

 

Slaboproudé okruhy 

Projekt uvádí pouze doporučený systém rozvodů, ovšem trvá na umístění výstupů instalace a 

spotřebičů. Elektroměr bude osazen v zádveří ve stěně. Přípojka je vedena zemí do zádveří do 

stěny. Zde bude umístěn elektroměrový rozvaděč (RE). Na objektu je hlavni domovní 

rozvaděč (HDR) a pojistková skříň (RIS), odkud jsou napojena jednotlivá patra. V každém 

patře rodinného domu bude zvláštní rozvaděč R1 a R2. 

 
 

21. VYTÁPĚNÍ 
 

 

Bude provedeno teplovodní bude  využito deskových radiátorů RADIK KLASIK (záleží na 

volbě investora). 

Zdrojem tepla budou dva stacionární plynové kondenzační kotle s integrovaným zásobníkem 
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teplé vody (Junkers CERSMARTMODUL ZBS22/120S-2MA, rozměry, v/š/h - 

1605/660/660 mm, zásobník 1201). 

 
 

 

 

 

 

22. VZDUCHOTECHNIKA 
 

 

Většina místností je větrána přirozeně okny. Vzduchotechnické zařízení v objektu je pouze na 

odvětrávání prostoru kuchyně a je tvořeno odsavačem par (digestoř) nad elektrickými 

sporáky v kuchyni. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna na střeše objektu. Řeší se 

v projektu vzduchotechniky. 

 

 

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Nejsou kladeny speciální nároky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukci. 

Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně dimenzovány minimálně na současné 

požadavky pro splnění tepelně - technické normy 

- způsob založeni objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

  hydrogeologického průzkumu 

Objekt standardně založen na betonových základech - základové pasy z prostého betonu. 

Geologické poměry daného území jsou vyhovující pro založeni objektu - bez specifického 

řešeni. Na místě stavby se nachází písečná až štěrkovitá půda. 

- vliv objektu a jeho užíváni na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinku 

Splašková kanalizace i dešťová voda ze střechy svedeny do revizní šachty a odtud svedeny 

do obecni jednotné kanalizace, která je napojena na místní ČOV. Zplodiny od plynového 

kotle vyvedeny mimo objekt a zde vypuštěny do ovzduší. 

- dopravní řešení 

Příjezd na pozemek umožněn přímo ze stávající asfaltové vozovky navrženým vjezdem ze 

zámkové dlažby tl. 80 mm, podloží vjezdu přizpůsobeno skladbě pojízdných ploch. V místě 

rozhledových trojúhelníků nebudou překážky vyšší než 0,70 m od nivelety vozovky. 

- ochrana objektu před škodlivými vlivy 

U stavby navržena izolace proti zemni vlhkosti a zároveň proti pronikání radonu z podloží do 

budovy. 

- dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 

137/1998 Sb. 

 



ZÁVĚR: 

 
Tématem mé diplomové práce byl návrh samostatně stojící mateřské školy na kraji obce 

Šlapanice. Cílem bylo vypracovat projektovou dokumentaci ve výkresové a textové části a 

zhotovení základního tepelně technického posudku. 

Navržený dům je obklopen zahradou se stromy a keři. Tvar pozemku i jeho rovinatost 

byly určujícími prvky pro osazení objektu. 

Navržený dům má půdorysný tvar vytvořený ve tvaru obdélníku s předsazenými 

schodišťovými částmi max. 48m x 24,25m. Střecha je navržena plochá. Střešní krytina bude 

asfaltový pás modifikovaný s jemnozrnným posypem, 

Nad střední jídelní částí je pochůzná terasa na dlažbě s retifikovatelnými podložkami.  

Použitý materiál bude odpovídat okolní zástavbě – probarvená omítka Baumit ve světlých 

barvách. 

Věřím že tato práce byla pro mě přínosem nových vědomostí a zkušeností, které se mě v 

budoucnu budou v tomto oboru hodit. 
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ČSN 73 6056/2011 – Odstavne a parkovaci plochy silničnich vozidel 
ČSN 73 4130/2010 – Schodiště a šikme rampy – Zakladni požadavky 

http://www.azokna.cz/
http://www.lithoplast.cz/


ČSN EN 1992 – 1 – 1 Navrhovani betonovych konstrukci 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
 
- Zkratky 
Kce – konstrukce 
ŽB – železobeton 
EPS – pěnový polystyren 
XPS- extrudovaný polystyren 
RD – rodinný dům 
1NP - přízemní patro 
2NP – 1.patro 
PT – původní terén 
UT – upravený terén 
i – interiér 
e – exteriér 
KS – kus 
PB – prostý beton 
K-CE – konstrukce 
KV – konstrukční výška 
TL - tloušťka 
CHÚC- chráněná úniková cesta 
HI - hydroizolace 
BpV - výškový systém Balt po vyrovnání 
PHP - přenosný hasící přístroj 
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