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Abstrakt 

Diplomová práce řeší návrh Mateřské školy. Mateřská škola je situovaná na 

prostorné parcele, která se nachází na ve středu obce Malšice. Pozemek je rovinný a 

půdorys školky je navržen ve tvaru obdélníku. Projektová dokumentace řeší 

dvoupodlažní částečně podsklepený objekt Mateřské školy. Objekt je navržen v areálu 

Základní školy V Malšicích. Vstup do objektu je situován na západní stranu. Vchod na 

pozemek je z přilehlé místní komunikace. Svislé konstrukce jsou navrženy 

z keramických tvárnic Porotherm. Svislé konstrukce v suterénu jsou navrženo ze 

ztraceného bednění. Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem. 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stropní desky. Schodiště je 

navrženo jako železobetonové. V 1NP se nachází oddělní Mateřské školy a zázemí pro 

zaměstnance, ve 2NP se nachází učebny.  

  

Klíčová slova 

Mateřská škola 

Projektová dokumentace 

Porotherm 

Plochá střecha 

Malšice 

  

Abstract 

Diploma thesis solves project of a nursery school. The nursery school is situated 

on a spacious plot, which is in the centre of Malšice in the southern Bohemia. The estate 

is flattened, and the ground plan of the house is suggested in rectangle. Project 

documentation solves a two-floor house with a basement with and a flat roof. The object 

is designed in the campus. The entrance to the building is situated on the west side. 

Entrance to the estate is from the adjoining local paved road. Vertical constructions are 

suggested from ceramic blocks Porotherm.  The vertical constructions are suggested 

from lost formwork. The peripheral walls are provided with a contact thermal insulation 

system. Horizontal constructions are suggested as reinforced concrete ceiling boards. 

The staircase is suggested as a reinforced concrete. In the 1st floor is located nursery 

department and background for employees. In the 2nd floor are classrooms.  
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Úvod 

Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro Mateřskou 

školu. Projektová dokumentace řeší dvoupodlažní částečně podsklepený objekt 

Mateřské školy. Mateřská škola bude přes skleněný krček propojena se stávající 

tělocvičnou. Vstup do objektu je situován na západní stranu. Vchod na pozemek je 

z přilehlé místní komunikace. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických cihelných 

bloků Porotherm. Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem. 

Obvodové zdivo v suterénu je navrženo ze ztraceného bednění. Vodorovné konstrukce 

jsou navrženy jako železobetonové stropní desky. Schodiště je navrženo jako 

železobetonové. V 1NP se nachází oddělení školky pro 25 dětí a zázemí pro 

zaměstnance. Ve 2NP se nachází učebny, pohybová třída, sociální zázemí a šatna.  

Řešení stavby a její dispozice je v souladu s platnými předpisy a normami. V 

projektu se neuvažovalo s bezbariérovým využíváním stavby. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

Mateřská škola Malšice 

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

Místo stavby: Malšice 

Katastrální území: Malšice 691275 

Číslo parcely: 1309/2 

Parcelní čísla sousedních pozemků: 194, 261, 361, 362, 431, 441, 490,1265/14, 1299/1, 

1300/2, 1300/4, 1300/5, 1300/6, 1308/2, 1308/4, 1309/3, 1309/4, 1309/5, 1310/2, 

1311/1, 1311/2, 1312/1, 1312/12 

c) předmět projektové dokumentace 

Dokumentace se zabývá realizací novostavby Mateřské školy v Malšicích 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

- 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) 

- 

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

Městys Malšice 

Malšice 131 

391 75 Malšice 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli 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 podnikající) 

 Bc. Klára Jírovcová 

Skrýchov u Malšic 26 

391 75 Malšice 

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 

 Bc. Klára Jírovcová 

evid. číslo: 000756 

obor: SP00 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí 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 

Bc. Klára Jírovcová 

evid. číslo: 000756 

obor: SP00 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu/jména autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Stavba byla povolena Stavebním úřadem – Městský úřad Tábor – oddělení: Stavební 

úřad, Žižkovo Náměstí 2, 390 15 Tábor 
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b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro provádění stavby byla provedená na základě dokumentace pro 

stavební povolení. 

c) další podklady 

Územní plán obce 

Podklady z katastrálního úřadu 

Požadavky obecního úřadu 

Studie objektu 

Osobní prohlídka pozemku 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území 

Jedná se o parcelu č. 1309/2 o plošné výměře 13 712 m2.  Pozemek je rovinnatý 

a nachází se v katastrálním území Malšice. Okolní parcely jsou zastavěné rodinnými 

domy. Na parcele 1309/2 se již nyní nachází objekt Základní školy tělocvičny.  Příjezd 

k parcele je po místní asfaltové komunikace, která navazuje na pozemní komunikaci 

směr Malšice – Tábor. Vstup na pozemek je ze západní strany. Podle územního plánu je 

toto území určené pro výstavbu školských zařízení. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod) 

Dané území nespadá do chráněných ani záplavových území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Parcela je z velké části zatravněna.  Na pozemku je vytvořen vsakovací objekt 

pro dešťovou vodu. 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Záměr je v souladu s územním plánem obce Malšice 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
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úprav podmiňující změnu v užívání stavby o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Záměr je v souladu s územním rozhodnutím 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Všechny dotčené orgány souhlasily a povolily stavbu Mateřské školy 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Výjimky a úlevová řešení nebyly navrženy 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Související ani podmiňující investice nejsou plánované 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

P.Č. 1309/2 - MAJITEL MĚSTYS MALŠICE, Č.P. 131, 391 75 MALŠICE 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu Mateřské školy na parcele číslo 1309/2 v Malšicích. 

b) účel užívání stavby 

 Stavba pro výchovu a vzdělání 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka,..) 

 Stavba nespadá pod chráněné stavby 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Na stavbě budou dodrženy technické požadavky, stavba není určena pro 

bezbariérové užívání. 

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

právních předpisů 

Všechny dotčené orgány souhlasily a povolily stavbu novostavby MŠ 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
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 Výjimky ani úlevové řešení nebyly shledány 

 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 

apod.) 

Typ objektu:  Mateřská škola (oddělení pro 25 dětí), 2NP učebny 

Konstrukce budovy: zděná konstrukce 

Plocha pozemku: 13 712 m2 

Zastavěná plocha: 418,43 m2 

Výška hřebene: 10,440 m 

Počet osob:  cca 150 

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

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Dešťové vody budou odváděny do dešťové jímky, zbytek vody bude odváděn 

přes přepad do vsakovacího objektu. Takto zadržené vody budou použity jako voda 

užitková. 

Třída energetické náročnosti: Objekt spadá do třídy B – úsporná 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Předpokládané zahájení stavby:05/2018 

Předpokládané ukončení stavby:05/2019 

k) orientační náklady stavby 

 Orientační náklady na stavbu: 15 150 000 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 

 SO 01 Mateřská škola 

 SO 02 Zpevněné plochy 

 SO 03 Splašková kanalizace 

SO 04 Dešťová kanalizace 
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SO 05 Vodovodní přípojka 

SO 06 Vsakovací objekt 

SO 07 Čerpací stanice 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

 Projektová dokumentace řeší stavbu Mateřské školy na stavební parcele č. 

1309/2. Pozemek se nachází v obci Malšice. Pozemek je mírně rovinatý, na pozemku se 

nachází stávající objekt Základní školy a tělocvičny, dále se tam nachází vodovodní 

potrubí a několik stávajících stromů keřů. Pozemek je vhodný pro výstavbu Mateřské 

školy. Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

Dostupnost na staveniště je dobrá. 

Okolí stavby netřeba chránit běžnými prostředky, jako je dodržování nočního 

klidu, zamezení nadměrné hlučnosti a prašnosti. Stavba nemění odtokové poměry 

území. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum) 

Na staveništi nebyly vykonány žádné průzkumy ani rozbory. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemek zasahuje ochranné pásmo kanalizačního potrubí a přímo na 

pozemku 1309/2 se nachází vodovodní potrubí. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

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

poměry v území 

 Stavba splňuje všechny požadavky na odstupy objektu od hranice pozemku a 

vzdálenosti od sousedních staveb. Odtokové poměry se v souvislosti se stavbou nijak 

nemění, odtok povrchových vod z komunikace je zabezpečen kanálem podél silnice. 

Odtok povrchových vod z pozemku bude probíhat vsakováním. Dešťové vody budou 

z ploché střechy odváděny porubím do jímky dešťových vod s přepadem do 

vsakovacího objektu. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na parcele se nacházejí stávající objekty Základní školy a tělocvičny, ale v místě 

návrhu objektu se nic nevyskytuje. Na okraji pozemku se nachází stávající keře a 

stromy Pozemek je po celé ploše zatravněn. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé ) 

 Stavba nezabírá pozemky k plnění funkce lesů 

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

technickou infrastrukturu ) 

 K pozemku je přístup z místní asfaltové komunikace. V této komunikaci se 

nachází potrubí kanalizace. Objekt bude napojen novými přípojkami na stávající 

technickou infrastrukturu. 

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

 Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody na 

místo staveniště. Stavba bude pokračovat provedením přípojek. Dále bude provedeno 

výškové osazení stavby a výkopy pro základy. Poté budou provedeny základy, svislé 

nosné stěny v 1PP, konstrukce stropu 1PP, svislé nosné stěny v 1NP, konstrukce stropu 

1NP,svislé konstrukce 2NPa střecha. Následně se provedou příčky, podlahy a 

dokončovací práce. Stavba bude dokončena terénními úpravami, zpevněnými plochami 

terasou a oplocením. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacita funkčních jednotek 

 

 Jedná se o stavbu pro výchovu a vzdělávání dětí, jedná se o Mateřskou školu pro 

25 dětí.  Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží a bude částečně podsklepený. V druhém 

nadzemním podlaží bude navržen spojovací krček, který propojí navrhovanou školku se 

stávající tělocvičnou a učebny navržené ve druhém nadzemním podlaží budou využívat 

i žáci místní základní školy. Střecha je navržena jako u sousedním stávajících objektů, a 

to jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se nachází na ve středu obce Malšice, stavba je navrhována ve stávajícím 

školním areálu. V okolí se nachází rodinné domy. Místo je klidné, a proto splňovalo 

požadavky pro navržení mateřské školy. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a 

barevného řešení 

 Jedná se o novostavbu Mateřské školy. Objekt je částečně podsklepený, má dvě 

nadzemní podlaží. Objekt Mateřské školy bude pomocí skleněného krčku propojen se 

stávající tělocvičnou. Fasáda bude bílé barvy, okna jsou navržena jako plastová z vnější 

strany opatřená folií s dekorem dřeva. Okna i dveře budou hnědé barvy. Střecha bude 

plochá s klasickým pořadím vrstev. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 Přístup na pozemek je z přilehlé asfaltové komunikace, která se nachází na 

západní straně pozemku. Vstup do objektu je navržen přes zádveří ze západní strany 

pozemku. Ze zádveří se vstupuje do zázemí pro zaměstnance, přípravy jídel a do 

oddělení školky, dále je ze zádveří přístup do druhého nadzemního podlaží, a to bud po 

schodišti nebo výtahem. V prvním nadzemním podlaží se nachází sociální zázemí pro 

zaměstnance (šatna, WC, umývárna, úklidová místnost), prostory pro přípravu 

dováženého jídla (sklad, chodba, příprava jídla, výdej jídla), oddělení školky(šatna, 

umývárna + WC, denní místnost, sklad hraček, sklad lehátek, jídelna+ pracovna, herna+ 

lehárna. V druhém podlaží se nachází šatna a sociální zázemí, pohybová učebna, 

kmenová učebna, a třída pro logopedii. Podrobněji je dispoziční řešení jasné z půdorysů 

jednotlivých podlaží. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Stavba není navrhována jako bezbariérová 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Stavba bude provedena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nebezpečí nehod, nebo poškození pádem, zásahem elektrickým proudem. Výška 

zábradlí na schodišti splňuje požadavky na minimální výšku zábradlí a neohrožuje tak 

bezpečnost staveb. 

 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

 

 a) Konstrukční řešení 

Zemní práce 

 Před zahájením zemních prací bude objekt vytyčen lavičkami. Zemní práce 

začnou skrývkou ornice v tloušťce cca 200 mm. Ta bude uložena v deponii umístěné na 

jižní straně pozemku. Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a výkopy 

pro přípojky inženýrských sítí. Výkop posledních 100 mm bude pro základové pasy 

proveden ručně, těsně před započetím betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k 

promáčení základové spáry. V průběhu výkopových prací bude potřeba základovou 

spáru důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými 

klimatickými vlivy. 

Základové konstrukce 

 V případě nevhodných základových poměrů (neúnosná zemina nebo zvýšená 

hladina spodní vody) je nutno přehodnotit zakládání stavby. Základové pasy se musí po 

vykopání ihned betonovat. Objekt bude založen na monolitických základových pasech z 

prostého betonu C16/20 v nezámrzné hloubce. Základové pasy jsou výšky 500 mm. 

Šířka základových pasů pod obvodovou stěnou je 650 mm, pod vnitřními nosnými 

stěnami je šířka 900 mm. V místě železobetonových sloupů jsou navrženy základové 

patky o výšce 1000 mm a šířce 1000 mm. Jsou založeny v nezámrzné hloubce. Na 

základových pasech budou osazeny krčky, které jsou tvořeny ztraceným bedněním 
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Best300, tl.300 mm a výšky 250 mm. Základová deska v tl. 250 mm bude 

vybetonována z betonu C16/20.  

Svislé konstrukce 

Svislé obvodové konstrukce v nadzemních podlažích budou vyzděny z cihelných 

keramických bloků Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu. Obvodové konstrukce 

v suterénu jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění Best 300. Zdivo v suterénu bude 

opatřeno tepelnou izolací z XPS tl.120 mm. Obvodové konstrukce v nadzemních 

podlažích budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem, tl. tepelné izolace 150 

mm. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z keramických cihelných bloků Porotherm 30 

Profi na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nenosné stěny budou vyzděny z keramických 

cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi na tenkovrstvou maltu. Zdivo pro atiku je 

navrženo z cihelných keramických bloků Porotherm 30 Profi. Zateplení atiky je 

z tepelné izolace EPS tl. 120 mm. 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová deska tl. 230 mm. Výztuž 

v desce dle statického návrhu viz. složka č.8. Dle výkresu tvaru je zřejmé že je 

v objektu několik druhů stropních desek. Např. deska spojitá přes tři pole vyztužená 

v jednom směru. Dále se v objektu vyskytují desky obousměrně vyztužené. 

Schodiště 

 Schodiště j navržené jako monolitické železobetonové šířky 1200 mm. Schodiště 

je opatřeno keramickou nášlapnou vrstvou. Zábradlí u schodiště je tvořeno dřevěným 

madlem ukotveným do stěny. 

 Výpočet schodiště je součástí složky č.1 Přípravné a studijní práce 

Komín 

 Komín není navržen 

Střecha 

 Střecha je navržena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Spádová 

vrstva je tvořena ze spádových klínů z tepelné izolace (EPS 150 S). Nosnou konstrukci 

střechy tvoří železobetonová stropní deska tl. 230 mm. Skladba střechy je součástí 

složky č. 3 Architektonicko – stavební řešení. Odvod dešťové vody bude zajištěn 

pomocí střešních vpustí. 
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Izolace proti vodě 

 Jako izolace proti zemní vlhkosti je navrženo souvrství dvou asfaltových pasů. 

Každý z pasů se svou specifickou výztužnou vložkou (viz. výpis skladeb jednotlivých 

konstrukcí). Spoje a provádění hydroizolace spodní stavby i střechy dle pokynů výrobce 

a konstrukčních zásad.  

 Jako hlavní hydroizolační vrstva ploché střechy je navržena folie Fatrafol 810 

(mPVC). Při provádění izolace bude postupováno v souladu s předepsanými návody od 

výrobce. Jako pojistná hydroizolace v ploché střeše je navržen asfaltový pás. (viz. výpis 

skladeb konstrukcí) 

Teplená izolace 

 Zateplení obvodových konstrukcí v místě suterénu je z tepelné izolace XPS 

Synthos Prime 30L tl. 120 mm. Pro zateplení obvodových stěn v nadzemní části objektu 

je navržena tepelná izolace EPS 70 F tl. 150 mm. Zateplení atiky je navrženo z EPS 70 

F tl.120 mm. Ve střešním souvrství je teplená izolace navržena jak EPS 150 S jak pro 

spádové klíny, tak i pro tepelnou izolaci. V podlahách je navržena tepelná izolace EPS 

150 S tl. 130 mm a v podlahách nad 1 NP je navržena akustická izolace 

Konstrukce klempířské 

 Klempířské konstrukce jako parapety jsou navrženy z taženého hliníku, 

okapničky jsou z pozinkovaného plechu. 

 Viz. výpis klempířských prvků. 

Výplně otvorů 

 Okna a vstupní dveře jsou navrženy jako plastové s izolačním trojsklem. 

Prosklená fasáda je navržená s izolačním dvojsklem. Viz. výpis výplní otvorů 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy v objetu jsou navrženy keramická dlažba, laminát, koberec. 

Barevné řešení dle investora. Jednotlivé skladby podlah viz. Výpis skladeb konstrukcí. 

V podlahách navrhovaných na zemině je tl. tepelné izolace 130 mm. V podlahách ve 

druhém nadzemním podlaží je navržena akustická izolace. 

 

 

 



30 

 

Obklady 

Obklady jsou navrženy keramické Rako, barevné řešení dle investora. 

Keramický obklad je navržený v umývárnách, na wc, v přípravě jídel a denní místnosti. 

Výšky jednotlivých obkladů jsou uvedeny ve výkrese jednotlivých podlaží. 

Úpravy povrchů 

 Vnitřní omítky jsou navrženy jako vápenocementové tl. 15 mm, barevné řešení 

dle investora. Fasádní omítka je navržena na silikonové bázi barva bílá. V místě soklu je 

navržena soklová mozaikoví omítka. Viz. výpis skladeb konstrukcí. 

Větrání 

 Odvětrání objektu bude přirozené okny.  

Zpevněné plochy 

 Zpevněná plocha, která se nachází před vstupem do objektu bude provedena ze 

zámkové dlažba. Před vstupem bude použita dlažba tl. 40 mm. Okolo objektu je 

okapový chodníček, který je tvořen kačírkem a je š. 300 mm. 

Oplocení 

 Ze všech stran pozemku je navrženo drátěné oplocené bez podezdívky. Na 

západní straně budou osazeny dvířka pro vstup na pozemek. 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

 

a) technické řešení 

Z technických řešení jde pouze o zabezpečení z hlediska požární bezpečnosti. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V projektu jsou navržena technická zařízení z hlediska požární bezpečnosti (viz. 

požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost stavby je posouzena a podrobně popsána v samostatné zprávě, která 

je součástí projektu ( složka č.5- Požárně bezpečnostní řešení) 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Navrhovaný objekt je v souladu s platnou legislativou dle ČSN 730540 navrhnut tak, 

aby splňoval doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. 

b) energetická náročnost stavby 

Objekt je navržen jako energeticky úsporný a spadá do energetické náročnosti třídy B 

(viz. Složka č.7 – Stavební fyzika) 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány 

 

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

komunální prostředí 

 

Stavba je navržena tak, aby splňovala hygienické požadavky stavby určené pro 

výchovu a vzdělávání dětí. 

V oddělení školky je navrženo 5 WC mís a 5 umyvadel pro děti, dále je v umývárně 

navrženo jedno klasické umyvadlo a sprchový kout. V zázemí zaměstnanců jsou 

navrženy 2 WC, 2 umyvadla a 1 sprchový kout. Ve 2NP jsou navrženy 3WC mísy, 2 

umyvadla a 2 pisoáry. 

 Likvidace dešťových vod bude provedena odvodem do jímky s přepadem a do 

vsakovacího objektu. Všechny místnosti mají zajištěnu řádnou výměnu vzduchu pomocí 

přirozeného větrání, z koupelen a WC bude odvětrán vzduch také přirozeně. 

Objekt bude vytápěn pomocí kotlů umístěných ve stávající základní škole v kotelně. V 

obytných místnostech je zajištěn dostatek denního světla okny. Při provádění stavby je 

nutné dodržovat nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Při provozu po dokončení se nepředpokládá překročení limitů daných 

vyhláškou. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Průzkum radonového rizika nebyl proveden 

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v okolí nevyskytují. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmicita v okolí stavby nehrozí. 

d) ochrana před hlukem 

Výstavba objektu nebude nijak zatěžovat okolí nadlimitním hlukem. Ochrana před 

vnitřním hlukem bude zajištěna vhodnou skladbou konstrukcí tak aby byl splněn 

požadavek na neprůzvučnost dle normy ČSN 73 0532:2010. Zvláštní opatření proti 

hluku nebo vibracím není požadováno. 

e) protipovodňová opatření 

Území neleží v záplavové oblasti, proto nejsou potřebná žádná protipovodňová 

opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Navrhovaný objekt bude napojen na veřejné sítě vodovodu a splaškové kanalizace. Tato 

připojení budou provedena dle požadavků majitelů sítí. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz.  složka č. 6 Technické zařízení budov 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Podél západní hranice pozemku se nachází zpevněná asfaltová komunikace, která 

navazuje hlavní komunikaci směr Malšice – Tábor. Z této zpevněné komunikace jsou 
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navrženy příjezdové a přístupové cesty k objektu. Parkování je zajištěno na stávajícím 

nově zhotoveném parkovišti v blízkosti navrhované Mateřské školy. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Veškeré příjezdové a přístupové cesty budou napojeny na stávající přilehlou silniční 

komunikaci. 

c) doprava v klidu 

Pro dopravu v klidu bude využito stávajícího parkoviště. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Žádné pěší cyklistické stezky nejsou navrhovány. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

V okolí domu bude v rámci dokončovacích prací a terénních úprav provedeno 

rozprostření ornice, výsev trávy, výsadba stromů a keřů. 

b) použité vegetační prvky 

Navrhnuté zatravnění a výsadba vegetačních prvků jsou zakresleny ve zvláštní 

dokumentaci. 

c) biotechnická opatření 

Žádná biotechnická opatření nejsou navrhována. 

 

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

 

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

Stavba MŠ nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů 

je nutno postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb. Odpady vzniklé při provádění stavby 

budou likvidovány v zařízeních, která jsou k tomu určena. Stavba bude mít za následek 

dočasné zvýšení prašnosti a hlučnosti v přilehlém okolí, lze předpokládat i znečištění 

komunikace. Odpad z provozu domu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob 

nebo do kontejnerů na tříděný odpad. Svoz odpadů bude zajišťovat městys Malšice. 

Mateřská škola bude napojena na veřejnou kanalizační síť a vodovodní potrubí. 
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Dešťová voda bude odváděna do vlastní nádrže a použita jako voda užitková. 

Přebytečná dešťová voda bude odvedena do vsakovacího objektu. Vsakovaná voda 

nijak neohrozí okolí stavby ani životní prostředí. 

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

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

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě stavby se nenachází 

žádný památný strom, chráněné rostlinstvo či živočišstvo. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

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

Nebylo nutné vést zjišťovací řízení nebo stanoviska EIA. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Na pozemku se nachází ochranné pásmo kanalizačního a vodovodního potrubí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Užíváním objektu nebude docházet k ohrožení obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot nejsou součástí této projektové 

dokumentace. Jednotlivé potřeby, spotřeby médii a hmot zpracuje realizační firma. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí rigolů a vsakovacích jímek. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezdová komunikace na staveniště bude napojena na stávající silniční komunikaci. Je 

nutné výjezd ze stavby opatřit příslušným dopravním značením. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 

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

dřevin 

Na pozemku se nebudou provádět žádné demoliční práce ani kácení dřevin, proto není 

nutné provádět ochranu okolí staveniště. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Veřejné plochy nebude třeba zabírat. Veškeré zařízení staveniště bude pouze na 

pozemku investora. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpad, který se bude na stavbě vyskytovat, bude stavební suť ve spojitosti s realizační 

činností, dále pak spalitelný odpad: kartóny, papírové obaly, pytle od sypkých 

stavebních hmot. V menších množstvích je dále uvažováno s plasty, dřevem, ocelí. 

Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, která mají oprávnění k 

likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 

popř. stavebník uschovat pro případnou kontrolu. 

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

Při výkopových pracích se zhotoví deponie v jižní části pozemku. Uložená zemina se 

použije k provedení terénních úprav v okolí navrhovaného objektu. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 

tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 

Odpady je možné likvidovat výlučně v zařízeních, která mají oprávnění k likvidaci 

odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 

stavebník uschovat pro případnou kontrolu. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
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do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebnímu 

dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 

309/2006 Sb. § 15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, 

budou-li na staveništi vykonávané práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Z hlediska rozsahu jde o malou 

stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora bezpečnosti nevyhnutelná. Závisí 

však na budoucím dodavateli a jeho případných subdodavatelích. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 

značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření 

se nepředpokládají. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není nutno navrhovat žádná speciální opatření při provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody na místo 

staveniště. Stavba bude pokračovat provedením přípojek. Dále bude provedeno výškové 

osazení stavby a výkopy pro základy. Poté budou provedeny základy, svislé nosné stěny 

suterénu, konstrukce stropu 1PP, svislé nosné stěny v 1NP, konstrukce stropu 1NP, 

svislé konstrukce 2NPa střecha. Následně se provedou příčky, podlahy a dokončovací 

práce. Stavba bude dokončena terénními úpravami, zpevněnými plochami terasou a 

oplocením. 

Předpokládané zahájení stavby: 05/2018 

Předpokládané ukončení stavby: 05/2019 
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D1.1 Architektonicko - stavební řešení  

Technická zpráva 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: 

 Jedná se o novostavbu Mateřské školy. Objekt je částečně podsklepený, má dvě 

nadzemní podlaží. Objekt Mateřské školy bude propojen se stávající tělocvičnou, a to 

přes skleněný spojovací krček. Část objektu je navržena s prosklenou fasádou, a to 

v místě pracovny a jídelny dětí ze které je výstup na dřevěnou terasu. Fasáda bude bílé 

barvy tak aby to zapadlo do školního areálu, okna jsou navržena jako plastová z vnější 

strany opatřená folií s dekorem dřeva. Okna i dveře budou hnědé barvy. Střecha bude 

plochá s klasickým pořadím vrstev. 

 Objekt je určený pro výchovu a vzdělávání dětí, jedná se o Mateřskou školu pro 

25 dětí. 

Plocha řešeného území – plocha pozemku: 13 712 m2 

Zastavěná plocha:    418,43 m2 

Terasa:      15,09 m2 

Zatravněná plocha:    13 207,5 m2 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby: 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

 Celkovým úkolem je vytvořit moderní ale zároveň funkční Mateřskou školu. 

Půdorys rodinného domu je ve tvaru obdélníku.  

 Výplně otvorů jsou plastové bílé na venkovní straně opatřeny folií dekorem 

dřeva v hnědé barvě. Na západní fasádě bude navrženo logo Mateřské školy. 

Materiálové řešení vychází z dnešních možností na trhu. Stavba bude zděná 

z keramických cihelných bloků Porotherm, obvodové stěny v suterénu jsou navrženy 

z tvárnic ztraceného bednění Best 300, stropní desky a schodiště budou železobetonové. 

Výplně otvorů jsou plastové. Vnitřní omítky jsou navrženy vápenocementové. Vnější 

omítka je navržena na silikonové bázi, v místě soklu je navržená soklová mozaiková 

omítka. Obvodové stěny v nadzemních podlažích budou opatřeny kontaktním 

zateplovacím systémem tl. 150 mm. Jedná se o tepelnou izolace z EPS 70 F. V suterénu 

se na zateplení stěn použije XPS Synthos Prime 30L. Jako hydroizolace proti vlhkosti u 
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spodní stavby jsou navrženy asfaltové pásy. Jako hlavní hydroizolační vrstva u ploché 

střechy je navržena folie z mPVC. 

c) provozní řešení, technologie výroby: 

 Hlavní vstup do objektu je na západní straně. Do objektu se dostaneme přes 

zádveří, které umožňuje přístup do 2 NP, a to buď po schodišti nebo výtahem. Ze 

zádveří se dále dostaneme na chodbu, z které je vstup do zázemí zaměstnanců což je 

(WC, umývárna, šatna, úklidová místnost). Dále se ze zádveří přes chodbu vstupuje do 

přípravy jídel (sklad, příprava jídla a výdej jídla) a do oddělení školky (šatna, 

umývárna, denní místnost, sklad lehátek, sklad hraček, herna+ lehárna, pracovna+ 

jídelna). Ve 2 NP je z chodby vstup do jednotlivých učeben, sociálního zázemí a do 

pohybové učebny i do zasedací místnosti. 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 

 

Zemní práce 

 Před zahájením zemních prací bude objekt vytyčen lavičkami. Zemní práce 

začnou skrývkou ornice v tloušťce cca 200 mm. Ta bude uložena v deponii umístěné na 

jižní straně pozemku. Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a výkopy 

pro přípojky inženýrských sítí. Výkop posledních 100 mm bude pro základové pasy 

proveden ručně, těsně před započetím betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k 

promáčení základové spáry. V průběhu výkopových prací bude potřeba základovou 

spáru důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými 

klimatickými vlivy. 

Základové konstrukce 

 V případě nevhodných základových poměrů (neúnosná zemina nebo zvýšená 

hladina spodní vody) je nutno přehodnotit zakládání stavby. Základové pasy se musí po 

vykopání ihned betonovat. Objekt bude založen na monolitických základových pasech z 

prostého betonu C16/20 v nezámrzné hloubce. Základové pasy jsou výšky 500 mm. 

Šířka základových pasů pod obvodovou stěnou je 650 mm, pod vnitřními nosnými 

stěnami je šířka 900 mm. V místě železobetonových sloupů jsou navrženy základové 

patky o výšce 1000 mm a šířce 1000 mm. Jsou založeny v nezámrzné hloubce. Na 

základových pasech budou osazeny krčky, které jsou tvořeny ztraceným bedněním 
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Best300, tl.300 mm a výšky 250 mm. Základová deska v tl. 250 mm bude 

vybetonována z betonu C16/20.  

Svislé konstrukce 

Svislé obvodové konstrukce v nadzemních podlažích budou vyzděny z cihelných 

keramických bloků Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu. Obvodové konstrukce 

v suterénu jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění Best 300. Zdivo v suterénu bude 

opatřeno tepelnou izolací z XPS tl.120 mm. Obvodové konstrukce v nadzemních 

podlažích budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem, tl. tepelné izolace 150 

mm. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z keramických cihelných bloků Porotherm 30 

Profi na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nenosné stěny budou vyzděny z keramických 

cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi na tenkovrstvou maltu. Zdivo pro atiku je 

navrženo z cihelných keramických bloků Porotherm 30 Profi. Zateplení atiky je 

z tepelné izolace EPS tl. 120 mm. 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová deska tl. 230 mm. Výztuž 

v desce dle statického návrhu viz. složka č.8. Dle výkresu tvaru je zřejmé že je 

v objektu několik druhů stropních desek. Např. deska spojitá přes tři pole vyztužená 

v jednom směru. Dále se v objektu vyskytují desky obousměrně vyztužené. 

 Schodiště 

 Schodiště j navržené jako monolitické železobetonové šířky 1200 mm. Schodiště 

je opatřeno keramickou nášlapnou vrstvou. Zábradlí u schodiště je tvořeno dřevěným 

madlem ukotveným do stěny. 

 Výpočet schodiště je součástí složky č.1 Přípravné a studijní práce 

Komín 

 Komín není navržen 

Střecha 

 Střecha je navržena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Spádová 

vrstva je tvořena ze spádových klínů z tepelné izolace (EPS 150 S). Nosnou konstrukci 

střechy tvoří železobetonová stropní deska tl. 230 mm. Skladba střechy je součástí 

složky č. 3 Architektonicko – stavební řešení. Odvod dešťové vody bude zajištěn 

pomocí střešních vpustí. 

Izolace proti vodě 
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 Jako izolace proti zemní vlhkosti je navrženo souvrství dvou asfaltových pasů. 

Každý z pasů se svou specifickou výztužnou vložkou (viz. výpis skladeb jednotlivých 

konstrukcí). Spoje a provádění hydroizolace spodní stavby i střechy dle pokynů výrobce 

a konstrukčních zásad.  

 Jako hlavní hydroizolační vrstva ploché střechy je navržena folie Fatrafol 810 

(mPVC). Při provádění izolace bude postupováno v souladu s předepsanými návody od 

výrobce. Jako pojistná hydroizolace v ploché střeše je navržen asfaltový pás. (viz. výpis 

skladeb konstrukcí) 

Tepelená izolace 

 Zateplení obvodových konstrukcí v místě suterénu je z tepelné izolace XPS 

Synthos Prime 30L tl. 120 mm. Pro zateplení obvodových stěn v nadzemní části objektu 

je navržena tepelná izolace EPS 70 F tl. 150 mm. Zateplení atiky je navrženo z EPS 70 

F tl.120 mm. Ve střešním souvrství je teplená izolace navržena jak EPS 150 S jak pro 

spádové klíny, tak i pro tepelnou izolaci. V podlahách je navržena tepelná izolace EPS 

150 S tl. 130 mm a v podlahách nad 1 NP je navržena akustická izolace.  

Konstrukce klempířské 

 Klempířské konstrukce jako parapety jsou navrženy z taženého hliníku, 

okapničky jsou z pozinkovaného plechu. 

 Viz. výpis klempířských prvků. 

Výplně otvorů 

 Okna a vstupní dveře jsou navrženy jako plastové s izolačním trojsklem. 

Prosklená fasáda je navržená s izolačním dvojsklem. Viz. výpis výplní otvorů. 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy v objetu jsou navrženy keramická dlažba, laminát, koberec. 

Barevné řešení dle investora. Jednotlivé skladby podlah viz. Výpis skladeb konstrukcí. 

V podlahách navrhovaných na zemině je tl. tepelné izolace 130 mm. V podlahách ve 

druhém nadzemním podlaží je navržena akustická izolace. 

Obklady 

Obklady jsou navrženy keramické Rako, barevné řešení dle investora. 

Keramický obklad je navržený v umývárnách, na wc, v přípravě jídel a denní místnosti. 

Výšky jednotlivých obkladů jsou uvedeny ve výkrese jednotlivých podlaží. 

Úpravy povrchů 
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 Vnitřní omítky jsou navrženy jako vápenocementové tl. 15 mm, barevné řešení 

dle investora. Fasádní omítka je navržena na silikonové bázi barva bílá. V místě soklu je 

navržena soklová mozaikoví omítka. Viz. výpis skladeb konstrukcí. 

Větrání 

 Odvětrání objektu bude přirozené okny.  

Zpevněné plochy 

 Zpevněná plocha, která se nachází před vstupem do objektu bude provedena ze 

zámkové dlažba. Před vstupem bude použita dlažba tl. 40 mm. Okolo objektu je 

okapový chodníček, který je tvořen kačírkem a je š. 300 mm. 

Oplocení 

 Ze všech stran pozemku je navrženo drátěné oplocené bez podezdívky. Na 

západní straně budou osazeny dvířka pro vstup na pozemek. 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí: 

Je nutné dodržovat pokyny na bezpečnost užívání instalovaných zařízení (např. 

elektrických) a řádně plnit revize těchto zařízení. 

f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 

popis řešení zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí 

 Podrobné posouzení stavební konstrukcí a výplní otvorů budovy z hlediska 

stavební fyziky jsou řešené v samostatné části diplomové práce viz složka č. 7 - 

Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. Všechny navržené obvodové 

konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 a jejich 

hodnoty jednotlivých konstrukcí jsou uvedené v příloze. Objekt spadá do klasifikace 

obálky budovy B – úsporná. Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují 

riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Činnosti, které by mohly 

obtěžovat okolí hlukem, budou prováděné v denních hodinách pracovních dnů. 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí: 

Řešené v samostatné části projektové dokumentace viz složka č. 5 D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení stavby. 

 

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení: 
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Pro realizaci stavby budou použité materiály a výrobky s platnými certifikáty a stavební 

práce budou prováděné odbornou firmou. 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Při výstavbě budou uskutečněné tradiční technologické postupy bez zvláštních 

požadavků na provádění navržených konstrukcí 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele: 

Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby a bude vypracovaná v rozsahu 

potřebném pro provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby není výrobní 

dokumentací. 

k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami: 

Postup výstavby se bude řídit harmonogramem, který bude vypracovaný zhotovitelem 

stavby ve spolupráci s technickým dozorem a investorem stavby. Před zahájením prací 

bude předložený stavebnímu úřadu jako plán kontrolních prohlídek. Dle plánu budou 

jednotlivé fáze výstavby ohlašované stavebnímu úřadu. 

l) výpis použitých právních předpisů a normy ČSN: 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu 

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby. 

ČSN 73 0540 -2:2011, Z1:2012 - Tepelná ochrana budov - část 2: Požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
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D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 a) popis navrženého konstrukčního systému stavby s rozlišením jednotlivých 

 konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

 b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, 

 případně odkaz na výkresovou dokumentaci 

 c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, 

 klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod. 

 d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

 e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

 provádění a jakost navržených konstrukcí 

 f) zajištění stavební jámy 

 g) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

 kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

 stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

 h) v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného  stavu, 

 technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování 

 stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících 

 objektů 

 i) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

 obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 

 konstrukce splňovat 

 j) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 k) seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 

 programů apod. 
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D1.2 Stavebně konstrukční řešení  

Technická zpráva 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

Stavba bude zděná z keramických cihelných bloků Porotherm, obvodové stěny 

v suterénu jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění Best 300, stropní desky a 

schodiště budou železobetonové. Výplně otvorů jsou plastové. Vnitřní omítky jsou 

navrženy vápenocementové. Vnější omítka je navržena na silikonové bázi, v místě 

soklu je navržená soklová mozaiková omítka. Obvodové stěny v nadzemních podlažích 

budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem tl. 150 mm. Jedná se o tepelnou 

izolace z EPS 70 F. V suterénu se na zateplení stěn použije XPS Synthos Prime 30L. 

Jako hydroizolace proti vlhkosti u spodní stavby jsou navrženy asfaltové pásy. Jako 

hlavní hydroizolační vrstva u ploché střechy je navržena folie z mPVC. 

b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků,  případně 

odkaz na výkresovou dokumentaci 

Zemní práce 

 Před zahájením zemních prací bude objekt vytyčen lavičkami. Zemní práce 

začnou skrývkou ornice v tloušťce cca 200 mm. Ta bude uložena v deponii umístěné na 

jižní straně pozemku. Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a výkopy 

pro přípojky inženýrských sítí. Výkop posledních 100 mm bude pro základové pasy 

proveden ručně, těsně před započetím betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k 

promáčení základové spáry. V průběhu výkopových prací bude potřeba základovou 

spáru důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými 

klimatickými vlivy. 

Základové konstrukce 

 V případě nevhodných základových poměrů (neúnosná zemina nebo zvýšená 

hladina spodní vody) je nutno přehodnotit zakládání stavby. Základové pasy se musí po 

vykopání ihned betonovat. Objekt bude založen na monolitických základových pasech z 

prostého betonu C16/20 v nezámrzné hloubce. Základové pasy jsou výšky 500 mm. 

Šířka základových pasů pod obvodovou stěnou je 650 mm, pod vnitřními nosnými 

stěnami je šířka 900 mm. V místě železobetonových sloupů jsou navrženy základové 
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patky o výšce 1000 mm a šířce 1000 mm. Jsou založeny v nezámrzné hloubce. Na 

základových pasech budou osazeny krčky, které jsou tvořeny ztraceným bedněním 

Best300, tl.300 mm a výšky 250 mm. Základová deska v tl. 250 mm bude 

vybetonována z betonu C16/20.  

Svislé konstrukce 

Svislé obvodové konstrukce v nadzemních podlažích budou vyzděny z cihelných 

keramických bloků Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu. Obvodové konstrukce 

v suterénu jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění Best 300. Zdivo v suterénu bude 

opatřeno tepelnou izolací z XPS tl.120 mm. Obvodové konstrukce v nadzemních 

podlažích budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem, tl. tepelné izolace 150 

mm. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z keramických cihelných bloků Porotherm 30 

Profi na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nenosné stěny budou vyzděny z keramických 

cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi na tenkovrstvou maltu. Zdivo pro atiku je 

navrženo z cihelných keramických bloků Porotherm 30 Profi. Zateplení atiky je 

z tepelné izolace EPS tl. 120 mm. 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová deska tl. 230 mm. Výztuž 

v desce dle statického návrhu viz. složka č.8. Dle výkresu tvaru je zřejmé že je 

v objektu několik druhů stropních desek. Např. deska spojitá přes tři pole vyztužená 

v jednom směru. Dále se v objektu vyskytují desky obousměrně vyztužené 

 Schodiště 

 Schodiště j navržené jako monolitické železobetonové šířky 1200 mm. Schodiště 

je opatřeno keramickou nášlapnou vrstvou. Zábradlí u schodiště je tvořeno dřevěným 

madlem ukotveným do stěny. 

 Výpočet schodiště je součástí složky č.1 Přípravné a studijní práce 

Komín 

 Komín není navržen 

Střecha 

 Střecha je navržena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Spádová 

vrstva je tvořena ze spádových klínů z tepelné izolace (EPS 150 S). Nosnou konstrukci 

střechy tvoří železobetonová stropní deska tl. 230 mm. Skladba střechy je součástí 
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složky č. 3 Architektonicko – stavební řešení. Odvod dešťové vody bude zajištěn 

pomocí střešních vpustí. 

Izolace proti vodě 

 Jako izolace proti zemní vlhkosti je navrženo souvrství dvou asfaltových pasů. 

Každý z pasů se svou specifickou výztužnou vložkou (viz. výpis skladeb jednotlivých 

konstrukcí). Spoje a provádění hydroizolace spodní stavby i střechy dle pokynů výrobce 

a konstrukčních zásad.  

 Jako hlavní hydroizolační vrstva ploché střechy je navržena folie Fatrafol 810 

(mPVC). Při provádění izolace bude postupováno v souladu s předepsanými návody od 

výrobce. Jako pojistná hydroizolace v ploché střeše je navržen asfaltový pás. (viz. výpis 

skladeb konstrukcí) 

Tepelená izolace 

 Zateplení obvodových konstrukcí v místě suterénu je z tepelné izolace XPS 

Synthos Prime 30L tl. 120 mm. Pro zateplení obvodových stěn v nadzemní části objektu 

je navržena tepelná izolace EPS 70 F tl. 150 mm. Zateplení atiky je navrženo z EPS 70 

F tl.120 mm. Ve střešním souvrství je teplená izolace navržena jak EPS 150 S jak pro 

spádové klíny, tak i pro tepelnou izolaci. V podlahách je navržena tepelná izolace EPS 

150 S tl. 130 mm a v podlahách nad 1 NP je navržena akustická izolace.  

Konstrukce klempířské 

 Klempířské konstrukce jako parapety jsou navrženy z taženého hliníku, 

okapničky jsou z pozinkovaného plechu. 

 Viz. výpis klempířských prvků. 

Výplně otvorů 

 Okna a vstupní dveře jsou navrženy jako plastové s izolačním trojsklem. 

Prosklená fasáda je navržená s izolačním dvojsklem. Viz. výpis výplní otvorů. 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy v objetu jsou navrženy keramická dlažba, laminát, koberec. 

Barevné řešení dle investora. Jednotlivé skladby podlah viz. Výpis skladeb konstrukcí. 

V podlahách navrhovaných na zemině je tl. tepelné izolace 130 mm. V podlahách ve 

druhém nadzemním podlaží je navržena akustická izolace. 
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Obklady 

Obklady jsou navrženy keramické Rako, barevné řešení dle investora. 

Keramický obklad je navržený v umývárnách, na wc, v přípravě jídel a denní místnosti. 

Výšky jednotlivých obkladů jsou uvedeny ve výkrese jednotlivých podlaží. 

Úpravy povrchů 

 Vnitřní omítky jsou navrženy jako vápenocementové tl. 15 mm, barevné řešení 

dle investora. Fasádní omítka je navržena na silikonové bázi barva bílá. V místě soklu je 

navržena soklová mozaikoví omítka. Viz. výpis skladeb konstrukcí. 

Větrání 

 Odvětrání objektu bude přirozené okny.  

Zpevněné plochy 

 Zpevněná plocha, která se nachází před vstupem do objektu bude provedena ze 

zámkové dlažba. Před vstupem bude použita dlažba tl. 40 mm. Okolo objektu je 

okapový chodníček, který je tvořen kačírkem a je š. 300 mm 

Oplocení 

 Ze všech stran pozemku je navrženo drátěné oplocené bez podezdívky. Na 

západní straně budou osazeny dvířka pro vstup na pozemek. 

c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, klimatická,  

od anténních soustav, mimořádná apod. 

užitné kategorie C3 – společenské prostory: qk = 5,0 kN/ 

d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Pro realizaci stavby budou použité materiály a výrobky s platnými certifikáty a stavební 

práce budou prováděné odbornou firmou. 

e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Při výstavbě budou uskutečněné tradiční technologické postupy bez zvláštních 

požadavků na provádění navržených konstrukcí 

f) zajištění stavební jámy 

Stěny jámy budou podle výkresu výkopů svahované pod úhlem vnitřního tření zeminy 

1:1, nebo budou po celé výšce pažené. Druh záporového pažení určí specializovaná 

firma dle poměrových podmínek na stavbě. 
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g) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Postup výstavby se bude řídit harmonogramem, který bude vypracovaný zhotovitelem 

stavby ve spolupráci s technickým dozorem a investorem stavby. Před zahájením prací 

bude předložený stavebnímu úřadu jako plán kontrolních prohlídek.  

h) v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného  stavu, 

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a 

únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů 

Nejde se o změnu stávající stavby 

i) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 

konstrukce splňovat 

Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby a bude vypracovaná v rozsahu 

potřebném pro provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby není výrobní 

dokumentací. 

j) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Řešené v samostatné části projektové dokumentace viz složka č. 5 D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení stavby 

k) seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 

programů apod. 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu 

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby. 

ČSN 73 0540 -2:2011, Z1:2012 - Tepelná ochrana budov - část 2: Požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
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D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 Zdravotně technické instalace a přípojky 

- Úvod 

- Roční potřeba vody 

- Potřeba teplé vody 

- Kanalizační přípojka 

- Vodovodní přípojka 

- Vnitřní kanalizace 

- Zařizovací předměty 
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Zdravotně technické instalace a přípojky 

Úvod 

 Projekt řeší vnitřní vodovod, kanalizaci a jejich přípojky objektu mateřské školy 

v Malšicích na stavební parcele 1309/2 k.ú. Malšice (691275).  

 Jako podklad pro vypracování sloužily vyjádření od jednotlivých správců sítí 

v místě stavby, podklady od obecního úřadu a stávající Základní školy. 

 Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky místního obecního úřadu, 

stavebního úřadu a zásady bezpečnosti práce. 

Roční potřeba vody 

Směrná čísla roční potřeby vody určeno na základě přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 

Sb.: 

 Pro mateřskou školu: 30 osob  

 30*16=480 m3/rok 

 Učebny pro základní školu: 40 osob 

 40*5=200 m3/rok 

 Celkem: 480+200=680 m3/rok 

Potřeba teplé vod 

Spotřebě teplé vody stanoveno podle ČSN EN 15316-3-1 vztahem: 

 VW,day = (VW,f,day·f)/1000 [m3/den] 

 VW,day = (50*10)/1000 = 0,5 m3 /den = 500 l/den 

Kanalizační přípojk 

 Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky BE 400 v Malšicích.  

Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační 

přípojka DN 150. Průtok odpadních vod přípojkou činí 18,2l/s. 

 Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta 

z betonových skruží Ø 1000 mm, s poklopem Ø 600 mm je umístěna na soukromém 

pozemku před objektem. 

 Potrubí přípojky bude uloženo na pražcích a obetonováno. 

Vodovodní přípojka 

 Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 

provedená z HDPE 100 SDR 11 Ø 50x 4,6 napojená na vodovodní řad pro veřejnou 

potřebu na severní straně pozemku. Přetlak vody v místě napojení přípojky na 
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vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 

MPa. Vodovodní přípojka bude na veřejný řad IPE 110 napojena navrtávacím pasem s 

uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová souprava s vodoměrem a 

hlavním uzávěrem vody bude umístěna v technické místnost objektu mateřské školy. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno 

pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační 

vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 

Vnitřní kanalizac 

 Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační 

přípojku vedenou do jednotné stoky v příjezdové komunikaci vedoucí k objektu s 

průtokem odpadních vod přípojkou činí 18,12 l/s. 

Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. NP nebo pod stropem suterénu 

a pod terénem vně domu. V místě napojení hlavního splaškového svodného potrubí 

na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s 

poklopem Ø 600 mm, dešťové svodné potrubí je napojené přes sedimentační nádrž na 

vsakovací objekt. Vsakovací objekt (Tulenový systém AS KRECHT) má retenční 

objem 12,4 m3, dobu prázdnění 44 hod a je navržen z 8 ks tvarovek. Viz výpočet 

vsakovacího objektu. 

Splašková svodná potrubí budou vedena pod stropem v suterénu, pod podlahou 

1.NP v zemi. Pouze svodná potrubí pro odvodnění 1. PP budou vedena v zemi 

pod podlahou 1.PP do čerpací stanice odpadních vod umístěné na severní straně 

objektu. Výtlačné potrubí bude napojeno do svodného potrubí pod stropem suterénu. 

Osazené podlahové vpusti budou s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou. Vpusti 

budou vodotěsně spojeny s hydroizolací podlahy. Pro přístup k čištění budou na 

splaškových svodných a odpadních potrubích osazeny čisticí tvarovky. Splašková 

odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím a povedou v 

instalačních přizdívkách. Prostupy větracích potrubí střechou musí být klempířsky 

oplechovány. 

 Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách před stěnových instalací 

a pod omítkou. Čištění potrubí kanalizace budou umožňovat čistící kusy v objektu a 

revizní šachty. 
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 Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní budou vedená uvnitř budovy v 

instalačních šachtách. Vnitřní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena 

podle ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 

 Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na 

pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. 

Splašková odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou 

upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené v 

prostorech učeben bude provedeno ze zvukově izolačního materiálu POLO-KAL 3 S. 

Dešťová svodná potrubí budou vedena uvnitř budovy. 

Zařizovací předměty 

 Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 

zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou kombinační. Pisoárová mísa bude mít 

automatické splachovací zařízení. Nad umývátky budou výtokové ventily na studenou 

vodu. U umyvadel a dřezu budou stojánkové směšovací baterie.  Sprchové baterie 

nástěnné. U výlevky bude vysoko položený nádržkový splachovač a směšovací baterie s 

dlouhým otočným výtokem. Myčka nádobí bude k vodovodnímu a kanalizačnímu 

potrubí připojena přes soupravu HL 406. Smějí být použity jen výtokové armatury 

zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. 

Zemní práce 

 Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 0,8 

m. Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. 

Při provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 

1,5 m je nutno pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou 

podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen 

podél rýh, přebytečná zemina odvezena na skládku. Před prováděním zemních prací je 

nutno, aby provozovatelé všech podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytýčili 

(provozovatelů objedná investor nebo dodavatel stavby). Při křížení a souběhu s jinými 

sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, 

ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. 

Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich 

provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v 
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místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně bez 

použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo k poškození 

křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti 

poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí 

přizváni 

ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do původního stavu. Při provádění zemních 

prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN EN 805, nařízení vlády č. 591/Ň006 Sb., 

další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, podmínky provozovatelů podzemních 

sítí, stavebního a městského úřadu a zajistit bezpečnost práce. 
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Závěr 

Výstupem této práce je návrh Mateřské školy. Práce splňuje veškeré požadavky, 

které byly uvedeny v zadání. Od původního návrhu proběhlo několik změn, které vedly 

ke zlepšení užívání. Součástí práce je i požárně bezpečnostní řešení (viz. složka č.5 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení). Dále se v práci řeší stavební fyzika objektu, kde se 

počítali součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na základě čehož se objekt 

zatřídil do skupiny energetické náročnosti budovy. Objekt spadá do skupiny B- úsporná.  

Při dodržení veškerých technologických postupů, platných norem a vyhlášek, 

bude Mateřská škola provozu schopná a její užívání bude ekologické a bezpečné. 

Objekt je navržen tak, aby nenarušoval životní prostředí a budoucí okolní zástavbu. 
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Seznam použitých zdrojů 

 

Právní předpisy: 

 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb.: o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
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ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb.: o dokumentaci staveb. In: 62/2006. 2006. 

ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb.: o technických požadavcích na stavby. In: č. 81/2009. 

2009. 

ČR. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: 129/2006. 2006. 

ČR. Zákon č. 185/2001 Sb.: o odpadech. In: 71/2001. 2001. 

ČR. Vyhláška č. 376/2001 Sb.: o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

In: 143/2001. 2001. 

ČR. Vyhláška č. 381/2001 Sb.: kterou se stanoví katalog odpadů. In: 145/2001. 2001. 

ČR. Vyhláška č. 383/2001 Sb.: o podrobnostech nakládání s odpady. In: 145/2001. 

2001. 

ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb.: Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 

staveb. In: 10/2008. 2008. 

Normy: 

ČSN 73 4301. Obytné budovy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví, 2004. 

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2011. ČSN 73 0532. Akustika – Hodnocení zvukové 

izolace stavebních konstrukcí 

a v budovách. Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 
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ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2003. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

ČSN   česká státní norma 

NP   nadzemní podlaží 

Sb.   Sbírky 

ŽB   železobeton 

tl.   tloušťka 

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla 

min.   minimálně 

Kč   korun českých 

č.   číslo 

EPS   expandovaný polystyren 

PVC   polyvinylchlorid 

pv [kg/m2]  výpočtové požární zatížení 

Ht [W/K]  měrná ztráta prostupem tepla 

L´w,N   vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

R´w,N   vážená stavební neprůzvučnost 

Rw [dB]  vzduchová neprůzvučnost 

θe [°C]  návrhová teplota venkovního vzduchu 

θi [°C]   návrhová vnitřní teplota 

fRsi [-]   teplotní faktor vnitřního povrchu 

TZB   technická zařízení budov 

Rdt   únosnost zeminy 

R [m2K/W]  tepelný odpor konstrukce  

Rse [m
2K/W]  tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru  

Rsi [m
2K/W]  tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru  

λ   součinitel tepelné vodivosti  

U [W/(m2K)]  součinitel prostupu tepla konstrukce  

b [-]   činitel teplotní redukce 
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Seznam příloh 

 

SLOŽKA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 

Č.V.  NÁZEV VÝKRESU  MĚŘÍTKO  FORMÁT 

S1  ZÁKLADY     1:100   2xA4 

S2  PŮDORYS 1PP    1:100   2xA4 

S3  PŮDORYS 1NP    1:100   2xA4 

S4  PŮDORYS 2NP    1:100   2xA4 

S5  ŘEZ      1:100   2xA4 

S6  PLOCHÁ STŘECHA    1:100   2xA4 

S7  POHLEDY     1:100   2xA4 

S8  STROPY 1PP     1:100   2xA4 

S9  STROPY 1NP     1:100   2xA4 

S10  STROPY NP     1:100   2xA4 

 

PŘÍLOHA Č.1.1 VÝPOČET ZÁKLADŮ     12xA4 

PŘÍLOHA Č.1.2 VÝPOČET SCHODIŠTĚ     2xA4 

PŘÍLOHA Č.1.3 VÝPOČET ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY  2xA4 

 

SLOŽKA Č.2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

Č.V.  NÁZEV VÝKRESU   MĚŘÍTKO  FORMÁT 

C1  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:5000   2xA4 

C2  CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES  1:250   16xA4 

C3  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:250   16xA4 

C4  KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:1000   2xA4 
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SLOŽKA Č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Č.V.  NÁZEV VÝKRESU  MĚŘÍTKO  FORMÁT 

D.1.1.01 PŮDORYS 1PP    1:50   8xA4 

D.1.1.02 PŮDORYS 1NP    1:50   8xA4 

D.1.1.03 PŮDORYS 2NP    1:50   16xA4 

D.1.1.04 ŘEZ A-A‘     1:50   16xA4 

D.1.1.05 PLOCHÁ STŘECHA    1:50   8xA4 

D.1.1.06 POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ 1:50   8xA4 

D.1.1.07 POHLED JIŽNÍ A ZÁPADNÍ  1:50   8xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ I   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ II   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ II   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ IV   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ V   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ VI   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ VII   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ VIII   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ IX   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ X   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ XI   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ XII   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.2 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ    1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.3 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.4 VÝPIS DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ    1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.5 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ   1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.6 VÝPIS OKEN I      1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.6 VÝPIS OKEN II      1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.7 VÝPIS DVEŘÍ I      1xA4 

PŘÍLOHA  Č.3.7 VÝPIS DVEŘÍ II      1xA4 
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SLOŽKA Č.4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Č.V.  NÁZEV VÝKRESU  MĚŘÍTKO  FORMÁT 

D.1.2.01 ZÁKLADY     1:50   16xA4 

D.1.2.02 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1PP 1:50   4xA4 

D.1.2.03 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP 1:50   8xA4 

D.1.2.04 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP 1:50   8xA4 

D.1.2.05 D1 – DETAIL ATIKY   1:5   8xA4 

D.1.2.06 D2 – DETAIL POJISTNÉHO PŘEPADU 1:5   8xA4 

D.1.2.07 D3 – DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI  1:5   4xA4 

D.1.2.08 D4 – DETAIL PARAPETU FR. OKNA 1:5   4xA4 

D.1.2.09 D5 – DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ 1:5   4xA4 

D.1.2.10 D6 – DETAIL SOKLU   1:5   8xA4 

D.1.2.11 D7 – DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ 1:5   4xA4 

D.1.2.12 D8 – DETAIL PŘECHODU SKLEPA 1:5   4xA4 

D.1.2.13 D9 – DETAIL NAPOJENÍ SKLENĚNÉ F. 1:5   4xA4 

D.1.2.14 D10 – DETAIL VSTUPU NA TERASU 1:5   4xA4 

D.1.2.15 D11 – DETAIL ANGLICÉHO DVORKU 1:5   4xA4 

D.1.2.16 D12 – DETAIL OSTĚNÍ   1:5   2xA4 

D.1.2.17 D13 – DETAIL PARAPETU   1:5   2xA4 

D.1.2.18 D14 – DETAIL NADPRAŽÍ S ROLETOU 1:5   2xA4 

D.1.2.19 D15 – DETAIL BETON. SCHODIŠTĚ 1:5   4xA4 

D.1.2.20 STÁVAJÍCÍ STAV    1:70   2xA4 

D.1.2.21 BOURACÍ PRÁCE    1:70   2xA4 

D.1.2.22 NAVRHOVANÝ STAV   1:70   2xA4 
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SLOŽKA Č.5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Č.V.  NÁZEV VÝKRESU  MĚŘÍTKO  FORMÁT 

D.1.3.01 PŮDORYS 1PP    1:70   4xA4 

D.1.3.02 PŮDORYS 1NP    1:70   4xA4 

D.1.3.03 PŮDORYS 2NP    1:70   4xA4 

D.1.3.04 SITUACE     1:250   4xA4 

PŘÍLOHA Č.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA     15xA4 

PŘÍLOHA Č.5.2 TABULKY – VÝPOČET     6xA4 

 

SLOŽKA Č.6 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE 

Č.V.  NÁZEV VÝKRESU  MĚŘÍTKO  FORMÁT 

D.1.4.01 PŮDORYS 1PP-KANALIZACE  1:100   4xA4 

D.1.4.02 PŮDORYS 1NP-KANALIZACE  1:100   2xA4 

D.1.4.03 PŮDORYS 2NP-KANALIZACE  1:100   2xA4 

D.1.4.04 PŮDORYS 1PP-VODOVOD  1:100   2xA4 

D.1.4.05 PŮDORYS 1NP-VODOVOD  1:100   2xA4 

D.1.4.06 PŮDORYS 2NP-VODOVOD  1:100   2xA4 

D.1.4.07 SCHÉMA VODOMĚRNÉ SESTAVY 1:10   1xA4 

D.1.4.08 SCHÉMA VSAKU    1:50   2xA4 

D.1.4.09 SCHÉMA ČERPACÍ STANICE  1:30   1xA4 

D.1.4.10 KOORDINAČNÍ SITUACE   1:250   4xA4 

PŘÍLOHA Č.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA     1xA4 

PŘÍLOHA Č.6.2 VÝPOČET VSAKU      2xA4 

PŘÍLOHA Č.6.3 VÝPOČET VZDÁLENOSTI VSAKU OD OBJEKTU 3xA4 
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SLOŽKA Č.7 –  STAVEBNÍ FYZIKA 

          FORMÁT 

PŘÍLOHA Č.7.1 ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z  

  HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY    29xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU TEPLO 2014     43xA4 

VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNÍ OTVORŮ 3xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU AREA 2014     19xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU STABILITA 2011–ZIMNÍ   5xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU SIMULACE 2014–LÉTO    7xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU ZTRÁTY 2014      4xA4 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY     4xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU WDLS 5.1      9xA4 

VÝPOČET A POSOUZENÍ KCÍ NA VZDUCHOVOU A  

KROČEJOUVOU NEPRŮZVUČNOST     3xA4 

 

SLOŽKA Č.8 –  STATICKÉ POSOUZENÍ 

Č.V.  NÁZEV VÝKRESU  MĚŘÍTKO  FORMÁT 

D.1.2.b.01 VÝKRES TVARU    1:50   4xA4 

D.1.2.b.02 VÝKRES VÝZTUŽE   1:50   4xA4 

D.1.2.b.03 SCHÉMA     1:50   4xA4 

PŘÍLOHA Č.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA     8xA4 

PŘÍLOHA Č.8.2 STATICKÝ VÝPOČET     15xA4 
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