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Abstrakt 
Předmětem této diplomové práce je novostavba základní školy. Práce je zpracovaná ve 
formě prováděcí projektové dokumentace. Navržený objekt je umístěn na mírně svažitém 
pozemku parc. č. 1013/122 v Moravanech k.ú., Moravany u Brna. Jedná se o 
dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. V objektu se nachází výuková, stravovací, 
administrativní a tělovýchovná část.  
  
Klíčová slova 
Základní škola, plochá střecha, monolitické stěny, učebna, kontaktní zateplení, základové 
pasy. 

  
  
  
Abstract 
A theme of this diploma thesis is a primary school. The thesis is composed of a form of a 
project documentation. The building is situated in Moravany u Brna, on a plot 1013/122. It 
is placed on a slightly sloping terrain. It is a two-storeys building without a cellar. There 
are classes, a catering part, an administrative part and a section for sports in the building.  
  
Keywords 
Primary school, flat roof, monolithic walls, class, contact insulation, strip foundations  
… 
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby Základní školy. 

Objekt je umístěn v městě Moravany. Práce je zpracovaná ve formě prováděcí projektové 

dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Práce obsahuje 

komplexní projekt, zahrnující grafickou a textovou část dle vyhlášky 499/2006 Sb. Dále 

práce obsahuje posouzení stavební fyziky z hlediska úspory energií, osvětlení a akustiky. 

Práce dále řeší v rámci specializací technického zařízení budov zdravotechniku v objektu a 

v rámci specializace betonových konstrukcí posouzení betonového stropu. 
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A.1    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 

Základní škola v Moravanech u Brna 
 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 

Moravany, k.ú. Moravany u Brna 698504, parc.č. 1013/122 
 

c) Předmět dokumentace  
Stupeň PD: DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Předmětem dokumentace je vytvoření realizačního projetu novostavby základní devítileté 
školy na par. č. 1013/122. V rámci diplomové práce byla řešena část prvního a druhého 
stupně.  
 
Předmětem dokumentace je dle stavebního zákona soubor stavebních objektů zahrnující: 
SO01 – První druhý stupeň základní školy řešená- řešená část 
SO02 – administrativní část objektu 
SO03 – stravovací část objektu 
SO04 – tělovýchovná část objektu 
SO05 – kotelna, sklad nářadí 
SO06 – pozemky pro pěstitelské práce 
SO07 – sportovní hřiště s oválem 200 m 
SO08 – dětské hřiště pro děti prvního stupně 
SO09 – dětské hřiště pro děti druhého stupně 
SO10 – parkoviště pro veřejnost 51 míst 
SO11 – parkoviště pro zaměstnance 10 míst, zásobování kuchyně 
Přípojky technické infrastruktury 
 

A1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

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

(fyzická osoba podnikající) nebo 
 

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

Stavebník: Obec Moravany u Brna 
 Vnitřní 49/18 
 664 48 Moravany  
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IČO: 273988 
DIČ: CZ00273988 
 

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
 

Vypracoval: Bc. Zbyněk Paul, Moravské Budějovice, Mánesova 1504, 676 02 
 

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

Hl. projektant:    ……………čkait……Obor pozemní stavby (hl. projektant pro projekt 
bakalářské práce není udán) 
 

 
c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

Jako vstupní podklady byly použity: 
• Architektonická studie (zpracoval Zbyněk Paul) 
• Geologické a hydrogeologické poměry (doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.) 
• Digitální katastrální mapa 
• Radonový průzkum  

 
Uzemní souhlas ani stavební povolení pro projekt bakalářské práce nebyl udělen. 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Rozsah řešeného území:  
Rozsah řešeného území je dán pozemky v majetku investora. Na pozemcích se nenachází 
žádna stavba.  
Pozemek se nachází na okraji zastavěné časti obce Moravany. Pozemek stavby je rovinatý, 
v současné době neoploceny s přístupovou cestou ze zapadni strany. 
 Parcelní 

číslo 
Výměra 
(m2)  

Zastavěná 
plocha 
(m2) 

Chráněn Druh pozemku 

ŽŠ MORAVANY 1013/122 23324 11697 ZPF Orná půda 

 
 

b) Dosavadní využití a zastavěnosti území 
Na parcelách se nevyskytuje žádná stavba. Jsou vedeny jako orná půda. A jsou zatravněny. 
 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 

Pozemek  musí byt vyjmuty z ochrany zemského půdního fondu(ZPF). Žádost o vynětí ze 
ZPF bude podána na Odboru životního prostředí. Pozemek je určeny pro výstavbu školy. 
Nebude nutno žádat o změnu v územním plánu (regulačním plánu).  
Pozemek se nenachází v památkově chráněné rezervaci ani zóně. 
Pozemek se nenachází v poddolovaném území. 
Objekt se nenachází záplavové oblasti.  
 

d) Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry budou mírně narušeny toto narušení vyplývá z velkého rozsahu 
zastavěných ploch, stavba ve většině části pozemku upravuje mírně svažitý sklon pozemku na 
rovinatý. Dešťové vody zachycené ze střech budovy budou sloužit k zalévání pozemku a 
jejich možný přebytek bude odveden do dešťové kanalizační stoky. 
 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

V rámci dioplomové práce nebyl vypracován projekt pro územní souhlas 
 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Pozemky musí byt vyjmuty z ochrany zemského půdního fondu (ZPF). Žádost o vynětí ze 
ZPF bude podána na Odboru životního prostředí. Pozemek je určeny pro výstavbu školy. 
Nebude nutno žádat o změnu v územním plánu (regulačním plánu).  
 
 



Základní škola v Moravanech u Brna 

A. Průvodní zpráva     Bc. Paul Zbyněk 

 

7 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, veškeré podmínky správců 
inženýrských sítí a dotčených orgánů byly zohledněny a zapracovány do dokumentace. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
• K objektu nebyly uděleny žádné výjimky 

 
. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Pozemky musí byt vyjmut z ochrany zemským půdním fondem za cenu stanovenou odborem 
životního prostředí. Žádost o vynětí ze ZPF bude podána na odboru životního prostředí.  
Veškeré náklady na zapravení komunikace po zřizování přípojek musí zaplatit stavebník. 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí) 

 
Parcely obsahují stavbu: 
 
 Parcelní 

číslo 
Výměra 
(m2)  

Zastavěná 
plocha 
(m2) 

Chráněn Druh pozemku 

ŽŠ MORAVANY 1013/122 23324 11697 ZPF Orná půda 

 
Vlastník pozemku: Obec Moravany u Brna 
 Vnitřní 49/18 
 664 48 Moravany 
 
 
 
Parcely zasaženy přípojkami: 
 
Parcelní 

číslo 

Vlastník Adresa majitele Druh 
pozemku 

1013/126 OBEC MORAVANY 

Vnitřní 49/18 664 48 Moravany 
 

Ostatní 

plocha 
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Sousední pozemky: 
 
RD Kouklík 
 
Parcelní 
číslo 

Vlastník Druh 
pozemku 

1013/123 
1013/282 
1013/284 
1013/285 

Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 66448 Moravany Orná půda 

113/132 Brázda Benedikt, Tetčická 12, 66441 Omice 
Brázda Jan, Nový Svět 368/10, 66412 Oslavany 
Brázda Milan Ing., č.p. 36, 67923 Rohozec 
Brázda Miroslav, Hlavní 230/39, 66448 Moravany 
Brázda Tomáš Květná 211/42, 66448 Moravany 
Brázda Zdeněk Křenová 290/8, Trnitá, 60200 
Brno 
Brázdová Hana Květná 211/42, 66448 Moravany 
Brázdová Marie Hlavní 110/52, 66448 Moravany 
Jašíková Marie Severní 1186, 36301 Ostrov 
Jůzová Zdeňka Modřická 260/22, 66448 
Moravany 
Stará Marta, Hlavní 282/21, 66448 Moravany 
Svánovská Růžena, Modřická 260/22, 66448 
Moravany 
Škodová Anna Polní 92/8, 66448 Moravany 

Orná půda 

1013/133 
1013/134 

Sovilon, a.s., Modřická 486/34, 66448 Moravany Orná půda 
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
 

b) Účel užívání stavby 
  Stavba je navržena jako základní škola pro první a druhý stupeň.  
Stavba je rozdělena na část výukovou, administrativní, tělovýchovnou, stravovací, technickou 
infrastrukturu. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Objekt je navržen jako trvalý. Dočasné budou jen pomocné konstrukce, které se po dokončení 
stavby odstraní. 
 

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

Jedná se o novostavbu, tudíž není nutno řešit kulturní nebo památkovou ochranu stavby. 
Pozemek byl dříve nezastavěn. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navržená stavba splňuje technické požadavky na stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb vyhlášky 
398/2009 Sb 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby bylo zajištěno její bezpečné užívání. Veškeré 
instalace a instalovaná zařízení v domě budou odpovídat bezpečnostním požadavkům dle 
platných bezpečnostních předpisů, technických norem apod.  
Stavba je větrána a osvětlena okny a vzduchotechnikou. Stavba splňuje podmínky dle normy 
ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná ochrana budov. Výpočet energetické náročnosti objektu (viz 
samostatná příloha). 
Stavba splňuje požadavky akustické  viz. samostatná příloha 
Stavba je navržena, tak aby svým provozem neznečišťovala okolní prostředí a aby odolala 
vlivům možného zatížení bez nepříznivých deformací nebo porušení mezních podmínek 
únosnosti. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů jsou 
splněny případné připomínky budou splněny při realizaci. 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky ani úlevová řešení nejsou uvažovány. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 
Parcela č.      1013/122 
Plocha parcely     23324 m2 
Zastavěná plocha :     11697,3 m2 

Zastavěná plocha řešenou částí budovy:  1814,5 
Obestavěný prostor řešenou částí školy:  17 147,0 m3 
Podlahová plocha     3205,02 m2 

Počet uživatelů     270 žáků 
       30 zaměstnanců 
Počet parkovacích míst    55 míst veřejné parkoviště z toho 3 

pro osoby s omezenou schopností pohybu 
       10 míst pro zaměstnance 
 
Počet bytových jednotek    1 
 

 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) 

Základní bylance spotřeby medii viz samostatné projekty tzb. 
Energetická naročnost budovy viz samostatná příloha stavení fyziky. 
Děštové vody budou zachyceny na pozemku a užito pro potřebu obhospodaření pozemku, 
jejich přebytek bude regulovaně upouštěn do dešťové kanalizace. 

Likvidace odpadů vzniklých provozem objektu: 
Na pozemku stavby je navržen prostor pro uskladnění komunálního odpadu a to o ploše 
30 m2. Dále je v prostoru kuchyně navržen prostor pro odpad. 
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j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

Předpokládané zahájení výstavby     Srpen 2015 
Předpokládaný ukončení výstavby    Srpen 2017 

 
Nejprve se udělají výkopové práce. 
Provedení přípojek pro staveniště 
 
Cena vychází z technickohospodářských ukazatelů staveb pro rok 2013. 
Cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 5300 ,- Kč / m3 
Předpokládané náklady na realizaci řešené části stavby činí 70,3 mil Kč. 
 

k) Orientační náklady stavby 
Cena řešené čísto objektu 
90 900 000 Kč = 90 900 000 Kč 
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
 

Předmětem dokumentace je dle stavebního zákona soubor stavebních objektů zahrnující: 
SO01 – První druhý stupeň základní školy řešená- řešená část 
SO02 – administrativní část objektu 
SO03 – stravovací část objektu 
SO04 – tělovýchovná část objektu 
SO05 – kotelna, sklad nářadí 
SO06 – pozemky pro pěstitelské práce 
SO07 – sportovní hřiště s oválem 200 m 
SO08 – dětské hřiště pro děti prvního stupně 
SO09 – dětské hřiště pro děti druhého stupně 
SO10 – parkoviště pro veřejnost 51 míst 
SO11 – parkoviště pro zaměstnance 10 míst, zásobování kuchyně 
Přípojky technické infrastruktury 

 
 
 

V Brně, leden 2015 
Bc. Zbyněk Paul 



 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 

 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V MORAVANECH U BRNA 
ELEMENTARY SCHOOL IN MORAVANY U BRNO  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE BC. ZBYNĚK PAUL 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. ZUZANA FIŠAROVÁ,  Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015 
 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 



Základní škola v Moravanech u Brna 

B Souhrnná technická zpráva                                                                           Bc. Paul Zbyněk 

 

2 
 

 

OBSAH 
 
 
B.1 Popis území ......................................................................................................... 5 

a) Charakteristika stavebního pozemku ..................................................................................................... 5 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.) ...................................................................................................... 5 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma .............................................................................................. 5 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. ................................................ 5 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území ....... 5 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin .................................................................................... 5 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné/trvalé) .................................................................................................................. 6 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) ........................................................................................................................................ 6 
i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice ....................................................... 6 

B.2 Celkový popis stavby ............................................................................................ 7 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek .................................... 7 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ...................................................... 7 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení ......................................................... 7 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení ......................... 7 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ........................................................ 7 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ................................................................................. 7 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby .............................................................................. 8 

B.2.6 Základní charakteristika objektu .......................................................................... 8 
a) Stavební řešení ....................................................................................................................................... 8 
b) Konstrukční a materiálové řešení ........................................................................................................... 8 
c) Mechanická odolnost a stabilita ............................................................................................................. 8 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ........................... 8 
a) Technické řešení ..................................................................................................................................... 8 
b) Výčet technických a technologických zařízení ........................................................................................ 8 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení ................................................................................ 9 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků .................................................................................... 9 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti ....................................................... 9 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí. ............................................................................................... 9 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest .......................................................... 9 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru ............................ 9 
f) Zajištění potřebného množství vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrných míst ....................................................................................................................................... 9 
g) Zhodnocení možností provedené požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) ........... 9 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby požárně bezpečnostními zařízeními ......... 9 
i) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek ....................................... 9 



Základní škola v Moravanech u Brna 

B Souhrnná technická zpráva                                                                           Bc. Paul Zbyněk 

 

3 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi .......................................................................... 9 
a) Kriteria tepelně technického hodnocení ................................................................................................ 9 
b) Energetická náročnost stavby ................................................................................................................ 9 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie ..................................................................................... 9 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod. 9 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............................... 10 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží ......................................................................................... 10 
b) Ochrana před bludnými proudy ........................................................................................................... 10 
c) Ochrana před technickou seizmicitou .................................................................................................. 10 
d) Ochrana před hlukem ........................................................................................................................... 10 
e) Protipovodňová opatření ..................................................................................................................... 10 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)...................................................................... 10 

B.3 připojení na technickou infrastrukturu ............................................................... 11 
a) Napojovací místa technické infrastruktury .......................................................................................... 11 

B.4 Dopravní řešení ................................................................................................. 12 
a) Popis dopravního řešení ....................................................................................................................... 12 
a) Připojení území na stávající dopravní infrastrukturu ........................................................................... 12 
b) Doprava v klidu ..................................................................................................................................... 12 
c) Pěší a cyklistické stezky ........................................................................................................................ 12 

B.5 řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .................................................. 13 
a) Terénní úpravy ..................................................................................................................................... 13 
b) Použité vegetační prvky........................................................................................................................ 13 
c) Biotechnická opatření .......................................................................................................................... 13 

B.6 popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ........................................ 14 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduším hluk, voda, odpady a půda .............................................. 14 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině ....................................................... 16 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 ..................................................................... 16 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA .................................. 16 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů ................................................................................................................................. 16 

B.7 Ochrana obyvatelstva ........................................................................................ 17 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva ..................................... 17 

B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................... 18 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění .......................................................... 18 
b) Odvodnění staveniště ........................................................................................................................... 18 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ............................................... 18 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky .............................................................................. 18 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin ..................... 19 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) .............................................................................. 19 
g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace ................... 19 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin ...................................................... 21 
i) Ochrana životního prostředí ................................................................................................................. 21 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzeni potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů ......................................................... 22 



Základní škola v Moravanech u Brna 

B Souhrnná technická zpráva                                                                           Bc. Paul Zbyněk 

 

4 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb ........................................................... 23 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření ........................................................................................... 23 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod.) ............................................................................................................... 23 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ........................................................................................... 23 

 



Základní škola v Moravanech u Brna 

B Souhrnná technická zpráva                                                                           Bc. Paul Zbyněk 

 

5 
 

B.1    POPIS ÚZEMÍ 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Základna škola bude umístěna na parcele 1013/122 v Moravanech u Brna. 
Tato parcela se nachází v jihozápadním úseku katastru obce. Parcela je vedena jako orná 
půda. 
Sousední parcely jsou využívány jako orná půda. Investiční komunikace budou napojeny na 
komunikaci s omezenou rychlostí na 30 km/h. 
 

 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický a hydrogeologický průzkum (vytvořen doc. Ing. Antonín Paseka, CSc. Ze dne 
14.10.2014) 
 Z výše uvedeného průzkumu vychází spraš žlutohnědá. Pevná. ve hloubce 1,2 m RDt 
200kpa.  
Hladnina podzemní vody je v hloubce 7,5m. 
 
Radonový průzkum:  
vyhodnoceny jako spraše a sprašová hlína s nízkým radonovým  rizikem. 
 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Do okolí objektu nezasahují žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 
 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Novostavba školního areálu nebude mít vliv nepříznivý vliv na okolní pozemky a stavby. 
Odtokové poměry budou mírně upraveny. Dešťové vody budou zachycovány na pozemku a 
využívány pro pozemek jejich nadbytek bude řízeně upouštěn do dešťové kanalizace. 
 
 
 
 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemcích nebude nutno kácet žádný strom ani křoví. Zásypy a terénní úpravy budou opět 
osázeny trávou.  
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Stavba nevyžaduje žádné demolice. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

V rámci přípravy území nedochází k požadavkům na asanace a demolice. 
Pod nově budovaným objektem bude sejmuta humózní vrstva v tloušťce dle 
skutečnosti (předpoklad 150mm), která bude použita k terénním úpravám po ukončeni 
výstavby. 
Sejmuta ornice bude uložena na pozemku investora. Není tedy nutné zeminu přepravovat na 
deponii. 
Na vybranou lokalitu nebylo stanoveno procento maximálního záboru. 
 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Objekt bude ze západní strany napojen na stávající místní komunikaci vedoucí v okolí 
pozemku. 
Objekt bude napojen novými přípojkami ze západní strany a to přípojkami vody, elektriky nn, 
sdělovacích služeb. Plyn bude napojen ze severní strany. Kanalizace v lokalitě je oddílná, 
tudíž bude splašková kanalizace odvedena do veřejného kanalizačního řádu a dešťové vody 
budou zachyceny pozemku stavebníka a přes retenční nádrž řízené odpouštěno do dešťové 
kanalizace. Polohy a popis sítí viz výkres Koordinační situace stavby. 
 

i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V období realizace přípojek bude zábor plochy cca 34 m2. Tyto plochy budou po realizaci 
přípojek upraveny do původního stavu 
Podmiňující je zbudování příjezdové komunikace pro přístup do školního areálu v západní, 
jižní a východní části pozemku.
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Parcela č.      1013/122 
Plocha parcely     23324 m2 
Zastavěná plocha :     11697,3 m2 

Zastavěná plocha řešenou částí budovy:  1814,5 
Obestavěný prostor řešenou částí školy:  17 147,0 m3 
Podlahová plocha     3205,02 m2 

Počet uživatelů     270 žáků 
       30 zaměstnanců 
Počet parkovacích míst    55 míst veřejné parkoviště z toho 3 

pro osoby s omezenou schopností pohybu 
       10 míst pro zaměstnance 
 
Počet bytových jednotek    1 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

K tomuto pozemku nejsou určeny žádné regulace, 
Prostorová kompozice nebude stavbou narušena stavba je navržena v prostoru 
určeným pro novou zástavbu obce. 
 

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

řešení 
Objekt je navržen tvaru  položeného písmene H. Objekt je dvoupodlažní 
nepodsklepený s plochou střechou s vnitřním odvodněním ve výšce 9,450 od 
přilehlého terénu. Na průčelích objektu nejsou navrženy žádné ústupky mimo 3 
kruhových prosklených fasád. Hlavní vstup do objektu je situován ze západní strany 
pozemku. Před vstupem je navržena rozsáhlá zpevněná plocha. Objekt je navržen 
s rozsáhlým proskleným průčelím.  
Objekt je navržen do veselých pastelových barev barvy nejsou voleny křiklavé. 
Materiálově fasáda je navržena ze silikátové omítky. Výplně otvorů jsou  
z hliníkových oken v barvě hliníku. Klempířské prvky jsou navrženy titanzinkové. 
 
 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Výrobní ani nevýrobní technologie výstavby se v daném objektu nevyskytuje. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 369/2001 Sb., která 
stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
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schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby bylo zajištěno její bezpečné užívání. Veškeré 
instalace a instalovaná zařízení v domě budou odpovídat bezpečnostním požadavkům dle 
platných bezpečnostních předpisů, technických norem apod.  
K ohrožení zdraví může dojít pouze z vlastní nedbalosti a to například při užívání domácích 
spotřebičů a topných těles. 
 
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 

a) Stavební řešení 
Řešená část objektu je nepodsklepená dvoupodlažní tento blok budovy je určen pro pobyt dětí 
prvního a druhého stupně. Objekt je řešen jako stěnový monolitický systém tento systém. 
V každém podlaží jsou navrženy 2x hygienické zázemí v části prvního stupně je wc pro oosop 
odděleno od ostatních a má samostatný vstup v části druhého stupně je navrženo WC pro 
oosop součástí WC.  
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Objekt je řešen jako stěnový monolitický systém tento systém. Kvůli svému rozsahu založený 
na základových pasech v kombinaci se základovou deskou. 
Stropní deska je navržena jako monolitická s žebry. 
Vnitřní dělící zdivo je navrženo z tvárnic Ytong. 
Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí. 
Bližší specifikace viz technická zpráva. 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je navržena v rámci statického posudku celé stavby. 
Stavba je navržena tak aby nedocházelo k nenormovým průhybům a nehrozilo zřícení. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

 
a) Technické řešení 

V rámci tohoto projektu nebylo řešeno žádné speciální technické řešení v Objektu bude 
namontována vzduchotechnika. 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
V objektu je namontována vzduchotechnika, bližší specifikace určí specialista ve svém 
projetku. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Body a) až i) viz technická zpráva  Požárně bezpečnostního řešení stavby. 
 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) Zajištění potřebného množství vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 
g) Zhodnocení možností provedené požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními 
i) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Objekt je navržen, tak aby splňoval podmínky dle normy ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná 
ochrana budov. Výpočet energetické náročnosti objektu viz samostatná příloha 
 

a) Kriteria tepelně technického hodnocení 
viz samostatná příloha 
 

b) Energetická náročnost stavby 
viz samostatná příloha 
 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 
viz samostatná příloha 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, 
vytápění osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jejím provozováním nebudou 
překročeny stanovené limity hluku a vibrací. Stavební práce ve venkovním prostoru budou 
probíhat od 7:00 do 21:00 hodin. Obyvatelé okolních objektů budou seznámeni 
s prováděním a průběhem stavebních prací. Při realizaci stavby nesmí docházet 
ke znečištění veřejných komunikací. Bude zajištěn trvalý úklid vozovky před objektem. 
Podzemní vody nebudou výše uvedenou stavbou dotčeny.  
Komunální odpad bude shromažďován v uzavřených nádobách, které jsou umístěny 
na vyhrazené zpevněné ploše pozemku. Tento odpad bude jedenkrát týdně vyvážen 
na řízenou skládku. Při realizaci stavby bude vzniklý odpad evidován (stavební suť, obaly a 
plechovky apod.). 
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Sejmutá ornice je skladována z části na pozemku investora bude použita pro dokončovací 
terénní úpravy. Nezastavěné plochy budou zatravněny. 
Větrání v budově je zajištěno přirozeně okny v kombinaci se vzduchotechnikou.  
Osvětlení bude provedeno okny společně s el. osvětlením. 
K vytápění bude požita kotelna na plyn. 
Ohřev vody bude zajištěl průtokovými ohřívači na bateriích v učebnách a průtokovým 
ohřívačem zavěšeným na WC. 
Pro zásobování vodou bude sloužit přípojka z veřejného vodovodu (jak pro staveniště tak pro 
následovné užívání stavby) 
Použité materiály budou vždy opatřeny 
certifikátem o jejich zdravotní nezávadnosti. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky 
nebezpečným materiálem. Odpad bude tříděn do plastových nádob, a následně odvážen. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Parcela se nachází v oblasti s nízkým  radonovým rizikem. Bude použita 
izolace proti zemní vlhkosti s radonovou bariérou SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 
speciál mineral 40. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Nebyla řešena.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nachází v klidné lokalitě v nové zástavbě okrajové části města. Není tudíž 
uvažováno otřesy od průmyslové výstavby, nebo frekventované komunikace. 

d) Ochrana před hlukem 
Viz samostatná příloha akustiky 

 
e) Protipovodňová opatření 

Nebyla řešena. 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Objekt se nenachází v poddolovaném území.  
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod – vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta 
bude osazena na větvi přípojky jdoucí kolmo z vodovodního řádu stávající inženýrské sítě 
v ulici Hlavní, uložena do účelové komunikace vedoucí k navrženému objektu. Vodovodní 
přípojka je navržena z HDPE a jde nejvhodnější cestou do technické 
místnosti navrhovaného objektu. Potrubí v zemi je uloženo v pískovém loži dle výkresu 
typického uložení. Minimální krytí ve volném terénu je 900 mm, 300 mm nad potrubím bude 
uložena výstražná fólie. 
Kanalizace – dešťová voda ze střech je odváděna svody a svodnými potrubími přes retenční 
dešťové kanalizace. 
Vnitřní svodné potrubí povede pod podlahou v 1NP. Uložení potrubí bude do pískového lože 
10 cm a obsyp 30 cm nad vrchol potrubí. 
Plynovod – Bezručově ulici je veden NTL plynovodní řad PE DN 100, na který bude 
navrtávkou provedena nová plynovodní přípojka HDPE 50x4,6 o celkové délce 132 m. 
Potrubí bude vedeno v hloubce cca 1,0 m pod terénem a bude uloženo do pískového lože, 
obsyp bude proveden do výše 300 nad horní okraj trubky, kde bude položena výstražná fólie 
se signálním vodičem. HUP uložen v pilířku navrhovaného objektu. 
 
Hlavni rozvaděč: Rozvaděč– elektroměrový rozvaděč umístěn vně objektu 
v samostatném pilíři v oplocení. Vlastni připojeni zajišťuje místní energeticky podnik. 
Rozvaděč obsahuje hlavni jistič. Není řešeno touto PD. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
a) Popis dopravního řešení 

Pozemky investora 1013/122 přiléhají k plánovaně místní komunikace z východní, jižní a 
zapadni strany. Objekt bude napojen na západní a na východní komunikaci ta je pouze 
jednosměrná. 

a) Připojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt bude napojen na západní a na východní komunikaci ta je pouze jednosměrná 
v okolí areálu je navržená rychlost 30 km/h. 
 
b) Doprava v klidu 
Výpočet parkovacích stání dle ČSN 73 6110. 
N = Oo * ka + Po * ka * kp 
Charakter uzemi, obce do 5 000 obyvatel – bez redukce, skupina C (Tab. 30), stupeň 
automobilizace 1 : 2,0, školstvi - zakladni škola. 
kp = - (Tab. 30) 
ka = 1 
Oo = 0 
Po = 5 žáku na 1 stání  

30žáku po 9 třídách=270/5  = 54 parkovací stáni 
N = Oo * ka + Po * ka * kp 
N = 0 * 1 + 54 * 1 * 1 = 54 parkovaci stáni 
 

Počet parkovacích míst 55 míst veřejné parkoviště z toho 3 pro osoby 
s omezenou schopností pohybu 

 Tímto parkovištěm prochází jednosměrná cesta.  
 

               10 míst pro zaměstnance 
 
c) Pěší a cyklistické stezky 

Objekt nijak nenarušuje místní cyklistické a pěší stezky s omezeným provozem. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy  

Okolí objektu bude sejmuta ornice a okolí objektu vyrovnán do roviny v rozsahu vyznačeném 
na situačním výkresu. 
 

b) Použité vegetační prvky 
V rámci stavby bylo navrženo osazení pozemku stromy viz. situační výkres. 
 

c) Biotechnická opatření 
Objekt neřeší žádná biotechnická opatření. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduším hluk, voda, odpady a půda 

Objekt základní školy nemá nepříznivý vliv na okolní stavby je navržen tak, aby nezastiňoval 
okolní stavby, není v něm navržen žádný provoz, který by narušoval ovzduší hlukem či 
prachem. Budova bude sloužit k školským účelům. Objekt je navržen tak, aby svým 
provozem neznečišťoval vodu v okolí  Na pozemku je navržen prostor pro uskladnění 
komunálního odpadu v popelnicích v čase mezi odvozy popeláři. Dle vyhlášky o odpadech 
185/2001 Sb.  
Dočasně může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v souvislosti s výstavbou. 
Okolí stavby bude chráněno před negativními dopady z provádění stavby zvolením vhodných 
technologických postupů, strojů a zařízení, etapizace výstavby tak, aby nedocházelo 
k překračování povolených emisních limitů (hluk, prach, vibrace). Dodavatel stavby zajistí, že 
stavbou a jejím zásobováním nebude docházet ke znečišťování příjezdových komunikací. 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené technickým osvědčení. 
Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu 
pasivní ( kryty,akustické zástěny apod. ). Budou použity kompresory na elektrickou energii 
umístěné v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách 
Je nutno dodržovat limity hluku stanovené NV. č.148/2006 Sb. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící z prostor u staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování ploch a komunikací (zemina). Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit 
kropením. Případné znečištění komunikace musí být ihned odstraněno. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Zhotovitel se zavazuje omezovat nasazování stavebních strojů se spalovacími motory na 
nejmenší možnou míru, provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 
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Kategorizace odpadů 
Vzhledem k povaze stavby nejsou kladeny žádné speciální požadavky z hlediska péče o 
životní prostředí po dobu realizace stavby a to ani v průběhu provozu stavby. 
 
Odpad vzniklý v rámci stavby bude odvezen k likvidaci na skládku nebo k dalšímu využití do 
sběrných surovin. Přehled předpokládaných odpadů vzniklých v rámci stavby dle vyhl. 
381/2001 Sb. katalogu odpadů: 
 

- odpad skup. 08 – odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových 
hmot 

- odpad skup. 17 – stavební a demoliční odpady 
- odpad skup. 15 – odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 
- komunální odpady 20 

 
Kód Druh odpadu Využití 

08 01 11 odpadní barvy a laky 
obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

08 01 17 odpady z odstraňování 
barev a laků obsahující 
organická rozpouštědla neb 
o jiné nebezpečné látky 

likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

15 01 02 plastové obaly likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

17 01 01  beton, železobeton likvidace na skládce 

17 01 02 cihly likvidace na skládce 

17 01 03 tašky a ker. výrobky likvidace na skládce 

17 05 00 vytěžená zemina opětovný zásyp, využití v rámci 
budoucích zahradních úprav, dočasná 
deponie na staveništi, popř. odvoz mimo 
staveniště na místo pro ni určené 
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17 02 01 dřevo likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

17 06 04 Izolační materiály  likvidace na skládce určené pro tento 
odpady v příp. nebezpečného odpadu 
likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

17 09 04 směsný stavební a/nebo 
demoliční odpad 

likvidace na skládce určené pro tento 
opad nebo úprava v zařízení určeném na 
recyklaci stavebních odpadů 

 
Neupravené nebo nevytříděné stavební odpady nebudou využívány na terénní úpravy. 
V případě, že na stavbě vzniknou odpady,  které nejsou výše uvedeny bude s nimi 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými  souvisejícími vyhláškami. 
Vytěžená zemina bude průběžně odvážena mimo stavbu na místo k tomu určené. 
Hospodaření s odpady bude řešeno v rámci městského systému s tím, že uložení odpadů 
z vlastního provozu je a zůstává řešen v rámci stávajícího systému odpadového 
hospodářství krajského úřadu. 
Vzniklý odpad v rámci stavby a vlastního provozu bude likvidování na místech a způsoby 
určených příslušnou vyhláškou obce, která řeší systému sběru, třídění, využívání a 
zneškodňování komunálního odpadu včetně nakládání se stavebním odpadem. 
 
Likvidace odpadů vzniklých provozem domu: 
Na  pozemku je zřízen prostor pro umístění kontejneru s odpadem 

 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin ochrana památných stromů, 

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

Stavba je malého rozsahu nebude mít nepříznivý vliv na přírodu. V projektu není počítáno 
s kácením nebo přesazovaní žádných stromů. 
 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nezasahuje do oblastí chráněných přírodních území Natura 2000. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.  tato stavba nevyžaduje řízení nebo stanoviska EIA 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Vhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi se v současné době nenachází žádné sítě technické infrastruktury. 
V tělese stávající komunikace před vstupem jsou uloženy veřejné sítě vody, splaškové a 
dešťové kanalizace, sdělovacích sítí, a sítě NN.  
Vlastní stavba začne realizací přípojky vody a splaškové kanalizace, které budou provizorně 
ukončeny na parcele před půdorysem a dále mohou byt využívány jako staveništní přípojky. 
Stejně takto lze zrealizovat přípojku NN. Využití přípojek pro potřeby stavby bylo povoleno 
od správců sítí (viz Souhlasná stanoviska.) 
 

b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště za pomocí stávajících silničních vpustí. Přívalové deště a 
podzemní voda je z výkopů přečerpávána do stávající kanalizace.  
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro staveniště bude vytvořen vjezd  tento vjezd bude vyštěrkován a po realizaci bude upraven 
jako oficiální vjezd ke škole. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Objekt základní nemá nepříznivý vliv na okolní stavby je navržen tak, aby nezastiňoval 
okolní stavby, není v něm navržen žádný provoz, který by narušoval ovzduší hlukem či 
prachem. Budova bude sloužit k bydlení. Objekt je navržen tak, aby svým provozem 
neznečišťoval vodu v okolí  na pozemku je navržen prostor pro uskladnění komunálního 
odpadu v popelnicích v čase mezi odvozy popeláři. dle vyhlášky o odpadech 185/2001 Sb.  
Dočasně může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v souvislosti s výstavbou. 
Okolí stavby bude chráněno před negativními dopady z provádění stavby zvolením vhodných 
technologických postupů, strojů a zařízení, etapizace výstavby tak, aby nedocházelo 
k překračování povolených emisních limitů (hluk, prach, vibrace) Dodavatel stavby zajistí, že 
stavbou a jejím zásobováním nebude docházet ke znečišťování příjezdových komunikací. 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 
nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní ( 
kryty, 
akustické zástěny apod. ). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v 
případě 
potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách 
Je nutno dodržovat limity hluku stanovené NV. č.148/2006 Sb. 
 
 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
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Vozidla vyjíždějící z prostor u staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování 
ploch a komunikací (zemina). Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Případné 
znečištění komunikace musí být ihned odstraněno. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazovaných stavebních strojů 
se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
přijmout 
taková opatření, aby nemohlo dojit ke znečištění podzemních vod. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
Veškerá vozidla vyjíždějící z pozemku budou očištěna, aby neznečišťovala místní 
komunikaci. 
Dopravní prostředky na staveništi budou kontrolovány dle platných právních norem a 
vyhlášek. 
Na pozemcích nebude nutno kácet žádný strom ani křoví. Zásypy a terénní úpravy budou opět 
osázeny trávou.  
Stavba nevyžaduje žádné demolice. 

 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zábor dočasný bude při realizaci přípojek na pozemku 135/205,  majitel Město Třebíč, záběr 
bude trvat po dobu zrealizovaní přípojek a opravení pojezdné plochy komunikace cca. 7 dní. 
Rozsah záboru bude ve velikosti 12m2 pro každý z domů dvojdomku. 
 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Kategorizace odpadů 
Výstavba:           Provoz: 
Beton, keramik cca 10m3      -komunální odpad 
Dřevo    cca 30 m3 
Kov   cca 1 m3 
Plasty   cca 10 m3 
Papír   cca 20 m3 
Asfalt   cca 1 m3 
Obaly od barev  cca 0,1 m3 
Zemina    bude využita na obsypy a úpravu terénu staveniště 
 
Vzhledem k povaze stavby nejsou kladeny žádné speciální požadavky z hlediska péče o 
životní prostředí po dobu realizace stavby a to ani v průběhu provozu stavby. 
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Odpad vzniklý v rámci stavby bude odvezen k likvidaci na skládku nebo k dalšímu využití do 
sběrných surovin. Přehled předpokládaných odpadů vzniklých v rámci stavby dle vyhl. 
381/2001 Sb. katalogu odpadů: 
 

- odpad skup. 08 – odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových 
hmot 

- odpad skup. 17 – stavební a demoliční odpady 
- odpad skup. 15 – odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 
 
Kód Druh odpadu Využití 

08 01 11 odpadní barvy a laky 
obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

08 01 17 odpady z odstraňování 
barev a laků obsahující 
organická rozpouštědla neb 
o jiné nebezpečné látky 

likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

15 01 02 plastové obaly likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

17 01 01  beton, železobeton likvidace na skládce 

17 01 02 cihly likvidace na skládce 

17 01 03 tašky a ker. výrobky likvidace na skládce 

17 05 00 vytěžená zemina opětovný zásyp, využití v rámci 
budoucích zahradních úprav, dočasná 
deponie na staveništi, popř. odvoz mimo 
staveniště na místo pro ni určené 

17 02 01 dřevo likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

17 08 stavební materiály na bázi 
sádry  

likvidace na skládce určené pro tento 
odpady v příp. nebezpečného odpadu 
likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

17 09 04 směsný stavební a/nebo 
demoliční odpad 

likvidace na skládce určené pro tento 
opad nebo úprava v zařízení určeném na 
recyklaci stavebních odpadů 
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-Neupravené nebo nevytříděné stavební odpady nebudou využívány na terénní úpravy.  
-V případě, že na stavbě vzniknou odpady, které nejsou výše uvedeny bude s nimi 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušných souvisejících vyhlášek.  
-Vytěžená zemina bude průběžně odvážena mimo stavbu na místo k tomu určené. 
Hospodaření s odpadky bude řešeno v rámci městského systému s tím, že uložení odpadků 
z vlastního provozu je a zůstává řešen v rámci stávajícího systému odpadkového 
hospodářství krajského úřadu. 
-Vzniklý odpad v rámci stavby a vlastního provozu bude likvidování na místech a 
způsoby určených příslušnou vyhláškou města Třebíč, která řeší systému sběru, třídění, 
využívání a zneškodňování komunálního odpadu včetně nakládání se stavebním odpadem. 
 
Likvidace odpadů vzniklých provozem domu: 
Výpočet velikosti a počtu kontejnerů: 

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

Zemní práce budou malého rozsahu, bude provedeno hloubení základových pasů a sejmutí 
ornice ve výšce 20-30 cm, vytěžená zemina bude uložena na dočasné deponie na pozemku a 
bude použita pro úpravu povrchů pozemku. Popřípadě nevyužitá zemina bude odvezena na 
městskou skládku. 
 

i) Ochrana životního prostředí 
S odpady bude nakládáno dle příslušných ustanovení zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb., novely č. 314/2006 Sb. a prováděcích předpisů. Odpady vzniklé při realizaci 
stavby budou tříděny a nabízeny k materiálovému využití, nebo bude využito služeb 
oprávněné firmy. Materiálové využití odpadů má přednost před jinou likvidací. Výstavbou 
nedojde ke zhoršení podmínek životního prostředí. Všechny emisní limity ze stacionárních 
zdrojů znečištění budou dodrženy. Při výstavbě nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. 
Nakládání s případnými nebezpečnými odpady se řídí zvláštními předpisy. 
Problematiku jako celek řeší zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Zákon upravuje posuzování připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, 
činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. 
Stavební práce budou probíhat pouze ve všední den od 7.00-21.00 hod. 
 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 
nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní ( 
kryty, 
akustické zástěny apod. ). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné 
v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách 
Je nutno dodržovat limity hluku stanovené NV. č.148/2006 Sb. 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
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stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci. 
Hladiny 
hluku ze stavební činnosti jsou následující: 
_ v době od 07.00 do 21.00 60 dB 
_ v době od 06.00 do 07.00 55 dB 
_ v době od 21.00 do 22.00 55 dB 
_ v době od 22.00 do 06.00 45 dB 
měřeno 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící z prostor u staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování 
ploch a komunikací (zemina). Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Případné 
znečištění komunikace musí být ihned odstraněno. 
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazovaných stavebních strojů 
se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
přijmout taková opatření, aby nemohlo dojit ke znečištění podzemních vod. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzeni potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů 

Při výstavbě i užívání objektu bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření týkající se 
bezpečnosti práce a technických zařízení. Musí být dodrženy především požadavky vyhlášky 
č. 192/2005 Sb. v platném znění vč. jejich změn a další předpisy souvisejících s BOZP, dále 
je nutno se během výstavby řídit zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnost 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). Podrobné 
předpisy jsou pro jednotlivé druhy prací a obsluh tech. zařízení obsaženy v jednotlivých 
zákonech, vyhláškách a ČSN. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými 
přepisy, bezpečnostními předpisy, platnými ustanoveními ČSN a budou dodržovány 
technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. Pracovníci musí být 
vybaveni ochrannými prostředky dle příslušných předpisů. 
Při provádění stavby budou dodrženy všechny platné předpisy a směrnice o ochraně zdraví 
pracujících, zvlášť při provádění zemních prací, betonáži apod. Zvýšené opatrnosti musí být 
dbáno při křížení a souběhu s cizími vedeními, jak podzemními, tak nadzemními. Při 
provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy požadavky příslušných ČSN a 
NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb. a NV 361/2007 Sb. 
Budou-li na staveništi vykonány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšeného 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou tančeny prováděcím právním předpisem 
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k zákonu 309/2006 Sb., stejně jako v případech stanovených zákonem, zadavatel stavby 
zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebude nijak ovlivněn provoz okolních staveb v rámci bezbariérovosti. 
V průběhu stavby na staveniště nebude mít přístup žádná třetí osoba bez povolení a 
poskytnutí doprovodu zhotovitele. 
 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
V době záboru části komunikace, bude práce na komunikaci označena dle platných právních 
norem. V průběhu výstavby a dopravy materiálů je nutné dodržovat veškeré platné dopravní 
zákazy a ustanovení. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky, při výstavbě postupovat dle běžné 
stavební praxe. Nutno dodržovat technologické postupy udávané výrobci materiálu. 
Za nepříznivých klimatických vlivů (silný vítr, déšť, extrémní teploty..), které by ovlivnily 
bezpečnost a kvalitu práce, se doporučuje stavbu pozastavit nebo použít vhodných opatření. 
 
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení výstavby     Srpen 2015 
Předpokládaný ukončení výstavby    Srpen 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně, leden 2015 
Bc. Zbyněk Paul 
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D1.1.a.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ 
ÚDAJE 

Stavba je navržena jako základní škola pro první a druhý stupeň.  
Stavba je rozdělena na část výukovou, administrativní, tělovýchovnou, stravovací, technickou 
infrastrukturu. 

Parcela č.      1013/122 
Plocha parcely     23324 m2 
Zastavěná plocha :     11697,3 m2 

Zastavěná plocha řešenou částí budovy:  1814,5 
Obestavěný prostor řešenou částí školy:  17 147,0 m3 
Podlahová plocha     3205,02 m2 

Počet uživatelů     270 žáků 
       30 zaměstnanců 
Počet parkovacích míst    55 míst veřejné parkoviště z toho 3 

pro osoby s omezenou schopností pohybu 
       10 míst pro zaměstnance 
 
Počet bytových jednotek    1 

 

D1.1.a.2 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ 
A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Objekt je navržen tvaru  položeného písmene H. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený 
s plochou střechou s vnitřním odvodněním ve výšce 9,450 od přilehlého terénu. Na průčelích 
objektu nejsou navrženy žádné ústupky mimo 3 kruhových prosklených fasád. Hlavní vstup 
do objektu je situován ze západní strany pozemku. Před vstupem je navržena rozsáhlá 
zpevněná plocha. Objekt je navržen s rozsáhlým proskleným průčelím.  
Objekt je navržen do veselých pastelových barev barvy nejsou voleny křiklavé. 
Materiálově fasáda je navržena ze silikátové omítky. Výplně otvorů jsou  z hliníkových oken 
v barvě hliníku. Klempířské prvky jsou navrženy titanzinkové. 
Stavba je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 369/2001 Sb., která 
stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
Dispoziční řešení. Po vstupu do objektu se řešená část rozděluje na dva sektory a to blok 
prvního stupně s vlastní šatnou a blok druhého stupně také s vlastní šatnou. První stupeň má 
zvětšené učebny o kout na hraní. V prvním patře je umístěna první třída a druhá třída tyto 
třídy mají vstupy přímo proti wc. Dále je zde družina, která má možnost vstupu přímo ze 
zádveří. Ve dva 2NP se nachází 3., 4.,5., třída a jazykové učebny. 
Ve   úseku druhého stupně je v první podlaží studovna, učebna přírodopisu a učebna výtvarné 
výchovy. Ve 2NP sou kmenové třídy 6., 7., 8., 9.třídy.  a dvě jazykové učebny. 
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D1.1.a.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE 
VÝROBY 

Výrobní ani nevýrobní technologie výstavby se v daném objektu nevyskytuje 

D1.1.a.4 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

Zemní práce: 
Na pozemku bude provedeno odstranění ornice do hloubky 200mm a části zeminy. 
Zeminy budou uloženy na deponií na pozemku pro další využití. Přebytečná zemina bude 
využita na využita na úpravu povrchu pozemku . Následně bude provedeno hloubení stavební 
jámy a rýh. 
Základové konstrukce: 
Objekt bude založen na základových pasech z betonu C20/25 vybetonovaných do rýh a 
vyrovnány do roviny. Poté bude vyskládáno ztracené bednění systému Pressbeton toto 
ztracené bednění bude ve vodorovné spáře proloženo bet. Výztuží a bude provázáno i ve 
svislém směru. Základy jsou ve všech místech vybetonovány do hloubky   1,2m kde podle 
geologického    zkumu je únosná půda základovou spáru před betonáží převezme geolog s 
projektantem,V případě neúnosné zeminy bude navrženo opatření. Podkladní betonová deska 
o tl. 100mm. 
Dále se na ni provedou hydroizolace zde bude dodržen technologický předpis hydroizolací, 
po provedení bude zavolán projektant a stavbyvedoucí projdou kteří plochu zkontrolují, 
Veškeré prostupy budou opatřeny systémovými tvarovkami pro správné řešení h.i.  
Na hydroizolace se vybetonuje železobetonová základová deska tl. 200mm, která plní funkci 
ochranou a zároveň funkci nosnou. V místech napojení na ŽB stěnu bude z desky vytažena 
výztuž pro spojení se stěnou. Veškeré zakrývané konstrukce (výztuž, Hi bude přebírat 
projektant.) 
 
Svislé konstrukce: 
 
Svislé konstrukce jsou navrženy ze železobetonu obvodové tl. 250 mm, vnitřní nosné 
tl.200,150,165mm tyto konstrukce je nutno dilatovat viz projektová dokumentace. Tyto 
konstrukce nutno navrhnou vyztužovat dle statického posudku. 
Nenosné konstrukce jsou z pórobetonových tvárnic Ytong P2 -500 tl. 100 mm. 
 
Vodorovné konstrukce: 
Vodorovná stropní konstrukce je monolitická trámový strop. 
 
Podhledy: 
Podhledové konstrukce budou tvořeny ze sádrokartonového systému Knauf. V hygienických 
prostorech budou použity desky vodě odolné.  
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Schodiště: 
Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové dvou a tříramenné. Návrh rozměrů je 
součástí přílohy. 
 
Střešní konstrukce: 
Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Tato 
střecha bude mít ve všech místech minimální sklon 3%, Tato střecha bude investorem 
kontrolována 2x do roka vizuální kontrolou uživatelem případným vyčištěním odtokových 
vpustí. Na střeše budou umístěny bezpečností kotvící prvky. Opracování veškerých prostupů 
bude tvořeno systémovými tvarovkami např. TOPWET. V případě použití vlastních výrobků 
realizační firma ručí za správné provedení a její vodotěsnící funkci. 
 
výpočet odtoku ploché střechy 
posouzení největšího pole, vtok Č. 3 
plocha včetně atik a světlíku 311,2 m2 
Q=A*r*c=311,2*0,03*1=9,336 l/s =>volím dn 150 Q=10l/s 
pojistné přepady 
celková plocha střechy  včetně atik a světlíku  1814,5 m2 
q=a*r*c=1814,5*0,04*1=72,58 l/s =>volím14x(dn 100 q=5,5l/s)=77 l/s 
 
 
Okna a dveře: 
Okna jsou navržená jako hliníková s izolačním dvojsklem. Budou osazena předsazenou 
konstrukcí, aby jejich rám zasahoval do kontaktního zateplení. Viz detail oken. CONCEPT 
SYSTEM® 104 
Vstupní dveře budou hliníkové. 
 
 
Podlahy: 
Jako roznášecí vrstva v podlahách je navržen anhydritová samonivelační stěrka, která bude 
nanesena na izolační vrstvě z izolací EPS 100 S tato roznášecí stěrka bude oddilatována od 
stěn. Pěnovým páskem miralon. Tato plocha je nutná dilatovat v ploše od 600 m2. Na podlahu 
bude nanesena vyrovnávací samonivelační polymercementová stěrka. V místnostech tříd bude 
tato stěrka nahrazena mdf deskami. 
V prostorách s mokrým procesem bude samonivelační stěrka hydroizolační stěrku pod dlažbu. 
 
Ve 2NP bude tepelná izolace nahrazena za kročeovou Rockwool steprock Nd.  
Ve všech prostorách vyjma hygienických bude položeno marmoleum. V hygienických 
prostorách bude položena dlažba. 
 
Odvětrání: 
Odvětrání je zajištěno přirozeně – okny v kombinaci se vzduchotechnikou. 
 
Tepelná izolace: 
Zateplení obvodových stěn je navrženo s minerální vaty s podelnými vláky ISOVER TF 
PROFI tl. 200 mm. 
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V podlahách 1Np je použit EPS 100S tl. 80+60 mm 
V podlahách 2Np je použit Rockwool steprock Nd 
Ve skladbě střechy jsou použity spádové klíny EPS 100 S na ně se položí EPS 100 S tl.160 
mm. A na ne EPS 150 S tl. 60 mm 
 
Izolace proti vodě a zemní vlhkosti: 
Konstrukce střechy bude zaizolována difuzně otevřenou izolací tyvek solid. 
Izolace podlah bude tvořena SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek speciál mineral 40. 
V dojezdu výtahu je požito izolační souvrství Elastek speciál mineral 40 a jako první pás 
GLASTEK speciál mineral 40. 
 
Úpravy povrchu: 
Jako vnitřní omítka je navržena jádrová omítka strojní cemix 012 a jako vrchní štuk navržen 
kerza štuk  
Venkovní omítky jsou navrženy cemix lepící a 2xstěrkovací hmota basic s cemix silikátová 
omítka 
Viz skladby popř. detaily. 
 
Oplocení: 
Oplocení pozemku mezi sousedními parcelami je již oploceno drátěným plotem,  
 
Zpevněné plochy: 
Z pevněné plochy budou upraveny zámkovou dlažbou, uloženou do štěrkového lože. 
Plocha parkoviště bude zpevněna zatravňovací dlažbou. 

 
Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je navržena v rámci statického posudku celé stavby. 
Stavba je navržena tak aby nedocházelo k nenormovým průhybům a nehrozilo zřícení 

D1.1.a.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA 
ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
a) Stavební řešení 

Řešená část objektu je nepodsklepená dvoupodlažní tento blok budovy je určen pro pobyt dětí 
prvního a druhého stupně. Objekt je řešen jako stěnový monolitický systém tento systém. 
V každém podlaží jsou navrženy 2x hygienické zázemí v části prvního stupně je wc pro oosop 
odděleno od ostatních a má samostatný vstup v části druhého stupně je navrženo WC pro 
oosop součástí WC.  
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Objekt je řešen jako stěnový monolitický systém tento systém. Kvůli svému rozsahu založený 
na základových pasech v kombinaci se základovou deskou. 
Stropní deska je navržena jako monolitická s žebry. 
Vnitřní dělící zdivo je navrženo z tvárnic Ytong. 
Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí. 
Bližší specifikace viz technická zpráva. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnst a stabilita je navržena v rámci statického posudku celé stavby. 
Stavba je navržena tak aby nedocházelo k nenormovým průhybům a nehrozilo zřícení. 

D1.1.a.6 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, 
OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE – 
POPIS ŘEŠENÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI, 
OCHRANA STABVY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Objekt je navržen, tak aby splňoval podmínky dle normy ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná 
ochrana budov. Výpočet energetické náročnosti objektu viz samostatná příloha 

a) Kriteria tepelně technického hodnocení 
b) Energetická náročnost stavby 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 
d) Ochrana stabvy před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
Stavba se nachází v klidné lokalitě v nové zástavbě okrajové části města. Není tudíž 
uvažováno se škodlivými vlivy od průmyslové výstavby, nebo frekventované komunikace. 
Za škodlivé vlivy vnějšího prostředí bereme hluk vnějšího okolí. Vzhledem k tomu, 
že pozemek sousedící s komunikací místního charakteru, není předpokládána zvýšená 
hladina hluku. 
Parcela se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto bude použita 
izolace proti zemní vlhkosti s radonovou bariérou SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 
speciál mineral 40. 

D1.1.a.7 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU 
KONSTRUKCÍ 

Objekt byl navržen s ohledem na požadovanou požární bezpečnost dle vyhlášky 
23/2008 Sb. - O technických podmínkách požární ochrany staveb, dále dle norem 
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a  
(viz technická zpráva  Požárně bezpečnostního řešení stavby(PBŘS) a situace PBŘS) 

D1.1.a.8 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH 
MATERIÁLŮ A POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

Je nutné se řídit příslušnými normami pro jednotlivé stavební práce, které udávají jejich 
výslednou jakost. Dále je nutné se řídit přípustnými odchylkami udávanými výrobcem 
materiálů. Kontrola jakosti a kvality provedených prací bude sledována průběžně chodu 
stavby . 
ČSN 73 0210-1 (730210) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-3 (730212)  
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty 
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ČSN 73 0202 (730202) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-1 (730212) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-5 (730212) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních 
dílců 
ČSN EN 206-1 Vlastnosti výroba betonu 

ČSN PENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí  
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 
Čsn P ENV 13679-1 Provádění betonových konstrukcí 
Atd.  
 
 

D1.1.a.9 POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 
POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A 
JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ  

V objektu se nenachází žádné netradiční konstrukce, které by vyžadovaly speciální 
technologický postup. 
 

D1.1.a.10  POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A 
ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE 
ZHOTOVITELE 

Výrobní ani nevýrobní technologie výstavby se v daném objektu nevyskytuje. 
Nebude nutno vytvářet žádné výrobní ani dílenské dokumentace. 
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D1.1.a.11 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL 
ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH 
KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU 
POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – 
STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI 
PŘEDPISY A NORMAMI 

Průběh kontrol a zkoušek bude vypsán v Kontrolním a zkušebním plánu. 
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D1.1.a.12 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
 
 
VYHLÁŠKA 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 
ČSN 73 4130: Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
ČSN 74 4301: Obytné budovy, Červen 2004 
ČSN 73 0540-1: Tepelná ochrana budov – Terminologie,  
ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov – Požadavky 
ČSN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov – Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: Tepelná ochrana budov – Výpočtové metody  
ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb 
ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0818: Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 083: Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  
2010ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0210-1 (730210) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-3 (730212)  
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 0202 (730202) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-1 (730212) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-5 (730212) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních 
dílců 
ČSN EN 206-1 Vlastnosti výroba betonu 

ČSN PENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí  
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 
Čsn P ENV 13679-1 Provádění betonových konstrukcí 
 
 
 
 
 
 
 

v Brně, leden 2015 
Bc. Zbyněk Paul 



 

3.     ZÁVĚR 

V diplomové práci byla vytvořena projektová dokumentace pro realizaci stavby.Tato 

dokumentace se dispozičně a vzhledově liší od původní architektonické studie minimálně 

např. (objekt byl rozměrově upraven, aby jeho rozměry byly v souladu s požární 

bezpečností; prosklené světlíky ve tvaru zborcené plochy byly nahrazeny světlíky 

obdélníkovými.) Stavba byla navržena v souladu s platnými normami a právními předpisy 

tak, aby v celém svém rozsahu byla zkonstruovatelná a svým provozem neohrožovala 

lidské životy. Stavba je navržena tak, aby při jejím provozu nevznikala nepřípustná 

přetvoření. Splňuje požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení, tepelné techniky, 

akustiky budov a osvětlení. 
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