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Úvod 

 Diplomová práce je zpracována ve form� dokumentace ve stupni pro provedení 

stavby. Jedná se o novostavbu mate�ské školy, tedy o stavbu ob�anské vybavenosti. 

Samostatn� stojící objekt je umíst�n na parcele �íslo 1699 v katastrálním území Želetice 

u Znojma. Jedná se nepodsklepený jednopodlažní objekt, p�dorysem p�ipomínající 

písmeno „L“. Stavba je rozd�lena do n�kolika funk�ních �ástí. První jsou dv� d�tská 

odd�lení, každé pro maximáln� 20 d�tí. Dále se d�lí na administrativní �ást, hospodá�skou 

�ást, ve které se nachází krom� sklad� a technické místnosti i stravovací provoz s kuchyní 

a zázemí pro zam�stnance. Poslední �ástí je komunika�ní zóna, která propojuje jednotlivé 

�ásti. Stavební pozemek, na kterém bude stavba umíst�na, je celkem rozlehlý, proto je 

navržena i terasa, která p�ímo p�iléhá k objektu. Dále má každá t�ída své h�išt� 

s pískovišt�m a poté i v�tší spole�né h�išt�. 

 Stavba je zd�ná ze systému Porotherm, stropní nosná konstrukce je tvo�ena 

železobetonovými p�edpjatými panely a st�echa je �ešena jako jednopláš�ová plochá. 

Základovou konstrukci tvo�í základové pasy z betonu.  

 Práci tvo�í dv� �ásti. První „Hlavní textová �ást“ se zabývá p�edevším základními 

údaji o stavb� a území, technickém a stavebním �ešením konstrukce, které jsou popsány 

ve t�ech zprávách. Druhá �ást „P�ílohy diplomové práce“ zahrnuje p�ípravné a studijní 

práce, výkresy projektové dokumentace, požárn� bezpe�ností �ešení stavby, výpo�ty 

k posouzení stavební fyziky apod.  

Smyslem práce je vytvo�ení kvalitní mate�ské školy s ohledem na podmínky 

okolního prost�edí, návrh funk�ního dispozi�ního �ešení a staticky a architektonicky 

vhodného konstruk�ního �ešení. 
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A Pr�vodní zpráva 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb� 

a) název stavby 

Mate�ská škola 

b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla pozemk�) 

Želetice, 671 34, okres Znojmo  

parcelní �íslo: 1699 

katastrální území: Želetice u Znojma 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Obec Želetice, �. p. 49, 67134 Želetice 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bc. Alice Bartol�icová 

Pravice 176 

671 78 Pravice 

 

A.2 Seznam vstupních podklad� 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejichž základ� byla 

stavba povolena (ozna�ení stavebního ú�adu / jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a �íslo jednací rozhodnutí nebo opat�ení) 

Není v tomto projektu �ešeno. 

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

základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní stavby 

�ešena je p�ímo dokumentace pro provedení stavby bez p�edchozí projektové 

dokumentace. Je zpracována na základ� zadání diplomové práce. 

c) další podklady 

- místní šet�ení provedené projektantem 

- snímek mapy z evidence nemovitostí 
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- polohy stávajících inženýrských sítí dle vyjád�ení dot�ených orgán� 

- údaje o vyty�ení geodetických a výškopisných bod� 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území 

Vlastní stavební úpravy se týkají  �ásti nezastav�né parcely �. 1699 nacházející se 

v zastav�ném území obce Želetice. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�1 (památková rezervace, 

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

Dot�ený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zón�, ve 

zvláš� chrán�ném území nebo v záplavovém území. 

c) údaje o odtokových pom�rech 

Pozemek je velký a má zatravn�ný terén, proto je zde možné �áste�né vsakování 

deš�ových vod. Bude zde z�ízena reten�ní nádrž. 

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

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

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce Želetice a spl�uje územní 

rozhodnutí p�edepsané regulativy. 

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

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

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 

a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územn� plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územním plánem 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy dle vyhlášky �.501/2006 Sb. 

O obecných požadavcích na využívání území. 

 

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

Požadavky dot�ených orgán� týkajících se území byly zapracovány do projektové 

dokumentace. 
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h) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová �ešení. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Žádné související a podmi�ující investice nejsou známy 

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

nemovitostí) 

- parcela pro �ešený objekt: p.�. 1699 - Obec Želetice, �. p. 49, 67134 Želetice 

- parcela místní komunikace: p.�. 736 - Obec Želetice, �. p. 49, 67134 Želetice 

 

A.4 Údaje o stavb� 

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

Jedná se o novostavbu mate�ské školy. 

b) ú�el užívání stavby 

Jedná se o mate�skou školu se dv�ma t�ídami, každé odd�lení maximáln� pro 20 

d�tí. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

Jde o trvalou stavbu. 

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

Nejedná se o památkov� chrán�nou stavbu. 

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

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

Technické požadavky na stavby jsou spln�ny dle požadavk� vyhlášky �. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby. Obecné technické požadavky zabezpe�ující 

bezbariérové užívání staveb jsou spln�ny dle vyhlášky �. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. 

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

právních p�edpis�) 

Požadavky dot�ených orgán� týkajících se území byly zapracovány do projektové 

dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Nejsou zde žádné výjimky ani úlevová �ešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 

plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník� 

apod.) 

Zastav�ná plocha stavby: 872,97 m2  

Obestav�ný prostor stavby: 3055,4 m3  

Užitná plocha stavby: 736,3 m2 

Po�et uživatel�: 2×20 d�tí + 12 zam�stnanc�  

Po�et podlaží: 1  

Po�et odd�lení: 2 

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

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

náro�nosti budov apod.) 

Deš�ová voda bude svedena do vsakovacích systém�. Množství vznikajících 

druh� odpad� bude v minimálním rozsahu. V míst� vzniku bude odpad shromaž	ován a 

ihned bude odvážen mimo vlastní objekt k dalšímu zpracování nebo zneškodn�ní. S 

odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem. Zp�sob likvidace odpad� 

vzniklých p�i stavb� bude dokladován. 

Celkové množství odvád�ní deš�ových vod: 25,47 l/s  

Specifická pot�eba vody: 60 l/dít�.den (uvažováno: zam�stnanec = dít�)  

Pr�m�rná denní pot�eba vody: 4,680 m3/den  

T�ída energetické náro�nosti: kategorie B 

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

P�edpokládané zahájení stavby: 05/2017  

P�edpokládané ukon�ení stavby: 04/2019 

Provede se odstran�ní p�vodní zelen� na pozemku, vyty�í a zam��í se stavb�. Poté 

prob�hnou výkopy a následná betonáž základových konstrukcí. Poté se provede hrubá 

stavba dle technologických postup� a s dodržením p�estávek. Objekt se následn� zast�eší. 

Provede se osazení výplní otvor�, práce vnit�ní a dokon�ovací. Na záv�r se provedou 

terénní úpravy a vn�jší komunikace.  

k) orienta�ní náklady stavby 

Základní t�íd�ní vychází z Jednotné klasifikace stavebních objekt� (JKSO).  

801 – Budovy ob�anské výstavby  
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801.3 – Budovy pro výuku a výchovu  

Cena za 1 m3 obestav�ného prostoru: 5428 K�/m3 (svislá nosná konstrukce zd�ná 

z cihel, tvárnic, blok�)  

P�edpokládané náklady dle THU: 19,2 mil. K� 

 

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

za�ízení 

SO01 – Mate�ská škola 

SO02 – Zpevn�ná plocha – betonová dlažba 

SO03 – Zpevn�né plocha - asfalt 

SO04 – Vodovodní p�ípojka 

SO05 – P�ípojka splaškové kanalizace 

SO06 – P�ípojka deš�ové kanalizace 

SO07 – P�ípojka NTL plynu 

SO08 – P�ípojka nízkého nap�tí 

SO09 – P�ípojka sd�lovacího vedení spojového 

SO10 – Plocha pro odkládání komunálního odpadu 

SO11 – Oplocení pozemku 

SO12 – Spole�né h�išt� s pískovišt�m 

SO13 – T�ídní h�išt�  

SO14 – Sadové úpravy 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek je nezastav�ný, jeho dosavadní využití sloužilo jako orná p�da. 

Pozemek je skoro rovinný, mírn� se svažující k jihovýchodu, travnatý.  

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

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

Byl proveden geologický a hydrogeologický pr�zkum – p�da je tvo�ena 

p�edevším pískem a št�rkem; podzemní voda není ve výšce, p�i které bychom jí museli 

uvažovat. V lokalit� se nenachází žádná ochranná pásma nebo památkové zóny. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

 Nejsou známa žádná ochranná a bezpe�nostní pásma zasahující do pozemku 

ur�eného pro stavbu. 

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

 Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

pom�ry v území 

Požárn� nebezpe�ný prostor zasahuje na sousední pozemek p.�. 148/4 a 1397, je 

po�ízen souhlas o uv�dom�ní s vlastníky dot�ených pozemk�. Stavba nebude mít žádný 

p�ímý  nebo negativní vliv na odtokové pom�ry v území. 

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

 Pozemek je v dobrém stavu s životním prost�edím, nenachází se na n�m žádné 

stavby a d�eviny, které by bylo t�eba odstranit. 

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

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

Parcela byla využívána jako orná p�da, proto bude na celém pozemku odstran�na 

ornice pro minimalizování škod záboru orné p�dy. 

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

technickou infrastrukturu) 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je �ešeno novým sjezdem z místní 

komunikace. Stavba bude napojena na inženýrské sít� (voda, elektro, kanalizace 
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splašková, deš�ová), které byly v rámci p�ípravy staveništ� zakon�eny na hranici 

pozemku v pilí�ku nebo byly zaslepeny na parcele stavebníka. Doprava v klidu byla 

�ešena parkovacím místem na pozemku stavebníka. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

 Po�átek výstavby je plánován na kv�tem roku 2017, ukon�ení stavebních prací na 

duben 2019 (podrobn�ji nejsou �ešeny – nejsou p�edm�tem diplomové práce).  

 

B.2 Celkový popis stavby 

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

 Jedná se o novostavbu mate�ské školy, tedy o stavbu sloužící pro výchovu a 

vzd�lání d�tí p�edškolního v�ku. Nachází se zde dv� odd�lení, každé pro maximáln� 20 

d�tí. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

 Stavba je navržena v souladu s regula�ním plánem obce Želetice. Jsou dodrženy 

všechny odstupy stavby od hranic pozemku. Stavba je navržena tak, aby co možná nejlépe 

zapadala do okolí. Jedná se o jednoduchou stavbu, jednopodlažní, spl�ující územní 

rozhodnutí p�edepsané regulativy pro danou zástavbu. Budova spl�uje prostorové nároky 

pro dv� odd�lení MŠ (pro 40 d�tí). 

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

�ešení 

Mate�ská škola je navržena jako jednopodlažní objekt, nepodsklepený, 

samostatn� stojící. Tvarem p�ipomíná písmeno L. St�echa je navržena jako jednopláš�ová 

nepochozí s horní vrstvou z praného kameniva, je ukon�ena atikou. Objekt je navržen 

zd�ný z keramických tvarovek Porotherm a dopln�n o kontaktní zateplovací systém 

z izolace z minerálních vláken. P�edpokládaná fasáda je ve žluté a oranžové barv� spolu 

se vzorem s fialovou a �ervenou barvou. 
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B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Objekt se dá rozd�lit do n�kolika zón: dv� d�tská odd�lení, komunika�ní zóna 

(propojuje jednotlivé úseky), administrativní zóna (�editelna a šatny pro u�itele) a 

hospodá�ská zóna (kuchyn� a její sklady, dílna apod.). 

 Do objektu vede jeden hlavní vstup, poté bo�ní vstup na severozápadní stran�  

do hospodá�ské zóny (pro vstup zam�stnanc� kuchyn� a zásobování) a vedle n�j druhý 

bo�ní vstup pro odvoz odpadk�. Za hlavním vstupem se nachází zádve�í, z n�j se 

dostaneme do chodby, odkud je vstup po obou stranách do jednotlivých d�tských 

odd�lení, která jsou �ešena obdobn�. Každé odd�lení za�íná šatnou d�tí, p�es kterou je 

možný vstup do umývárny nebo rovnou do herny s lehárnou, z herny je poté možný vstup 

do umývárny, do izolace, do skladu hra�ek, skladu lehátek a do kancelá�e u�itelek. Každé 

odd�lení má i sv�j vlastní východ na volné prostranství a na chodbu. Na chodb� se dále 

nachází vstup do �editelny a do šaten zam�stnanc� zvláš� pro m�že a ženy, ve kterých 

jsou dv� místnosti – sprcha a WC. Z chodby je také vstup do jídelny a p�es zádve�í vstup 

na terasu. Dále chodba propojuje objekt s hospodá�skou �ástí – vstup vede p�es dve�e do 

chodby této �ásti. Po levé stran� se nachází vstupy do technické místnosti, skladu �istého 

prádla, skladu špinavého prádla a úklidové místnosti. Poté se chodba rozdvojuje. 

Odbo�ka vede do kuchyn� a provoz� s ní spojených - sklad ovoce, sklad masa, sklad 

suchých potravin, umývárna a sklad stolního nádobí. Z kuchyn� vede vstup do skladu 

odpadk� a odtud jsou dve�e do venkovního prostoru a také vstup do místnosti pro hrubou 

p�ípravu zeleniny a brambor. Z této místnosti je vstup op�t na chodbu, kde se naproti 

nachází sklad zeleniny a brambor. Vedle této místnosti je vstup do šatny zam�stnanc� 

kuchyn�, kde se nachází  vstup na WC, vstup do sprchy a také denní místnosti. V objektu 

se pak nachází samostatné místnosti se vstupem zven�í – ze severozápadní strany je to 

dílna školníka, ze které je vstup na WC, do samostatné sprchy a do skladu zahradního 

ná�iní, z toho jsou pak vrata do venkovního prostoru. Vedle se nachází sklad venkovních 

hra�ek, který má vstup už na jihozápadní stran� budovy. Poslední dv� místnosti jsou WC 

s p�edsíní pro jednotlivá odd�lení.  

Celý objekt je �ešen z keramických tvárnic Porotherm dle projektové 

dokumentace. Výkopové práce budou provád�ny strojn�, za�išt�ní bude provedeno ru�n�. 

Vyt�žená zemina bude použita na terénní úpravy. P�ebyte�ná zemina bude vyvezena na 
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skládku, kterou ur�í MÚ. Betoná�ské práce budou provád�ny z betonu vyrobeného na 

stavb�.  

Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou. V celém pr�b�hu 

stavby bude zajiš�ováno dodržování všech bezpe�nostních p�edpis�, platných vyhlášek a 

na�ízení v�etn� vyhlášek obce. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba je �ešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky �. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Bezpe�nost p�i užívání bude zajišt�na majitelem stavby. Stavba je navržena a bude 

provedena tak, aby p�i jejím užívání nedocházelo k úraz�m (podrobn�ji vyhláška �. 

591/2006 Sb. a �. 362/2005 Sb., o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních 

pracích), tzn. vhodné �ešení zábradlí, vhodná volba materiál� apod. Všechny použité 

materiály jsou certifikované a nezávadné. V hygienických místnostech je provedena 

protiskluzová keramická dlažba. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt� 

a) stavební �ešení 

Jedná se o st�nový systém, založený na základových pasech, se stropní (st�ešní) 

nosnou konstrukcí z p�edpjatých železobetonových panel� SPIROLL. Vlastní dispozi�ní 

�ešení je v souladu s návrhem pro daný typ stavby. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

Založení objektu je �ešeno na soustav� základových pas� z prostého betonu a 

budou se provád�t dle výkresu základ�. 

Obvodové konstrukce budou z keramických tvárnic Porotherm tl. 300 mm na zdící 

maltu dopln�né o certifikovaný kontaktní zateplovací systém v tl. 140 mm (tepelnou 

izolaci tvo�í minerální izolace z kamenných vláken Isover TF), vnit�ní nosné st�ny budou 

z keramických akustických tvárnic Porotherm tl. 250 mm a p�í�ky budou op�t zd�né z 

p�í�kovek Porotherm tl. 115 mm na maltu Porotherm.  
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Komínové t�leso bude �ešeno v systému Schiedel Absolut, dvousložkový 

komínový systém s integrovanou tepelnou izolací a s tenkost�nnou vnit�ní keramickou 

vložkou.  

Stropní konstrukce bude �ešena z p�edpjatých železobetonových panel� Spiroll 

tl.250 mm, uložených dle výkresu sestavy stropních dílc�. Na stropní konstrukci bude z 

vnit�ní strany zav�šený podhled ze SDK desek, v místnostech pro pobyt d�tí 

(herna+lehárna) bude zav�šen vhodný akustický podhled. 

Zast�ešení je �ešeno jednopláš�ovou plochou st�echou (nosnou konstrukcí je 

stropní kce z panel� Spiroll), dopln�né atikou. St�echa je nepochozí se zát�žovou vrstvou 

z praného kameniva. U st�ešní konstrukce jsou veškeré klempí�ské výrobky navrženy z 

pozinkovaného plechu.  

Vn�jší povrch fasády domu bude tvo�en šlecht�nou omítkou. Na vnit�ních 

površích bude provedena štuková omítka. Kone�nou povrchovou úpravou bude barva 

Primalex.  

Izolace proti zemní vlhkosti je provád�na pod celým objektem. V tomto p�ípad�, kdy 

objekt není podsklepen, bude provedena vodorovná izolace, která je �ešena vrstvou 

asfaltových pas� – SBS modifikovaný asfalt nap�. GLASTEK a ELASTEK 40 Special 

Mineral.  

Okna budou plastová otvíravá a skláp�cí. Vnit�ní dve�e budou ve v�tšin� p�ípad� 

laminátové, pár jich bude i plastových. Zárubn� uvnit� objektu budou obložkové. 

Venkovní dve�e jsou navrženy jako jednok�ídlové nebo dvouk�ídlové (hlavní vstupy), 

oboje �áste�n� prosklené.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební �innosti jsou navrženy tak, aby v pr�b�hu výstavby a v užívání stavby 

nedošlo k situaci, která by m�la negativní vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo 

k poškození stavby. 

V projektové dokumentaci jsou navrženy konstrukce a materiály s atesty vhodné 

k použití pro stavby stavebních konstrukcí, p�i návrhu bylo vycházeno z návrhových 

hodnot jednotlivých použitých materiál�. 

P�i provád�ní stavby budou použity technologické postupy udávané jednotlivými 

výrobci. 
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Použité výrobky musí spl�ovat požadovaný stupe� jakosti a kvality. V p�ípad� 

použití jiných materiál� musí tyto materiály vykazovat minimáln� stejné technické a 

mechanické vlastnosti jako p�vodní navržené materiály. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �ešení 

Objekt bude vytáp�n pomocí plynového kondenza�ního kotle, který bude dopln�n 

o zásobník TV. Podrobn�ji viz Specializace – TZB.  

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

 Plynový kondenza�ní kotel (2×Therm 28 KDZ.A (Thermona) a zásobník TV Regulus, 

objem 750 l. 

 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

a) rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek� 

Stavba je v souladu s �SN 73 0833 rozd�lena do p�ti požárních úsek�. Na stavbu 

je vypracován samostatný posudek požární bezpe�nosti, viz složka F - Požárn� 

bezpe�nostní �ešení stavby. 

b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti 

Všechny požární úseky spadají to I. stupn� požární bezpe�nosti. Výpo�ty viz 

složka F - Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn� 

požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

  Konstrukce jsou zhodnoceny jako neho�lavé, není zde nutnost zvýšení odolnosti 

stavebních konstrukcí. Posouzení konstrukcí viz složka F - Požárn� bezpe�nostní �ešení 

stavby. 

d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest 

 Evakuace osob je dle jednotlivých požárních úsek� možná p�es chodbu anebo 

p�ímo ven na volné prostranství a je v souladu s vyhláškou �. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru 

Nejblíže stojící stavba je od �ešeného objektu vzdálená p�ibližn� 14 m, tato 

vzdálenost již nespadá do požárn� nebezpe�ného prostoru. 
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f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn� 

rozmíst�ná vnit�ních a vn�jších odb�rných míst 

V p�ípad� požáru je možné napojit se na p�ípojku k obecnímu vodovodnímu �ádu. 

Další dostupným hasivem jsou p�enosné hasicí p�ístroje, kterými je stavba vybavena.  

– viz složka F - Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Provedení požárního zásahu je umožn�no z místní komunikace vedoucí 

k p�ístupové komunikaci, která odpovídá minimální ší�ce komunikace pro p�íjezd požární 

techniky 3,5 m dle vyhlášky 23/2008 Sb. 

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za�ízení) 

 Technická za�ízení stavby jsou na dostate�nou dobu chrán�na proti požáru. 

Technologická za�ízení stavby se nevyskytují. 

i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními za�ízeními 

 Není �ešeno (není p�edm�tem diplomové práce). 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ná výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek 

 Není �ešeno (není p�edm�tem diplomové práce). 

 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení 

Kritéria tepeln� technického hodnocení odpovídají norm� �SN 730540, je spln�n 

požadavek na sou�initele prostupu tepla U. 

- viz složka E - Výpo�tová �ást, stavební fyzika 

b) energetická náro�nost stavby 

Stavba se �adí do kategorie B (klasifika�ní zat�íd�ní prostupu tepla obálky 

budovy). 

c) posouzení využití alternativních zdroj� energií 

 Nejsou navrženy. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prost�edí 

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

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

prašnost apod.) 

Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými p�edpisy a souvisejícími 

normami. Požadavky na v�trání a požadované vým�ny vzduchu jsou spln�ny p�irozeným 

v�tráním okny. Denní osv�tlení je slune�ním sv�tlem okny. Vytáp�ní je zajišt�no pomocí 

kondenza�ních kotl�. Zásobování pitnou vodou je místním vodovodem. B�žný 

komunální odpad je likvidován obvyklou cestou (sb�rné nádoby, odvoz smluvn� 

zajišt�nou firmou). Stavba nemá negativní vliv na okolí. 

 

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

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

 Protiradonová ochrana odpovídá nízkému riziku. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 

Významné namáhání bludnými proudy se nep�edpokládá, proto korozní pr�zkum 

a monitoring nebyl proveden. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

 V okolí objektu nejsou žádné zdroje technické seizmicity, proto nejsou opat�ení 

navržena. 

d) ochrana p�ed hlukem 

 Daný obvodový pláš� vyhovuje základním požadavk�m �SN 73 0532 Akustika 

– Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk� 

pro daný provoz. 

e) protipovod�ová opat�ení 

 Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, proto nejsou opat�ení navržena. 
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B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Voda je napojena na vodovodní �ád HDPE hadicí pod místní komunikací, 

napojení p�es vodom�rnou šachtu umíst�nou na pozemku stavebníka.  

Kanaliza�ní p�ípojka (splašková, deš�ová, materiál PVC – KG) je vedena kolmo 

k p�iléhající komunikaci, napojení splaškové kanalizace je p�es revizní šachtu umíst�nou 

na pozemku stavebníka, napojení deš�ové kanalizace je p�es reten�ní nádrž do 

kanaliza�ní stoky.  

Plyn je napojen na plynovodní �ád HDPE hadicí pod místní komunikací. 

Elektroinstalace je na ve�ejnou sít' napojena zemní p�ípojkou od HDS protlakem 

pod komunikací. 

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

Kanaliza�ní p�ípojka – objekt bude odkanalizován do stávající oddílné stoky DN 

400 a DN 300. Pro odvod deš�ových i splaškových vod z budovy budou vybudovány 

nové kanaliza�ní p�ípojky z PVC KG, tedy pro odvod deš�ových vod DN 200 a pro odvod 

splaškových vod DN 150. Pr�tok odpadních vod p�ípojkou �iní u splaškových vod 4,9 l/s 

a u deš�ových vod 25,47 l/s. Deš�ové odpadní potrubí bude na kanaliza�ní p�ípojku 

napojeno p�es reten�ní nádrž ASIO AS – NIDAPLAST (reten�ní objem 22,5 m3) 

umíst�nou na pozemku investora. P�ed napojením deš�ového odpadního potrubí 

odvád�jícího vodu z prostoru p�ilehlého parkovišt� na reten�ní nádrž, bude na potrubí 

osazen odlu�ova� lehkých kapalin.  

Vodovodní p�ípojka – pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová 

vodovodní p�ípojka provedená z HDPE 100 SDR 11 Ø32×3, napojená na vodovodní �ad 

pro ve�ejnou pot�ebu v p�ilehlé ulici. Výpo�tový pr�tok p�ípojkou ur�ený podle �SN EN 

806-3 �iní 0,9 l/s.  

P�ipojení elektroinstalace – v objektu je instalováno 230 a 380 V. P�ipojovací 

rozm�ry, výkonové kapacity a délky nejsou p�edm�tem diplomové práce. 

 

B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení 

P�íjezdová cesta na pozemek bude napojena na komunikaci vedoucí vedle 

pozemku na jihozápadní stran� (tato p�íjezdová komunikace má asfaltový povrch). Nová 
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p�íjezdová cesta vede na parkovišt� a také je vytvo�ena p�íjezdová cesta pro zásobování 

podél bo�ní severozápadní �ásti budovy. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na silni�ní sí� bude vjezdem na stávající komunikaci vybudovanou m�stem. 

Napojení bude realizováno z jihozápadní �ásti pozemku, kde bude p�íjezd ze zpevn�né cesty 

(plocha parkovišt�) na p�ilehlou komunikaci. Rozhledové trojúhelníky jsou stanoveny dle 

�SN 73 6110. Rozhledové pom�ry jsou vyzna�eny na situa�ním výkrese. Samostatné �ešení 

dopravní situace není sou�ástí této projektové dokumentace. 

c) doprava v klidu 

  Doprava v klidu bude �ešena parkovacími místy na pozemku. Je navrženo 9 stání 

pro osobní automobily ur�ené pro návšt�vníky MŠ (z toho jedno stání vyhrazené pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a 2 parkovací stání ur�ená pro 

zam�stnance. Napojení na silni�ní sí� bude vjezdem na stávající komunikaci 

vybudovanou m�stem. 

d) p�ší a cyklistické stezky 

 Nevyskytují se. 

 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Kone�né terénní úpravy budou v co nejv�tší mí�e respektovat a kopírovat stávající 

sklon terénu, aby došlo k �ádnému za�len�ní objektu do situace. Žádné významné terénní 

úpravy nejsou �ešeny. 

b) použité vegeta�ní prvky 

  Nejsou navrženy. 

c) biotechnická opat�ení 

 Nejsou navrženy. 

 

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

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

  Stavba nemá negativní vliv na životní prost�edí v okolí. Druhy práce a 

použité technologie taktéž nemají vliv na zhoršování kvality životního prost�edí. Všechny 

použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavk�m na emise 
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škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obt�žovat okolí hlukem, 

prachem a nebude ohrožovat bezpe�nost obyvatelstva apod.  

 B�hem výstavby se do�asn� zvýší prašnost a hlu�nost v okolí. Stavebník ve 

spolupráci s dodavatelem u�iní taková opat�ení, aby byly tyto negativní ú�inky na okolí 

minimalizovány. Splaškové vody a deš�ové vody budou odvád�ny do oddílné kanalizace. 

Odpady ze stavby a z následného provozu budou rozt�íd�ny a odstran�ny dle p�ílohy �. 1 

vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 503/2004 Sb. 

 

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

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

v krajin� 

Na pozemku se nenachází žádné památné stromy apod., stavba nebude mít žádný 

negativní vliv na okolní p�írodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

 V dosahu stavby se nenacházejí evropsky významné lokality ani pta�í oblasti pod 

ochranou Natura 2000, stavba nebude mít na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

vliv. 

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

 Zjiš�ovací �ízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

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

ochrany podle jiných právních p�edpis� 

 Nevyskytují se. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

Stavba nebude po realizaci a uvedení do provozu pro obyvatelstvo nebezpe�ná 

(nebude vykazovat jakékoliv škodlivé ú�inky, p�ed kterými by muselo být obyvatelstvo 

chrán�no). 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Pot�eby hmot jsou uvedeny v technologickém p�edpisu a jejich zajišt�ní obstará 

firma provád�jící stavbu. Technologický p�edpis není sou�ástí této dokumentace. 

b) odvodn�ní staveništ� 

 Odvodn�ní staveništ� bude v p�ípad� nutnosti �ešeno pomocí �erpadla 

s plovákem. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Budou z�ízeny do�asné p�ípojky pro obsluhu staveništ�, doprava bude zajišt�na 

z místní komunikace. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Provád�ní stavby nebude mít p�ímý vliv na okolní stavby a pozemky, krom� 

využití pozemku místní komunikace. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d�evin  

Asanace, demolice ani kácení d�evin nejsou �ešeny. 

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

Trvalý zábor staveništ� je vymezen vn�jšími hranicemi stavebního pozemku. 

Bude-li to nutné, vzniknou do�asné zábory na p�ilehlých okolních pozemcích, zejména 

b�hem napojování p�ípojek. Do�asné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 

nezbytn� nutnou a budou p�edem domluveny s p�íslušným vlastníkem pozemku a 

správcem sít�. 

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

likvidace 

Množství a druh odpad� je uveden v technologickém p�edpisu pro daný objekt.  

Veškeré odpady budou likvidovány výlu�n� v za�ízeních, které mají oprávn�ní 

k likvidaci odpad� a doklady o p�edání odpad� do t�chto provozoven musí zhotovitel, 

pop�. stavebník, uschovat pro p�ípadnou kontrolu. 

 Technologický p�edpis není sou�ástí této dokumentace. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou provád�ny v pot�ebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a p�ípojek. Nep�edpokládá se nutnost p�ísunu zeminy. Výkopek ze základ� 

bude odvezen na skládku ur�enou OÚ. 

 

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

 B�hem výstavby musí být používané jen stroje a za�ízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do p�dy, pop�. do podzemních vod. 

Odpady je možno likvidovat výlu�n� v za�ízeních, které mají oprávn�ní 

k likvidaci odpad� a doklady o p�edání odpad� do t�chto provozoven musí zhotovitel, 

pop�. stavebník, uschovat pro p�ípadnou kontrolu. 

B�hem stavby nesmí docházet ke zne�iš�ování ovzduší, nap�. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostate�ným zajišt�ním lehkých materiál� proti odfouknutí. 

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

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

p�edpis� 

 B�hem provád�ní stavebních prací musí být dodržovány ustanovení na�ízení 

vlády �. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích a dále na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky. Rozsah stavebních prací není až tak velký, není  pot�eba koordinátora 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Zhotovitel stavby zajistí staveništ� tak, aby byl 

nepovolaným osobám vstup zakázán. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

 Nevyskytují se. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

Všechny zásady budou dodrženy, auta využívaná p�i stavb� budou opat�ena 

�istícím podvozkem s odlu�ova�em látek. Stavba bude p�ístupná z místní komunikace, 

není nutné m�nit dopravní ozna�ení v okolí stavby, jelikož pozemek je dostate�n� velký 

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

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

 Nevyskytují se. P�ípadné práce ve výškách v prostorech nechrán�ných proti 

pov�trnostním vliv�m musí být p�erušeny p�i bou�ce, silném dešti, sn�žení, tvorb� námrazy, 

p�i dohlednosti menší než 30 m, p�i teplot� prost�edí nižší než –10 °C, p�i v�tru o rychlosti 

nad 8 m/s apod. 

 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

P�edpokládané zahájení stavby: 5/2017 

P�edpokládané ukon�ení stavby: 4/2019 
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D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení  

D.1.1.a Technická zpráva 

D.1.1a.1 Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 

Jedná se o novostavbu mate�ské školy, tedy o stavbu sloužící pro výchovu a 

vzd�lání d�tí p�edškolního v�ku. Nachází se zde dv� odd�lení, každé pro maximáln� 20 

d�tí. 

Zastav�ná plocha stavby: 872,97 m2  

Obestav�ný prostor stavby: 3055,4 m3  

Užitná plocha stavby: 736,3 m2 

Po�et uživatel�: 2×20 d�tí + 12 zam�stnanc�  

Po�et podlaží: 1  

Po�et odd�lení: 2 

 

D.1.1a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Architektonické �ešení 

Mate�ská škola je navržena jako jednopodlažní objekt, nepodsklepený, 

samostatn� stojící. Tvarem p�ipomíná písmeno L. St�echa je navržena jako jednopláš�ová 

nepochozí s horní vrstvou z praného kameniva, je ukon�ena atikou. Objekt je navržen 

zd�ný z keramických tvarovek Porotherm a dopln�n o kontaktní zateplovací systém 

z izolace z minerálních vláken. 

Výtvarné �ešení 

 U barvy fasády p�evažuje sv�tle žlutá barva, sokl je pak lad�n do oranžova. U 

z ulice viditelných stran fasády je proveden ornament, který je ve fialové a sv�tle �ervené 

barv�. Zahradní strany fasády pak mají okolo výpl�ových otvor� �tvercové tvary 

s �ervenou barvou fasády. Velikost objektu opticky zmenšuje venkovní p�íst�ešek 

(pergola s transparentní st�íško). 

Materiálové a dispozi�ní �ešení 

Založení objektu je �ešeno na soustav� základových pas� z prostého betonu a 

budou se provád�t dle výkresu základ�. 
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Obvodové konstrukce budou z keramických tvárnic Porotherm tl. 300 mm na zdící 

maltu dopln�né o certifikovaný kontaktní zateplovací systém v tl. 140 mm (tepelnou 

izolaci tvo�í minerální izolace z kamenných vláken Isover TF), vnit�ní nosné st�ny budou 

z keramických akustických tvárnic Porotherm tl. 250 mm a p�í�ky budou op�t zd�né z 

p�í�kovek Porotherm tl. 115 mm na maltu Porotherm.  

Stropní konstrukce bude �ešena z p�edpjatých železobetonových panel� Spiroll 

tl.250 mm, uložených dle výkresu sestavy stropních dílc�. Na stropní konstrukci bude z 

vnit�ní strany zav�šený podhled ze SDK desek, v místnostech pro pobyt d�tí 

(herna+lehárna) bude zav�šen vhodný akustický podhled. 

Zast�ešení je �ešeno jednopláš�ovou plochou st�echou (nosnou konstrukcí je 

stropní kce z panel� Spiroll), dopln�né atikou. St�echa je nepochozí se zát�žovou vrstvou 

z praného kameniva. U st�ešní konstrukce jsou veškeré klempí�ské výrobky navrženy z 

pozinkovaného plechu.  

Objekt je rozd�len do n�kolika zón: dv� d�tská odd�lení, komunika�ní zóna, 

administrativní zón a hospodá�ská zóna (kuchyn� a její sklady, dílna apod.). Hlavní vstup 

vede do centrální chodby, ze které je p�ístup do všech místností ur�ených pro ve�ejnost. 

Vedlejší vstup slouží pro zam�stnance hospodá�ské �ásti. 

Bezbariérové užívání 

Stavba je �ešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky �. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. 

Jedná se o jednopodlažní objekt s jedním hlavním vstupem vedoucím do centrální 

chodby, ze které jsou p�ístupné veškeré prostory užívané ve�ejností. Všechny komunikace 

jsou �ešeny tak, aby maximální výškový rozdíl nep�esáhl 20 mm. P�i dlážd�ní zpevn�ných 

ploch budou aplikovány bezpe�nostní a varovné prvky (nap�. prvky varovných pás�, 

snížený obrubník apod.). Bezbariérov� je �ešeno jedno parkovací stání v t�sné blízkosti 

objektu. 

 

D.1.1a.2 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

 Objekt se dá rozd�lit do n�kolika zón: dv� d�tská odd�lení, komunika�ní zóna 

(propojuje jednotlivé úseky), administrativní zóna (�editelna a šatny pro u�itele) a 

hospodá�ská zóna (kuchyn� a její sklady, dílna apod.). 
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 Do objektu vede jeden hlavní vstup, poté bo�ní vstup na severozápadní stran� do 

hospodá�ské zóny (pro vstup zam�stnanc� kuchyn� a zásobování) a vedle n�j druhý bo�ní 

vstup pro odvoz odpadk�. Za hlavním vstupem se nachází zádve�í, z n�j se dostaneme do 

chodby, odkud je vstup po obou stranách do jednotlivých d�tských odd�lení, která jsou 

�ešena obdobn�. Každé odd�lení za�íná šatnou d�tí, p�es kterou je možný vstup do 

umývárny nebo rovnou do herny s lehárnou, z herny je poté možný vstup do umývárny, 

do izolace, do skladu hra�ek, skladu lehátek a do kancelá�e u�itelek. Každé odd�lení má 

i sv�j vlastní východ na volné prostranství a na chodbu. Na chodb� se dále nachází vstup 

do �editelny a do šaten zam�stnanc� zvláš� pro m�že a ženy, ve kterých jsou dv� místnosti 

– sprcha a WC. Z chodby je také vstup do jídelny a p�es zádve�í vstup na terasu. Dále 

chodba propojuje objekt s hospodá�skou �ástí – vstup vede p�es dve�e do chodby této 

�ásti. Po levé stran� se nachází vstupy do technické místnosti, skladu �istého prádla, 

skladu špinavého prádla a úklidové místnosti. Poté se chodba rozdvojuje. Odbo�ka vede 

do kuchyn� a provoz� s ní spojených - sklad ovoce, sklad masa, sklad suchých potravin, 

umývárna a sklad stolního nádobí. Z kuchyn� vede vstup do skladu odpadk� a odtud jsou 

dve�e do venkovního prostoru a také vstup do místnosti pro hrubou p�ípravu zeleniny a 

brambor. Z této místnosti je vstup op�t na chodbu, kde se naproti nachází sklad zeleniny 

a brambor. Vedle této místnosti je vstup do šatny zam�stnanc� kuchyn�, kde se nachází  

vstup na WC, vstup do sprchy a také denní místnosti. V objektu se pak nachází samostatné 

místnosti se vstupem zven�í – ze severozápadní strany je to dílna školníka, ze které je 

vstup na WC, do samostatné sprchy a do skladu zahradního ná�iní, z toho jsou pak vrata 

do venkovního prostoru. Vedle se nachází sklad venkovních hra�ek, který má vstup už 

na jihozápadní stran� budovy. Poslední dv� místnosti jsou WC s p�edsíní pro jednotlivá 

odd�lení.  

Objekt je �ešen z keramických tvárnic Porotherm dle projektové dokumentace. 

Výkopové práce budou provád�ny strojn�, za�išt�ní bude provedeno ru�n�. Vyt�žená 

zemina bude použita na terénní úpravy. P�ebyte�ná zemina bude vyvezena na skládku, 

kterou ur�í OÚ. Betoná�ské práce budou provád�ny z betonu vyrobeného na stavb�. 

Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou. V celém pr�b�hu stavby 

bude zajiš�ováno dodržování všech bezpe�nostních p�edpis�, platných vyhlášek a 

na�ízení v�etn� vyhlášek obce. 
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D.1.1a.3 Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti 

stavby 

Výkopy 

 Výkopové práce jsou provád�ny strojn�, za�išt�ní je provedeno ru�n�. Vyt�žená 

zemina bude použita na terénní úpravy. P�ebyte�ná zemina bude vyvezena na skládku, 

kterou ur�í OÚ. Betoná�ské práce budou provád�ny z betonu vyrobeného na stavb�. 

Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou, stavební dozor bude 

provád�t oprávn�ná osoba. V celém pr�b�hu stavby bude zajiš�ováno dodržování všech 

bezpe�nostních p�edpis�, platných vyhlášek a na�ízení v�etn� vyhlášek obce. 

Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. Konstrukce 

základových pas� pod obvodovými zdmi bude ší�ky 500 mm a 550 pod vnit�ními 

nosnými zdmi. Základová spára bude provedena v nezámrzné hloubce -1,100 m pod 

úrovní p�ilehlého terénu. P�ed zalitím pas� musí být vyvedeny sít� technické 

infrastruktury, provedeny prostupy v konstrukcích základ� dle projektové dokumentace. 

Podkladní betonová vrstva o tlouš�ce 150 mm bude vybetonována po provedení betonáže 

základových pas� (t�ída betonu C20/25). Po �ádném vytvrdnutí podkladní betonové desky 

se provede natavení izolace proti zemní vlhkosti.  

Základy budou z exteriéru izolované tepelnou izolací XPS tl. 100 mm. 

Svislé konstrukce 

Objekt je navržen ze zdícího systému Porotherm. Obvodové konstrukce budou 

provedeny z keramických tvárnic Porotherm 30 P + D tl. 300 mm a dopln�ny o kontaktní 

zateplovací systém, kde tepelnou izolaci bude tvo�it minerální izolace z kamenných 

vláken tl. 140 mm (U = 0,21 Wm-2K-1 
 UN,rc = 0,25 Wm-2K-1), vnit�ní nosné 

konstrukce budou z tvárnic Porotherm 25 AKU Z P + D (tl. 250 mm) a p�í�ky op�t z 

tvárnic Porotherm 11,5 P + D (tl. 115 mm). Pod úrovní a v úrovni stropu bude proveden 

ztužující v�nec.  

Zd�né konstrukce budou vždy provád�ny v souladu s technologickými p�edpisy 

výrobce zdících systém� Porotherm. Sou�asn� budou pro zd�ní používány veškeré 

dopl�kové tvarovky. 

 

 



33 
 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvo�ena z p�edpjatých železobetonových panel� Spiroll 

v tlouš�ce 250 mm. Ze spodní strany nosné kce stropu bude zav�šený podhled ze SDK 

desek od výrobce RIGIPS na jednoúrov�ovém k�ížovém roštu, v místnostech pro pobyt 

d�tí (herna+lehárna) bude zav�šen akustický podhled RIGITON na dvouúrov�ovém 

k�ížovém roštu. 

Spolu s dalšími vrstvami tvo�í nosná konstrukce stropu jednopláš�ovou plochou 

nepochozí st�echu s klasickým po�adím vrstev. Vrchní vrstvu tvo�í prané kamenivo. U 

st�ešní konstrukce jsou veškeré klempí�ské výrobky navrženy z pozinkovaného plechu. 

P�eklady nad otvory budou provedeny op�t v systému Porotherm a to z p�eklad� 

Porotherm KP 7 u vn�jších a vnit�ních nosných st�n a p�ekladem Porotherm KP 11,5 u 

vnit�ních p�í�ek. 

Železobetonové v�nce budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuženy armovací 

výztuží (ocel B550B). V�nce budou vždy tepeln� izolovány tak, aby nedocházelo k 

tepelným most�m v konstrukcích. 

Komín  

V objektu je navrženo komínové t�leso Schiedel Absolut, dvousložkový 

komínový systém s integrovanou tepelnou izolací a s tenkost�nnou vnit�ní keramickou 

vložkou. Na t�leso jsou v technické místnosti napojeny navržené plynové kondenza�ní 

kotle (nap�. 2×Therm 28 KDZ.A (Thermona)).  

Stavba komínu musí být provedena v souladu s platnými normami �SN 73 4201 

Navrhování komín� a kou�ovod� a �SN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky. 

Vertikální komunikace  

Jelikož se jedná o jednopodlažní objekt, žádné vertikální komunikace (schodišt� 

apod.) se nevyskytují. Pouze pro umožn�ní p�ístupu na plochou st�echu je navržen st�ešní 

výlez se sch�dky v chodb� (místnost �.117) a revizní žeb�ík. 

Podlahy 

V objektu jsou navrženy podlahy s roznášecí vrstvou ze samonivela�ního 

anhydritového pot�ru, jakožto podkladu pro nášlapné vrstvy. P�i provád�ní budou 

dodrženy technologické p�edpisy výrobce anhydritových podlah. Na rozhraní mezi 

jednotlivými typy podlah budou použity p�echodové lišty. Podlahové konstrukce s 

vloženou tepelnou izolací jsou navrženy jako plovoucí, u st�n tedy budou vždy provedeny 
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dilata�ní pásky z minerální izolace, p�ekrytí bude provedeno okrajovou lištou (nebo 

soklem). Jako ochrana tepelné izolace v podlahách bude použita PE fólie.  

Nášlapná vrstva konstrukce podlahy bude tvo�ena vinylovou podlahou tl. 9,5 mm 

(FatraClick) v kabinetech, �editeln�, v hernách s lehárnami, izolacích, jídeln� a denní 

místnosti (s dodržením požadavku na pokles dotykové teploty podlahy), v ostatních 

místnostech keramickou dlažbou RAKO tl. 9 mm. Podrobn�ji viz Výpis skladeb 

Zpevn�né plochy  

Zpevn�né plochy budou provedeny ze zámkových betonových dlažeb, a to jak v 

prostoru p�ed hlavními vstupy do objektu (p�ístupová cesta), tak i p�ed ostatními 

(vedlejšími) vstupy do budovy (vstup pro zásobování, vstup do skladu zahradního ná�iní 

apod.). Obdobn� bude �ešen i chodník navržený okolo objektu. Parkovišt� (pro jednotlivá 

parkovací stání) bude tvo�eno zpevn�nými plochami s asfaltovým povrchem.  

Úprava st�n 

 Fasáda objektu bude opat�ena tenkovrstvou vápenocementovou omítkou (s 

výztužnou sí�kou), kone�ná úprava bude �ešena jako šlecht�ná omítka (fasádní barva 

Weber Color).  

Všechny vnit�ní st�ny budou opat�eny vnit�ní omítkou a vymalovány barvou 

Primalex. Vnit�ní omítky tedy budou provedeny ze sm�sí doporu�ených výrobcem 

zdícího systému Porotherm (nap�. Porotherm Universal) a omítky budou provedeny v 

doporu�ených tlouš�kách. V místnostech dle projektu (nap�. umývárna, WC apod.) se zdi 

obloží obkladem RAKO do výšky uvedené v projektové dokumentaci . 

Výpl�ové konstrukce vn�jších st�n 

Jako výpln� otvor� jsou zvolena plastová okna VEKRA DESIGN, otvíravá a 

sklopná, která jsou zasklena izola�ním dvojsklem Ug = 0,6 Wm-2K-1 . Vnit�ní parapet 

je op�t VEKRA z PVC. Odstíny budou zvoleny dle požadavk� investora.  

Vstupní dve�e budou plastové op�t od výrobce VEKRA s odstínem stejným jako 

odstín oken. Vnit�ní dve�e laminátové od stejného výrobce, obložková zárube�.  

Podrobn�ji viz Výpis prvk�. 

Izolace tepelné a akustické  

Tepelná izolace stropu (st�ešní konstrukce) posledního nadzemního podlaží bude 

�ešena pomocí tepelné izolace z p�nového polystyrenu Isover EPS 200 S tl. 200 mm (� = 
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0,034 W/mK), spádová vrstva st�ešní konstrukce bude vytvo�ena ze spádových klínu z 

p�nového polystyrenu EPS 100 S (� = 0,037 W/mK) minimální tlouš�ky 20 mm.  

Izolace v podlahových konstrukcích bude �ešena pomocí kro�ejové izolace 

Styrotrade EPS 200 S (� = 0,034 W/mK) tl. 120 mm (dynamická tuhost 15 MPa/m). 

Podlahy jsou navrženy jako plovoucí a musí vždy spl�ovat požadavky na vzduchovou a 

kro�ejovou nepr�zvu�nost dle �SN 73 0532 a hygienických p�edpis�.  

Izolace proti vod�  

Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude sloužit i jako p�ípadná ochrana 

proti radonovému riziku (radonový index byl vyhodnocen jako nízký) – asfaltové pásy 

GLASTEK a ELASTEK 40 Special Mineral (SBS modifikovaný asfalt, nosná vložka – 

sklen�ná tkanina a polyesterová rohož).  

V konstrukci ploché st�echy budou jako hydroizola�ní vrstvy užity SBS 

modifikované asfaltové pásy (nosné vložky – sklen�ná tkanina a polyesterová rohož) a 

jako parot�sná vrstva SBS modifikovaný asfaltový pás (nosná vložka – Al folie, Sd = 120 

m).  

P�i provád�ní izolací budou dodrženy veškeré technologické postupy výrobc� a 

jejich typové detailní �ešení v návaznostech a prostupech.  

Tesa�ské práce  

Tesa�ské práce budou provád�ny v rámci vybudování bedn�ní monolitických 

betonových základ�, bedn�ní monolitických stropních konstrukcí apod.  

V exteriéru budou tesa�ské konstrukce opat�eny jak vhodným systémovým 

nát�rovým souvrstvím do venkovního prost�edí s požadovanou odolností proti p�sobení 

atmosférických vliv�, tak i ochranným nát�rem, který zabra�uje napadení t�chto �ástí 

biotickými �initeli (hmyzem, plísn�mi a jinými mikroorganismy).  

Klempí�ské práce  

Klempí�ské prvky budou vyhotoveny z pozinkovaného plechu (p�ípadn� z titan-

zinkového plechu), pat�í sem nap�íklad oplechování komínového t�lesa, oplechování 

atiky, oplechování koruny st�ešního výlezu apod. 

Bezpe�nost p�i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

Bezpe�nost p�i užívání bude zajišt�na majitelem stavby. Stavba je navržena a bude 

provedena tak, aby p�i jejím užívání nedocházelo k úraz�m (podrobn�ji vyhláška �. 
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591/2006 Sb. a �. 362/2005 Sb., o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních 

pracích), tzn. vhodná volba materiál� (nap�. na podlahové kce) apod.  

Z hlediska pé�e o bezpe�nost práce a technických za�ízení se tedy jedná o b�žné 

prost�edí, kde nap�íklad v prostorách p�ístupných d�tem (umývárny a záchody apod.) 

bude navržena dlažba s t�ídou protiskluznosti R10/B (� > 0,5), veškeré hrany vestav�ného 

nábytku budou zaoblené apod.  

P�i stavebních pracích budou dodrženy bezpe�ností p�edpisy BOZP, tedy zejména 

na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích a dále na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

 

D.1.1a.4 Stavební fyzika – tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika 

/ hluk, vibrace – popis �ešení, zásady hospoda�ení energiemi, ochrana 

stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

 Stavební fyzika je �ešena jako samostatná p�íloha – viz Složka E - Výpo�tová �ást, 

stavební fyzika. 

Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými p�edpisy a souvisejícími 

normami. Požadavky na v�trání a požadované vým�ny vzduchu jsou spln�ny. Denní 

osv�tlení je slune�ním sv�tlem okny.  

Zásady hospoda�ení energiemi jsou �ešeny z hlediska tepeln� technického 

hodnocení tak, že objekt je navržen dle sou�asných požadavk� �SN 73 0540 Tepelná 

ochrana budov. Dále dle energetické náro�nosti stavby tak, že se stavba �adí do kategorie 

B (klasifika�ní zat�íd�ní prostupu tepla obálky budovy).  

Z hlediska ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí je stavba 

�ešena tak, že protiradonová ochrana odpovídá nízkému riziku, bludné proudy se 

nevyskytují, dále se nevyskytuje ochrana p�ed technickou seizmicitou, stavba nebude 

produkovat hluk (nejedná se o výrobní provoz) a pozemek se nenachází v záplavové 

oblasti (opat�ení nejsou tedy �ešena). 
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D.1.1a.5 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požárn� bezpe�nostní požadavky jsou �ešeny v samostatné p�íloze viz Složka F - 

Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby 

 

D.1.1a.6 Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a o 

požadované jakosti provedení 

 Jakosti navržených materiál� vyhovují norm�  �SN EN ISO 9000 a jsou navrženy 

ve standardní kvalit�. Stejn� tak provedení bude provedeno ve standardní kvalit�. 

 

D.1.1a.7 Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních 

požadavk� na provád�ní a jakost navržených konstrukcí 

 U stavby se nevyskytují netradi�ní technologické postupy. Provád�ní všech 

konstrukcí se �ídí postupy danými výrobcem nebo známými technologickými postupy. 

 

D.1.1a.8 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

p�ípadných kontrolních m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 

rámec povinných – stanovených p�íslušnými technologickými p�edpisy 

a normami 

 Nejsou �ešeny. 

 

D.1.1a.8 Výpis použitých norem 
 

Viz Seznam použitých zdroj� (hlavní textová �ást práce). 
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Záv�r 
Objekt byl navržen v souladu s platnými normami a právními p�edpisy. 

Oproti prvotnímu návrhu studií, došlo v diplomové práci k n�kolika dispozi�ním a 

konstruk�ním zm�nám. Nap�íklad k jinému uspo�ádání místností v d�tských odd�leních 

z d�vodu v�tších požadavk� na �initel denní osv�tlenosti. P�vodní zám�r byl navrhnout 

kabinety u�itelek tak, aby do nich byl umožn�n p�ístup p�ímo z chodby, ale díky velké 

hloubce d�tské herny nebyla dosažena požadovaná hodnota denního osv�tlení i p�i velké 

otev�ené ploše navržené ve st�n� mezi hernou a kabinetem. Další zm�nou bylo navržení 

stropních panel� Spiroll místo železobetonové desky. To p�ineslo celkov� o dost menší 

stálé zatížení stavby, a díky tomu i menší rozm�r základových pas� a nakonec i snadn�jší 

realizaci stropní konstrukce. Další zm�ny byly menšího charakteru, jedná se o zm�nu 

velikosti okenních otvor� apod. 

V projektu bylo provedeno posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

Navržené skladby konstrukcí vyhov�ly jednotlivým požadavk�m tepelné techniky. 

Objekt byl zat�íd�n dle energetického štítku do t�ídy B - úsporná. Byly dodrženy závazné 

normové hodnoty z hlediska letní i zimní stability v kritické místnosti, posuzovaná stavba 

vyhov�la i z hlediska vzduchové nepr�zvu�nosti. V požárn� bezpe�nostním �ešení byl 

objekt rozd�len do 5 požárních úsek� a vyhov�l všem požadavk�m požární bezpe�nosti 

staveb. 

Také byl proveden návrh dimenzí kanaliza�ní a vodovodní p�ípojky, návrh 

zásobníku teplé vody, návrh vhodné reten�ní nádrže a to v rámci specializace TZB.  

V záv�ru lze �íci, že je projekt zpracován v souladu se zadáním diplomové práce 

a objekt vyhovuje na všechny posuzované požadavky. 
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Seznam použitých zkratek a symbol� 

 

MŠ  mate�ská škola  

NP nadzemní podlaží  

TZB  technická za�ízení budov  

PD  projektová dokumentace  

PÚ  požární úsek  

HUP hlavní uzáv�r plynu  

NN nízké nap�tí  

NTL  nízkotlaký plynovod  

�SN  �eská státní norma  

Bpv  Balt po vyrovnání (výškový systém)  

S – JTSK  systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 

(sou�adnicový systém)  

PE  polyetylen  

PVC  polyvinylchlorid  

XPS  extrudovaný polystyren  

EPS  expandovaný polystyren  

NV  na�ízení vlády  

PUR  polyuretan  

MVC  malta vápenocementová  

TI  teplená izolace  

HI  hydroizolace  

NÚC  nechrán�ná úniková cesta  

PHP  p�enosný hasicí p�ístroj  

ŽB  železobeton  

PB  prostý beton  

HDPE  vysoko hustotní polyetylen  

tl.  tlouš�ka  

Ø  pr�m�r  

PB�S  požárn� bezpe�nostní �ešení stavby  

kce konstrukce  
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k. ú.  katastrální území  

b [m]  ší�ka prvku  

h [m]  výška prvku  

lg [m]  viditelný obvod zasklení  

Ug [W/(m2K)]  sou�initel prostupu tepla zasklení  

Uf [W/(m2K)]  sou�initel prostupu tepla rámu 

�g [W/(mK)]  lineární �initel prostupu tepla zp�sobený 

kombinovanými tepelnými vlivy zasklení, 

distan�ního ráme�ku a rámu  

Uw [W/(m²K)]  sou�initel prostupu tepla (okenního) otvoru  

 

d [m]  tlouš�ka vrstvy  

� [W/(mK)]  sou�initel tepelné vodivosti  

R [m2K/W]  tepelný odpor konstrukce  

Rsi [m2K/W]  tepelný odpor p�i prostupu tepla konstrukcí (na 

vnit�ním povrchu konstrukce)  

Rse [m2K/W]  tepelný odpor p�i prostupu tepla konstrukcí (na 

vn�jším povrchu konstrukce)  

U [W/(m²K)]  sou�initel prostupu tepla  

Uem [W/(m²K)]  pr�m�rný sou�initel prostupu tepla  

Un,rc [W/(m²K)]  doporu�ená hodnota sou�initele prostupu tepla  

Un,rq [W/(m²K)]  požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla  

� [–]  tvarový sou�initel zatížení sn�hem  

Ce [–]  sou�initel expozice  

Ct [–]  tepelný sou�initel  

sk [kN/m2]  charakteristická hodnota zatížení sn�hem na zemi  

gk [kN/m] stálé zatížení  

qk [kN/m]  prom�nné zatížení  

Rdt [kPa]  únosnost základové p�dy  

ZŠ [m]  zat�žovací ší�ka  

Rw [dB]  vážená laboratorní nepr�zvu�nost  

k [dB]  korekce  
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Rw,n´ [dB]  požadovaná (normová) hodnota nepr�zvu�nosti  

V [m3]  objem  

S [m2]  plocha  

f [–]  sou�initel smykového t�ení  

Qr [l/s]  pr�tok (množství) deš�ových vod  

i [l/(s.m2)]  intenzita dešt�  

C [–]  koeficient odtoku  

Qw [l/s]  pr�tok (množství) splaškových vod  

Qp [m3/den]  pr�m�rná denní pot�eba  

Qm [m3/den]  max. denní pot�eba vody  

Qh [l/hod]  max. hodin. pot�eba vody  

Qr [m3/rok]  ro�ní pot�eba vody  

� [–]  t�ída protiskluznosti  

Spo [m2]  požárn� otev�ená plocha  

Sp [m2]  vymezená plocha  

po [%]  procento požárn� otev�ených ploch  

n [h-1]  �íslo vým�ny vzduchu  

HT [W/K]  celková m�rná ztráta prostupem  

QTi [W]  celková ztráta prostupem  

QVi [W]  ztráta v�tráním 

Qi [W]  celková p�edb�žná tepelná ztráta budovy  

� [–]  �initel zvukové pohltivosti v kmito�tovém pásmu  

Acelk [m2]  celková zvuková pohltivost  

T [s] doba dozvuku  

�E [–]  Eyring�v �initel zvukové pohltivosti  

�st� [–]  st�ední �initel pohltivosti pro daný kmito�et  

m [m-1]  �initel útlumu zvuku p�i ší�ení ve vzduchu  

Topt [s]  optimální doba dozvuku  

Q [–]  �initel sm�rovosti zdroje  

D [m]  vzdálenost mezi zdrojem a místem p�íjmu  

f [Hz] frekvence  

fRsi [–]  teplotní faktor vnit�ního povrchu  
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�k,N [W/(mK)]  lineární �initel prostupu tepla tepelných vazeb mezi 

konstrukcemi  

�j,N [W/K]  bodový �initel prostupu tepla tepelných vazeb mezi 

konstrukcemi  

��10 [°C]  pokles dotykové teploty podlahy  

Mc [kg/(m2a)]  zkondenzovaná vodní pára uvnit� konstrukce  

Mev [kg/(m2a)]  ro�ní množství vypa�itelné vodní páry uvnit� 

konstrukce  

iLV,N [m3/(s×m×Pa0,67)]  sou�initel spárové pr�vzdušnosti funk�ních spár  

��v(t) [°C]  pokles výsledné teploty v místnosti v zimním 

období  

emin [%]  �initel denní osv�tlenosti  

rmin [–]  rovnom�rnost bo�ního denního osv�tlení 
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Seznam p�íloh 
 

Složka A – P�ípravné a studijní práce 

Výpo�ty k návrhu stavby      10 x A4 

 S01 P�dorys 1.NP         4 x A4 

 S02 P�dorys 1.NP barevn�        4 x A4 

 S03 �ez A-A‘          2 x A4 

 

Složka B - Výkresová �ást, provád�cí dokumentace 

 C.1 Situace širších vztah�        2 x A4 

 C.2 Celková situace         4 x A4 

 C.3 Koordina�ní situace        4 x A4

 D.1.1.01 Základy       16 x A4 

D.1.1.02 P�dorys 1.NP      16 x A4 

D.1.1.03 Jednopláš�ová plochá st�echa    16 x A4 

D.1.1.04 �ez A-A‘         8 x A4 

D.1.1.05 �ez B-B‘         8 x A4 

D.1.1.06 Pohledy SV, JV        8 x A4 

D.1.1.07 Pohledy SZ, JZ        8 x A4 

D.1.1.08 Výkres skladby stropních dílc�    16 x A4 

 

Složka C - Výkresová �ást, konstruk�ní detaily 

 D.1.1.09 – Detail A – Napojení terasy      2 x A4 

 D.1.1.10 – Detail B – Základ        4 x A4 

D.1.1.11 – Detail C – Atika        2 x A4 

D.1.1.12 – Detail D – St�ešní vtok       2 x A4 

D.1.1.13 – Detail E – St�ešní výlez       4 x A4 

 

Složka D - Výkresová �ást, výpis skladeb a prvk� 

 Výpis skladeb        10 x A4 

 Výpis prvk�          7 x A4 
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Složka E - Výpo�tová �ást, stavební fyzika 

 Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky   26 x A4 

 P1 - Protokoly z výpo�etních program�    81 x A4 

  P2 - Pomocné výpo�ty ke stavební fyzice    11 x A4 

 P3 – Skladby konstrukcí      10 x A4 

 P4 – Technické listy       21 x A4 

 P5 – Schéma objektu – Situace, P�dorys 1.NP, �ez A-A‘  10 x A4 

 

Složka F - Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby 

 Technická zpráva požárn� bezpe�nostního �ešení stavby  36 x A4 

 D.1.3.1 Situace         4 x A4 

 D.1.3.2 P�dorys 1.NP         4 x A4 

 

Složka G - Specializace TZB 

 Technická zpráva TZB      13 x A4 

 Návrh reten�ní nádrže        1 x A4 

 Výkres �.1 – Situace         4 x A4 

 Výkres �.2 – Slepá matrice – kanalizace      4 x A4 

Výkres �.3 – Slepá matrice – základy       4 x A4 
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