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ABSTRAKT  

Cílem diplomové práce je navrhnout projektovou dokumentaci mateřské 

školy ve fázi pro provádění staveb. Úkolem bylo navrhnout nejvhodnější 

řešení všech stavebních konstrukcí z hlediska na stavebně konstrukčního a 

tepelně technického.  

Objekt mateřské školy bude sloužit pro výchovu, vzdělání pro děti od 3 

zpravidla do 6 ti let. V objektu jsou navrženy celkem tři oddělní. Jednotlivá 

oddělení jsou navržena pro celkovou kapacitu 20 dětí. V mateřské škole bude 

probíhat pouze doohřev, případně příprava pouze studených pokrmů. 

Mateřská škola je navržena jednopodlažní s konstrukční výškou 4,25m. 

Jižní část objektu, kde se nachází jednotlivá oddělení, je navržena 

provětrávaná fasáda. Hlavní vstup do objektu je situován na východní stranu.  

Konstrukční systém objektu je zděný z pórobetonových tvárnic na bázi 

křemičitého písku. Střecha je navržena plochá, vegetační. Výplně otvorů jsou 

navrženy dřevohliníkové.  

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Mateřská škola, pórobetonové tvárnice, vegetační střecha, provětrávaná 

fasáda.  

  



 
 

 

ABSTRACT  

The aim of diploma thesis is a design project documentation of 

kindergarden in the construkction phase. The task was to design the most 

appropriate solution all of building structures in terms of construction and 

thermal engineering. 

The kindergarten will serve for education for children from 3 to 6 years old. 

In object are designes three departments. Individual departments are 

designes for total capacity 20 children. In the kindergarten there will lbe 

heating or preparation of only cold dishes.  

The kindergarten is designed single-storey with construct hight 4,25 m. 

Southern part of the building, where it is located ondividual departments, is 

designed breathable fasade. Zhe main entrance to the object is situated to 

the east side. 

Construction systém of the object is bricked from silicon-based porous 

concrete blocks. The roof is designed flat, vegetative. Filling of holes is made 

of wood-aluminum. 

KEYWORDS  

Kidergarten, porous concrete block, vegetational roof, breathable fasade,  
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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba mateřské školy 

 

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

parcelní číslo: 2389/4, 1655/29, 1655/30, 1655/31, 1655/32, 1655/33, 

st. 2874, st. 2892, st. 3185  

obec: Litomyšl [578347] 

katastrální území: Litomyšl [685674] 

město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

město Litomyšl, starosta Mgr. Daniel Brýdl 

Bří Šťastných 1000,  

570 01 Litomyšl 

e-mail: daniel.brydl@litomysl.cz 

telefon: 461 653 300 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 
osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla, 

Bc. Zlesáková Aneta 

Merhautova 447/40 

615 00 Brno 
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c) 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, 

Zodpovědný projektant: 

Ing. David Bečkovský, Ph. D 

Luční 1323/18 

790 01 Jeseník 

 

d) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 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. 

Vytápění: 

Ing. Marcela Počinková, Ph.D 

Veveří 331/95 

602 00 Brno 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

SO01 – Mateřská škola 

SO02 – Zpevněné plochy 

SO03 – Plocha po komunální odpad 

SO04 – Plocha pro odkládání kol a kočárků 

SO05 – Přípojka el. Energie 

SO06 – Kanalizační přípojka 

SO07 – Přípojka vodovodu 

SO08 – Dešťová kanalizace 

SO09 – Vrty pro tepelné čerpadlo 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 
e) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena-označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 

Nejsou k dispozici žádné informace o rozhodnutí nebo opatření, na jejichž 

základě byla stavba povolena. 

 

 

f) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Projektová dokumentace bude vedena v režimu pro povolení stavby. 

Dokumentace byla zpracována na základě podkladů od investora, 

geodetického zaměření a architektonických studií.  

Mateřská škola je navržena v zástavbě občanských a bytových domech. 

Pro návrh byly použity standardní klimatické podmínky. Výška hladiny 

podzemní vody se v návrhu stavby neuvažuje, před započetím stavby je 

nutné zjistit její průběh. V průběhu prací bude provedena sondáže zeminy 

v poloze základových konstrukcí a odebrány vzorky pro laboratorní 

posouzení. Dle výsledků bude provedena v rámci výstavby revize založená 

stavby.   

 

g) další podklady 

- zaměření pozemku, stávajících staveb na pozemku a blízkého okolí 

- radonový průzkum 

- orientační umístění stavby na pozemku investora 

- studie mateřské školy 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební pozemek s parcelními čísly 2389/4, 1655/29, 1655/30, 1655/31, 

1655/32, 1655/33, st. 2874, st. 2892, st. 3185 se nachází v zastavěném 

území města Litomyšl. Litomyšl se nachází jihovýchodně od města 

Pardubice. Stavební pozemek je mírně svažitého terénu s převýšením max 

2 metry po celé délce pozemku. Na pozemku se nachází stávající zástavba, 

která bude před započetím stavebních prací kompletně odstraněna. 

Včetně většiny přípojek technické infrastruktury. Přístup do mateřské školy 

je z východní strany z ulice T.G. Masaryka. Příjezd včetně parkovacích stání 

bude taktéž ze sejné ulice.  

Stávající zástavba na pozemku nesplňuje požadavky investora, a proto 

bude na žádost investora zdemolována. No odstranění stávající zástavby 

mohou začít přípravné práce pro výstavbu. V současné době se na 

pozemku nacházejí dřeviny, které rovněž budou odstraněny.  

Napojení mateřské školy na technickou infrastrukturu bude pomocí 

nových přípojek. Stávající přípojky budou odbornou firmou odstraněny, 

kromě přípojky vodovodu, která bude prodloužena. Dešťové vody ze 

střech budou odváděny vnitřními vtoky do vsakovacích zařízení na 

pozemku investora. Dále budou na pozemku zřízeny hloubkové vrty pro 

tepelné čerpadlo.  

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 

Nejsou vydány. 
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c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Dle územního plánu města Litomyšl jsou dotčené pozemky pro stavby 

mateřské školy označeny jako OV – plochy pro občanskou vybavenosti.  

Hlavní využití 

- jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, která slouží 

veřejné potřebě, 

‐ zastavitelné plochy občanské vybavenosti slouží pro veřejnou správu, 

kulturu, sociální péči, zdravotnictví, školství, protipožární (hasičskou) 

ochranu, vojsko a civilní ochranu, policii,  

‐ plochy určené pro občanskou vybavenost mají obvykle povahu 

otevřených areálů. 

 

Obecné podmínky využití 

Aby bylo zabráněno nadměrnému odtoku srážkových vod z území, 

požaduje se minimální plošné zastoupení zeleně  v návrhových plochách 

20%. Tam, kde není umožněn vsak srážkových vod do terénu v rámci 

stavebního pozemku, je vyžadováno jejich vsakování nebo zadržení na 

pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do 

vodního toku či do kanalizace. 

 

Přípustné jsou 

- stavby, činnosti a zařízení slučitelné s hlavním využitím a soužící veřejné 

potřebě. 

 

Podmíněně přípustné 

- obslužné činnosti, děje anebo zařízení bezprostředně související s 

daným druhem veřejné vybavenosti, 

- parkovací a odstavná stání a hromadné garáže pro potřebu vyvolanou 

využitím území příslušné funkční plochy. 
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Nepřípustné jsou 

‐ stavby, činnosti a zařízení neslučitelné s hlavním využitím, 

- stavby a zařízení pro obchodní prodej mimo staveb uvedených jak 

podmíněně přípustné, 

- stavby, činnosti a zařízení nesloužící veřejné potřebě nebo nezastávají 

pro takové stavby, činnosti a zařízení doplňkovou funkci. 

 

Závěr: 

Návrhem mateřské školy na pozemku pro občanskou vybavenost 

jsou splněny podmínky územního plánu. Veškeré srážkové vody se budou 

vsakovat na pozemku investora. Podmínky územního plánu města 

Litomyšl jsou splněny.  

 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Pro umístění stavby mateřské školy na stavební pozemky nebyly vydány 

žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území.  

 

 
e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zpracovány 

v textové i grafické části dokumentace. Podmínky jednotlivých dotčených 

orgánů budou uvedeny v dokladové části. 

 

f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Předpokládaná pevnost zeminy v úrovni základové spáry je 

Rdt = 125 kPa, musí výt potvrzeno statikem nebo geologem při převzetí 

základové spáry před betonáží základových pasů. Na pozemku nebyl 

vypracován hydrogeologický posudek dané lokality. Novostavbou 

nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Pokud se při 

provádění zemních prací vyskytnou nálezy historické, archeologické, 
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geologické či jiné povahy nebo jiné důležité nálezy veřejného zájmu, 

postupuje se dle platné legislativy v době podání.  

 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Při výstavbě je nutné dbát na dodržování ochranných pásem 

stanovených dle správců sítí. Na pozemku se vyskytuje ochranné pásmo 

vodovodu a kanalizace.  

Sloučené stavební pozemky se nenachází v památkové rezervaci, 

památkové zóně, zvláště chráněném území ani v lokalitě Natura 2000. 

 

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

Sloučené pozemky se nenacházejí v záplavovém nebo poddolovaném 

území.  

 

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

Během výstavby se předpokládá zvýšená prašnost a hlučnost v blízkém 

okolí stavby. Veškeré práce a technologické postupy budou voleny tak, aby 

nedošlo k ovlivnění sousedních staveb a provozu kolem nich z důvodů 

prašnosti a hluku ze stavební činnosti. Veškeré práce budou prováděny v 

denní pracovní době. 

Navrhovaná stavba neovlivní negativním způsobem okolní zástavbu. 

Nepředpokládá se působení ostatních vlivů, jako jsou biologické vlivy 

apod. Navrhovaná výstavba nepředstavuje zdravotní rizika pro 

obyvatelstvo při důsledném dodržování bezpečnostních a hygienických 

předpisů. Na základě posouzení vlivu stavby na jednotlivé složky životního 

prostředí je možno konstatovat, že navrhovaná stavba nebude mít 

negativní dopad na životní prostředí. Stavbou nebudou narušeny stávající 

odtokové poměry daného území. 

 

j)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na pozemku investora se v současné době nachází několik stavebních 

objektů, které budou před započetím jakýchkoliv stavebních prací nejprve 
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odstraněny. Veškeré dřeviny, které se vyskytují na pozemku budou 

vykáceny a po dokončení výstavby vysazeny nové.  

Demolice či kácení dřeviny nijak svým rozsahem neovlivní stavební 

pozemek ani okolní zástavbu. Při demolici se předpokládá zvýšena 

prašnost a hluk. Je třeba dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.  

 

k)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavební pozemky je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada, je 

stanovena bonitovaná půdně ekologická jednotka. Stavební pozemek se 

bude vyjímat ze zemědělského půdního fondu. Současné stavby, které se 

na pozemku vyskytují jsou již vyjmuty. Bude zapotřebí vyjmout pouze ta 

část půdorys stavebního objektu, která není vyjmuta ze zemědělského 

půdního fondu.  

 

l)  územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 

Doprava: 

Na stávající stavební pozemky není navržený sjezd. Mateřská škola bude 

napojena na dopravní infrastrukturu pomocí nového sjezdu 

šířky 7,7 metru, který je napojeny na zpevněné plochy pro parkování. Sjezd 

na pozemek bude na východní straně pozemku na ulici T.G. Masaryka.  

Je navrženo celkem 12 parkovacích stání včetně parkovacích stání pro 

ZTP. Dále je navržena parkovací plocha pro zásobování. Tato parkovací 

stání nebude využívané jako trvalé, ale bude složit pouze pro krátkodobé 

zastavení v denní době. 

Dále je stavební pozemek napojený na pěší komunikaci pomocí nových 

zpevněných ploch. Veřejné pěší komunikace za hranicemi pozemku 

investora vede podél východní strany stavebního pozemku.  
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Technická infrastruktura: 

• Elektrické vedení 

Mateřská škola je napojena na podzemní NN vedení novou přípojkou el. 

energie. Přípojka je napojena na novou rozvodnou skříň umístěnou ve 

sloupku oplocení na hranici pozemku. Nový vnitřní rozvod el. energie je 

napojeny na objekt SO01 Mateřská škola.  

Délka přípojky je cca 2,1 m na pozemku investora. 

 

• Plynovod 

Projekt neřeší připojení mateřské školy na veřejný plynovod. Plynovodní 

přípojka na stavebním pozemku bude již dále nevyužívána.  

 
• Vodovod 

Objekt mateřské školy bude napojeny na veřejný vodovod stávající 

vodovodní přípojkou. Délka napojení stávajícího vnitřního rozvodu není 

dostačující, dojde k prodloužení. Délka vodovodní přípojky je cca 1,65 m, 

které bude ukončena ve vodoměrné šachtě.  

Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou, která bude 

umístěna ve stávající betonové vodoměrné šachtě. V rámci stavby bude 

vodoměrná šachta ponechána na stejném místě. Na vodoměr bude 

navazovat nový vnitřní rozvod pro objekt. 

Betonová vodoměrná šachta kruhového průměru 900 mm je ve 

vyhovujícím stavu, a proto bude dále možné tuto šachtu využívat. 

Vodoměrná šachta je umístěna 1,5 metrů od hranice pozemku, jak udává 

správce sítí v dané lokalitě. 

 

• Kanalizace 

Splaškové vody z objektu budou odváděny pomocí nové kanalizační 

přípojky. Stávající kanalizační přípojka bude správcem sítí odstraněna. 

Kanalizační přípojky je napojena na stávající jednotnou kanalizaci města 

Litomyšl. Na kanalizační přípojce bude zřízena nová revizní šachta 

umístěna na pozemku investora cca 1,5 metrů od hranice.  
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• Dešťová voda 

- plocha střešní konstrukce:  

Dešťové vody ze střech budou odváděny vnitřními svody do vsakovací 

nádoby umístěné na pozemku investora. Dešťové vody ze zpevněných 

ploch budou odváděny taktéž do vsakovacího zařízení. Objem vsakovacího 

zařízení bude dán dle místa stavby a klimatických podmínek dané lokality. 

Vsakovací zařízení bude plastové samonosné o rozměrech 6,1 x 2 metry 

s průměrem poklopu 600 mm. Přesný typ zařízení bude upřesněn dle 

místních geologických podmínek, předpokládaná pevnost zeminy 

Rdt = 125 kPa, musí být potvrzeno geologem.  

 
Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Zlevněné plocha v okolí stavby umožňují bezbariérový přístup 

k navrhované stavbě. Mateřská škola je navržena pro užívání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace a je navržena jako 

bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. Ve znění 

pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností a pohybu.  

 

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

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné 

investice. 

Předpokládané zahájení stavby: 05/2019 

Předpokládané ukončení stavby: 05/2020 

 
n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí, 

Dotčené parcely  

- p. č. 2389/4 

 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

 

- p. č. 1655/29 



24 
 

 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

- p.č. 1655/30 

  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

 

- p.č. 1655/31 

  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

 

- p.č. 1655/32 

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

- p.č. 1655/33 

  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

 

- p.č. st. 2874 

  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

 

- p.č. st. 2892 

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

 

- p.č. st. 3185  

  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

 

Sousední parcely 

- p.č.2276/11 

    Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

 

- p.č. 2571 

    Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 
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- p.č. 2389/1 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Staré město, 53002   

Pardubice 

  

- p.č. 2394/6 

   Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

 

- p.č. 1655/1 

   Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl 

 

o)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

- p.č. 166/29 – na pozemku vznikne ochranné pásmo vodovodu a 

kanalizace 

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu mateřské školy, která bude osazena na stavební 

pozemky, na kterých se v současné době vyskytuje jiná stavba. Před 

zahájením stavebních prací budou odstraněny stavby, které jsou již 

nevyhovující. 

 

b)  účel užívání stavby, 

Objekt mateřské školy bude sloužit pro vývoj, výchovu a vzdělání pro 

děti v předškolním věku od 3 zpravidla do 6 ti let.  

 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba mateřské školy bude sloužit jako stavba trvalá.  
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d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 

Stavba mateřské školy je navržena jako bezbariérová musí se dbát na 

dodržování vyhlášky §2 398/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, která 

stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb 

s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

 
e)   informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zpracovány 

v textové i grafické části dokumentace. Podmínky dotčených orgánů 

budou uvedeny v dokladové části.  

 

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Mateřská škola nebude chráněna dle jiných právních předpisů, 

neuvažuje se. 

 

g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

kapacita: 60 dětí + 11 zaměstnanců 

počet nadzemních podlaží: 1 

počet podzemních podlaží: 0 

výška atiky nad 0,000 = úroveň 1.NP: +4,850 m 

celková podlahová plocha: 1194,14 m2 

obestavěný prostor: 5238,27 m3 

Počet funkčních jednotek: 3 

Předpokládaný počet uživatelů: 71 
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h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod., 

• Bilance potřeba vody: 

Předpokládaný počet osob: 71 

Roční spotřeba vody: 95 108,05 m3 

Denní potřeba vody: 3,67 m3/os/den 

 
• Bilance odtoku splaškových vod: 

Roční odtok splaškové vody: 35 m³/rok/osobu   

Předpokládaný počet osob: 71 

Celkový roční odtok splaškové vody: 907 025 m³ 

 

• Bilance odtoku dešťových vod 

- plocha střešní konstrukce:  

Dešťové vody ze střech budou odváděny vnitřními svody do vsakovací 

nádoby umístěné na pozemku investora. Dešťové vody ze zpevněných 

ploch budou odváděny taktéž do vsakovacího zařízení. Objem vsakovacího 

zařízení bude dán dle místa stavby a klimatických podmínek dané lokality. 

Vsakovací zařízení bude plastové samonosné o rozměrech 6,1 x 2 metry 

s průměrem poklopu 600 mm. Přesný typ zařízení bude upřesněn dle 

místních geologických podmínek, předpokládaná pevnost zeminy 

Rdt = 125 kPa, musí být potvrzeno geologem.  

 

• Plynová odběrná zařízení 

Není v dokumentaci řešeno. 

 

• Elektrická energie: 

Instalovaný příkon celkem: 21 kW 

Maximální soudobý příkon Ps: 12,6 kW 

Výpočtový proud lp: 19,1 A 

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie: 3,2 MWh/rok 
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Hlavní jištění před elektroměrem bude 3x20A, charakter. B 

 

• Druh odpadů: 

Běžný komunální odpad 

- výpočet velikosti nádoby na komunální odpad: 

Počet osob: 71 

Doporučený objem: 4 l/os/den 

Celkem: 284 l/den, 1420 litrů/ 5dní 

Návrh: 2x nádoba 1100 litrů 

 

Všechny typy odpadů vznikajících během jejich vestavby budou dle jejich 

původu odváženy a likvidovány na skládkách k tomu určených. O likvidaci 

a odevzdání těchto odpadů bude ke kolaudaci doloženo prohlášeni. 

 

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, 

Předpokládané zahájení stavby: 05/2019 

Předpokládané ukončení stavby: 05/2020 

 

h)  orientační náklady stavby. 

Orientační náklady mateřské školy jsou uvažovány ve výši 35 milionů.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Jedná se o novostavbu mateřské školy ve městě Litomyšl v zastavěné 

lokalitě. Před zahájením stavebních prací bude ze stavebního pozemku 

odstraněna stávající zástavba a okolní dřeviny. Na objekt mateřské školy 

budou napojeny zpevněné plochy.  

Stavba nijak svým prostorovým řešením nenarušuje urbanismus 

okolního prostředí a splňuje požadavky územního plánu. 

 Mateřská škola je navržena jednopodlažní, nepodsklepená. Rozdělení 

mateřské školy je do třech oddělení, ve kterých je uvažováno s maximální 



29 
 

kapacitou 20 děti. Střecha navržena plochá, vegetační se skonem 3 %. 

Konstrukční systém objektu navržen zděný.  

 

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 

Mateřská škola je navržena jednopodlažní do obdélníkového tvaru. 

Rozměry objektu cca 57,7x29,7 metrů. Střecha navržena plochá vegetační.  

Po vstupu do objektu se dostaneme do zádveří. Ze zádveří se 

dostaneme do hlavního komunikačního prostoru, ze kterého je možný 

přístup do jednotlivých oddělení, technické místnosti, technického zázemí 

a provozní části. Z jednotlivých oddělený je možný výstup na terasu do 

venkovního prostoru. V každém oddělení jsou navrženy střešní okna pro 

rovnoměrnost osvětlení.  

Hloubka základové spáry musí být minimálně 1,2 pod upraveným 

terénem. Stavba bude založena na monolitických základových pasech do 

bednění z prostého betonu C20/25, třída prostředí betonu XC2. 

Alternativně lze základy provést s krčkem ze ztraceného bednění nad 

základové pasy, které se prováží vodorovnou a výztuží a prolijí betonem 

C16/20. Pod základové pasy je navržen podkladní beton pro zlepšení 

vlastností podloží základové spáry. Prostupy v základech 200x200 mm a 

250x250 mm znázorněno ve výkresové dokumentaci. Na základové 

konstrukce navazuje podkladní beton tl. 150 mm z betonu C 16/20. 

Podkladní beton bude vyztužen kari sítí s okny 150/150/8 mm. Pod 

příčkami bude do podkladního betonu přidána další kari sít 100/100/6 mm. 

Před začátkem betonáže podkladního betonu je třeba odzkoušet ležaté 

rozvody. Prostupy kanalizace a vodovodu znázorněné ve výkresové 

dokumentaci. Na pozemku bylo zjištěno střední radonové riziko. Pod 

podkladní beton je navržen podkladní štěrk z pěnoskla tl. 150 mm, do 

kterého bude uloženo potrubí pro odvětrání radonu z podloží. Sběrné 

potrubí bude vyvedeno ven z objektu prostupem v základech a v podloží a 

vyvedeno nad terén mimo objekt. Vedení potrubí v podsypu znázorněné 

jako směrné řešení ve výkresové dokumentaci. Dále je z důvodu výskytu 

středního rizika navržen 2x hydroizolační pás proti radonu.  

Konstrukční systém objektu je navržen zděný z pórobetonových tvárnic 

s přidáním křemičitého písku. Vodorovné nosné konstrukce navrženy 
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předepnuté stropní panely. Podhledy pod stropními konstrukcemi tvořeny 

kovovým nosným roštem, opláštění je tvořeno sádrokartonovými 

deskami. Povrchová úprava stěn a stropů v interiéru bude tvořena 

omítkami a keramickým obkladem, z exteriéru fasádní silikátová omítka a 

na části objektu je jako finální úprava stěn z exteriéru je tvořena 

vláknocementovými deskami na nosném kovovém roštu. Barevné řešení 

bude upřesněno investorem stavby.  

Výplně otvorů v obvodových stěnách navrženy dřevo hliníkové, 

v interiéru výplně otvoru navrženy dřevěné. Způsob otevírání znázorněn 

ve výkresové dokumentaci. Přesto je nutné otevíravost oken před zadáním 

do výrobu konzultovat s investorem stavby. Tepelná izolace stavby bude 

přetažen přes rám otvorů.  

Střešní konstrukce navržena plochá vegetační extenzivní s klasickým 

pořadím vrstev v kombinaci s travním porostem se sklonem 3 %. Hlavní 

hydroizolační vrstva je tvořena mPVC fólií, která musí být odolná proti 

prorůstání kořenů. Spádová vrstva střechy je tvořena tepelnou izolací. 

Kladení pasů mPVC fólie je s přesahem natavením horkovzdušnou pistolí 

Před osazováním dalších vrstev vegetačního souvrství je nutné 

zkontrolovat spoje, případné bubliny opravit. Atika je opatřena 

poplastovaným plechem po celém obvodu střechy. Materiálové a barevné 

řešení bude upřesněno investorem stavby. Odvodnění dešťových vod 

z plochých střech je vnitřními svody, které jsou vedeny v sádrokartonových 

předstěnách.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt mateřské školy je celkem členěn na několik částí. Jsou to 

jednotlivá oddělení, které budou svým provozem plnit funkci vzdělání a 

výchovu pro děti od 3 do zpravidla 6 ti let. Další část je provozní, ve které 

bude probíhat ohřev pokrmů pro děti a ostatní osoby, případně bude 

probíhat připrava pouze studených pokrmů. Třetí část objektu je tvořena 

technickým zázemím, které je tvořeno technickou místností, která je 

rozdělena na samostatnou technickou místnost pro vzduchotechniku. 

Předposlední část objektu je rozdělena na provozní část, ve které je 

administrativa pro řízení celého objektu a ostatní prostory pro údržbu a 



31 
 

úklid prostor. Poslední části objektu jsou sklady a skladovací prostory. 

Všechny tyto části jsou spojeny komunikačními prostory. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba mateřské školy je určena pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová, coř je v souladu s §2 

vyhlášky 398/2009 S. ve změní pozdějších předpisů, která stanoví obecně 

technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na 

riziko bezprostředního fyzického poškozeni vznikajícího z různých důvodů 

pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě týkají 

uklouznutí, pádů, nárazů, nehod způsobených pohybujícími se vozidly. 

Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby a Nařízeni vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci. 

Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. a z něj vycházejících 

předpisů. Tento zákon je nutné dodržet i při prováděni stavby. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízeni a činnosti budou 

provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v 

souladu s výše zmíněným zákonem a s vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 

v platném znění a souvisejících předpisů. Při provádění veškerých 

stavebních pracích bude dodržena vyhláška vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 

Sb. Vyhláška stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení při přípravě a prováděni stavebních a montážních 

prací a při pracích s nimi souvisejícími. Vyhláška se vztahuje na právnické 

a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. 

Musí být zajištěno zejména, aby: 

- pracovnici měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní 

způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a 

byli seznámeni s případnými riziky práce na daném pracovišti 
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- k činnosti, kterou mají pracovnici vykonávat, byli vybaveni osobními 

ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohroženi, jež vyplývá z 

prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními 

pomůckami a prostředky (nářadí) 

- pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny 

požadavky z hlediska jejich zabezpečení 

- mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiny zhotovitel) byly 

dohodnuty předem a písemnou formou stvrzeny vzájemně vztahy, 

závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na 

předaném pracovišti, případně při souběhu prací vice zhotovitelů 

- pracovnici byli seznámeni o způsobu chováni a s případným zdrojem 

nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu 

odběratele 

- řídicí pracovnici měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady 

(návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž 

jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce 

- k provádění stavebních prací byla včas a v potřeném rozsahu zajištěna 

technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle 

stanovených technologických postupů 

- staveniště musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy do těchto 

vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na 

stavbě nepracuje, a označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. 

- na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách apod. musí 

byt udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno 

dostatečné osvětlení. 

- pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky 

a výšky průchozích profilů. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště 

je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné výšky smí 

byt minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečeni snížených míst. 

Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, 

který je o 30 cm větší, než rozměry dopravního prostředku včetně nakladu. 

Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou 

vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. 

Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích 
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nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop 

musí mít odpovídající únosnost a nesmí byt lehce odstranitelný. 

Nezakrývají se pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybuji-li se 

pracovnici u takových otvorů v bezprostřední blízkosti (do 1,5 m), musí být 

ohrazeny nebo střeženy. Všechny jamy s nebezpečnými látkami se musí 

ohradit i na staveništích v nezastavěném území vždy dvoutyčovým 

zábradlím minimální výšky 1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze 

nahradit vytvořením zábrany. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a)  stavební řešení, 

Objekt mateřské školy je založen na monolitických základových pasech 

z prostého betonu C20/25, třída prostředí betonu XC2. Jako alternativní 

návrh mohou být základy navrženy s krčkem ze ztraceného bednění na 

vrchní hranu základového pasu. Nad základové pasy navržen podkladní 

beton, který bude dovyztužen kari sítí s oky 150/150/8 mm, v místě příček 

je podkladní beton dovyztužen kari sítí 100/100/6 mm.  

Konstrukční systém mateřské školky je řešen zděný z pórobetonových 

tvárnic s přidáním křemičitého písku. Stropní konstrukce tvořena 

stropními předepnutými dutinovými panely.  

Střešní konstrukce tvořena vegetační s klasickým pořadím vrstev. Sklon 

střešní konstrukce 3 %.  

 

b)  konstrukční a materiálové řešení, 

Před zahájením stavby mateřské školy musí být ze stavebního pozemku 

odstraněna stávající zástavba a všechny dřeviny, které po dokončení 

budou nahrazeny novými.  

Zemní práce: 

Na potřebné části stavebního pozemku se provede odborné sejmutí 

ornice, popřípadě hlouběji uložené, zúrodněné schopné zeminy, tj. min. 

150 mm a použije se v souladu s požadavky na ochranu zemědělského 

půdního fondu na ohumusování a ozelenění terénních úprav po ukončení 

jakýchkoliv stavebních pracích. 
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 Kulturní půda na dočasné skládce musí být správně a na vhodném 

místě uložena a tvarována (výška nemá přesahovat 2 m, sklon svahu 1:1 

až 1:2). Sejmutí ornice bude provedeno vhodným mechanizmem. Sejmutí 

ornice bude provedeno vhodným mechanizmem po vytyčení stavby 

lavičkami a pomocnými kolíky. Vlastní výkopy budou provedeny dle 

prováděcí dokumentace výkopů. Výkop jámy bude prováděn strojně, 

pouze v blízkosti pozemních sítí IS a v jejich ochranném pásmu (cca 1 m na 

každou stranu) ručně. Základová spára bude začištěna ručně a chráněna 

před zvětráním v případě dlouhodobé přestávky. Zhutňování vhodné 

sypaniny s optimální vlhkostí (nejlépe štěrk, případně suť) mezi základy a 

ve zvýšeném zemním tělese bude prováděno po vrstvách (max. 300 mm), 

vhodnými zhutňovacími prostředky, na příslušnou míru zhutnění (relativní 

ulehlost ID – min. 2 kg/cm2 (dle ČSN – Kontrola zhutnění zeminy a 

sypaniny). Základová spára bude začištěna ručně a chráněna před 

zvětráním v případě dlouhodobé přestávky. Pokud se při provádění 

zemních prací vyskytnou nálezy historické, archeologické nebo geologické 

povahy, nebo jiné důležité nálezy veřejného zájmu, postupuje se dle platné 

legislativy v době podání. Předpokládaná pevnost zeminy v úrovni 

základové spáry je Rdt = 125 kPa, musí být potvrzeno statikem nebo 

geologem při převzetí základové spáry před betonáží základových pasů. 

 

Základové konstrukce: 

Monolitické základové pasy budou zhotoveny z betonu C20/25, třída 

prostředí betonu XC2. Na pasy bude proveden podkladní beton pro 

zlepšení vlastností základové spáry. Kvalita bude určena na základě 

místních základových poměrů, tl. 100 mm. Šířka základového pasu pod 

obvodovou stěnou tl. 450 mm včetně odsazení o 150 mm. Alternativné lze 

na horní hranu základů bude osadit bednící tvarovka ze ztraceného 

bednění vyplněné betonem C 20/25, třída betonu stanovena dle 

skutečných podmínek, dovyztužit 1x6mm do každé vodorovné spáry a 

1x8mm do svislých spár. Přes bednící tvarovku bude provede podkladní 

betonu C20/25, třída betonu stanovena dle skutečných podmínek tl. 150 

mm, který bude vyztužen kari sítí s oky 150/150/8 mm, při horním okraji 

150/150/6. Bednící tvarovka bude svázaná se základovým pasem trny 
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průměru 6 mm, které budou osazeny do zavadlého betonu. Trny budou 

protaženy až do úrovně podkladního betonu a svázány s KARI sítí. 

Je třeba pohlídat hloubku založení základových konstrukcí. Hloubka 

založení základových konstrukcí musí být minimálně v hloubce 1,2 pod 

úrovní upraveného terénu. 

Do základových konstrukcí bude vložen zemnící pásek FeZn 30/4 mm s 

vývody pro svorky bleskosvodu v rozích objektu, minimálně 4 vývody ve 

vzdálenosti max. 12 m + 20 %, spoj zastříkat bitumenovou směsí. 

Základové konstrukce budou zatepleny pomocí extrudovaného 

polystyrenu XPS tl. 150 mm. V místě pod terénem bude XPS chráněno 

pomocí geotextilie a ochranné nopové folie, výška nopu 8 mm. 

Základové pásy pod vnitřními nosnými zdmi budou odsazeny od hrany 

zdi o 150 mm na každou stranu, celková šířka pasu bude tedy 600 mm, 

hloubka založení musím být alespoň 500 mm pod terénem. 

Před betonáží podkladního betonu je nutné provést a odzkoušet ležaté 

rozvody, polohu je nutné koordinovat dle jednotlivých projektů profesí. Při 

průchodu základovými konstrukcemi je nutné chránit potrubí chráničkami 

nebo jiným způsobem zamezit přenosu zatížení na potrubí. 

Z důvodu středního radonového indexu a podlahového vytápění, je 

proto nutné podloží pod objektem odvětrat v podloží z pěnoskla pod 

podkladním betonem. Navrženo odvětrávací potrubí DN125, které bude 

pod terénem vyvedeno ven z objektu.  

Svislé nosné konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce tvořeny pórobetonovými tvárnicemi s přidáním 

křemičitého písku 500x300x249 mm. Styčné spáry jsou spojeny na pero 

drážku. Ležaté spáry jsou vyplněny maltou 2 mm.  

První zakládací tvárnice je tvořena pórobetonovou tvárnicí 599x250x124 

mm, která je osazena do maltového lože 5 mm. 

Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi s přidáním 

křemičitého písku 500x300x249 mm. Styčné spáry jsou spojeny na pero a 

drážku, ložné spáry vyplněny maltou 2 mm.  

Skladby jednotlivých konstrukci jsou detailněji popsány ve výpisu 

skladeb.  
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Svislé nenosné konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce jsou tvořeny z pórobetonových tvárnic 

s přidáním křemičitého písku, rozměr tvárnice 150x500x249 a 

200x500x249 mm. Ložná spára vyplněn maltou 2 mm. Styčná spára 

spojena na pero a drážku.  

V hygienických prostorech jsou navrženy sádrokartonové předstěny 

samostatně stojící tloušťky  360mm. Sádrokartonové předstěny, které jsou 

napojeny na svislé stěny mají tloušťku 271 mm. V obojích případech 

tloušťka mezery pro vedení instalací 180 mm. Prostor mezi rošty vyplnen 

minerální izolací. Jelikož jsou příčky ve vlhkém prostředí je nutné použít 

sádrokartonové desky impregnované do vlhkého prostředí.  

Skladby jednotlivých konstrukcí uvedeny ve výpisu skladeb.  

• Vzduchová neprůzvučnost: 

     R‘w ≥ R‘w, pož. 

 

 … pro stropy platí: R‘w, pož. je 47 dB 

    … pro stěny platí: R‘w, pož. je 42 dB 

 - k1 uvažováno mezi 4–8 dB dle k-čního systému. 

 

• Kročejová neprůzvučnost: 

     L‘nw ≤ L‘nw,pož 

 

 pro stropy platí: L‘nw,pož je 63 dB 

   - k2 uvažováno mezi 1–2 dB dle k-čního systému. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny předepnutými stropními 

panely tloušťky 250 mm, šířka panelu 1190 mm, délky panelů uvedeny ve 

výpisu stropních dílců ve výkresové dokumentaci. Uložení stropních 

panelů na nosnou stěnu 100–150 mm do maltového lože. Panely kladeny 
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na sráz, prostor mezi hranami panelů vyplněn maltou. Zkrácení šířky 

panely pouze v dutině. Dutiny panely zadělány zátkou. Prostupy ve 

stropních panelech znázorněny ve výkresové dokumentaci. Ukončování 

panelů u prostupů přes celou šířku panelu řešeny pomocí ocelové výměny. 

Ze strany interiéru jsou ke stropní panelům kotveny nosné profily po 

vynesení stropního podhledu. Ve styku s vlhkým prostředím je nutné 

použít impregnované desky d vlhkého prostředí. Sádrokartonové desky na 

podhled musí být s požární odolností REI15 DP3. Jednotlivé skladby 

konstrukcí uvedeny ve výpisu skladeb.  

Věnce 

Nad vnějším nosným zdivem v místě uložená stropního panelu je 

navržen železobetonový věnec výšky 300 mm, který je v úrovní pod 

stropním panelem. Železobetonový věnec výšky 300 mm v obvodové 

stěně kolmo na uložení panelu výškové osazení panelu je v úrovni stropní 

konstrukce. Železobetonový věnec ve vnitřní nosné stěně výšky 300 mm je 

uložen pod stropní konstrukcí.  

Materiál konstrukce je navržen z betonu C20/25 třída prostředí XC2. 

Minimální krytí výztuže je 20 mm. 

 

Překlady 

Navrženy systémové překlady. Nad otvory v obvodové a vnitřní nosné 

konstrukci tloušťky 300 mm navrženy 3 kusy překladů 100x250 mm, délky 

překladů uvedeny ve výpisu překladů. Uložení překladů 200–300 mm.  

Do příček o tloušťce 150 mm navržen 1 kus překladu 150x250 mm, délka 

dle výpis překladů. Tyto překlady nejsou nosné sami o sobě. Nosnými se 

stávají pouze teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou 

spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. Uložení překladů v příčkách 

minimálně 150 mm.  

Překlady nad zdvižnými a posuvnými hs portály v obvodových stěnách 

navrženy železobetonové 300x250 mm, délka uvedena ve výpisu překladů. 

Uložení těchto překladů 250 mm. Materiál je beton C20/25, třída prostředí 

betonu XC2. Minimální krytí výztuže je 20 mm.  
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Schodiště 

V objektu mateřské školy nejsou navrženy žádné schodiště.  

 
Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena plochá vegetační tvořenou rozchodníky 

se spádem 3 %. Skladba střešní konstrukce je s klasickým pořadím vrstev 

ukončená hydroizolací tvořenou mPVC fólií, která je odolná proti 

prorůstání kořenů. Dále je na hydroizolační vrstvu pokračuje skladba 

vegetační střechy. Spádová vrstva je tvořena tepelně izolačními klány 

z pěnového polystyrenu. Okolo atiky je navržen atikový klín 100x100 mm. 

Minimální výška atiky nad poslední vrstvou skladby musí být minimálně 

150 mm. Okolo atiky a střešních oken navržen pás kačírku tl. 300 mm.  

Plochá střecha je rozdělena na 5 částí. Odvodnění každé části střechy je 

pomocí dvou vyhřívaných systémových vtoků. Svislé vtoky vedeny 

v instalačních předstěnách. Umístění vtoků musí být minimálně 500 mm 

od atiky. NA vtoku musí bát osazen ochranný koš kvůli pronikáním 

nečistot.  

Dešťová vody ze střechy je odváděna svislými vtoky do vsakovacího 

zařízení. Objem vsakovací nádrže dán dle místních podmínek.  

Z důvodu bezpečnosti je na střešní konstrukci navržen bezpečnostní 

záchytný systém tvořený kotvícími body, které jsou zakotveny do stropní 

konstrukce. Kotvícími body je nataženo ocelové lanko o průměru 6 mm. 

Znázornění záchytného systému viz výkresová dokumentace.  

 

Komíny 

V objektu mateřské školy není navrženo komínové těleso. 

 

Výplně otvorů vnější: 

V obvodovém zdivu budou osazena dřevo hliníková okna, zasklena 

čirým izolačním trojsklem  

(4–6–4). Součinitel prostupu tepla celým oknem Uw [W/m2K] je různý, 

konkrétní hodnoty uvedeny ve výpisu oken. Propustnost světla 0,75 %. 

Propustnost solární energie 0,5 %. Materiál rámu je smrk, celoobvodové 
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kování. Materiál kování broušený nerez. Venkovní parapety budou dodány 

společně s okny. Do střešní konstrukce jsou osazena střešní okna 

s elektrickým ovládáním. Barva oken šedá. Přesný typ ude upřesněn 

investorem stavby.  

Dveře v obvodových stěnách navrženy dřevo hliníkové v rámové 

zárubni. Zasklení dveří izolačním trojsklem float (4-6-4). Kování dveří 

broušený nerez. Součinitel prostupu dveřmi U = 0,603 W/m2K. Dveře 

osazeny panikovou klikou. Do dveří je navržen cylindrický zámek FAB 

bezpečnostní třídy 3.Zdvižné a posuvné dveře umožňující přístup na terasu 

budou opatřeny zatepleným hliníkovým prahem. Materiál dveří laminát. 

Dveře opatřeny samozavíračem.  

Přes rámy oken a dveří bude přetažena tepelná izolace minimálně 30 

mm. Rozměry jednotlivých výrobků uvedeny ve výpisu výrobků. Způsob 

otevírání oken a dveří znázorněn v grafické příloze projektové 

dokumentaci.  

 

Výplně otvorů vnitřních  

Interiérové dveře v mateřské škole jsou navrženy dva typy dveří 

jednokřídlé nebo dvoukřídlé, otevíravé nebo posuvné. Obvodový rám 

bude z MDF desek, vyplněných odlehčenou dřevotřískou a opláštěný 

tenkou dřevotřískovou deskou. Dýha bude standardní tl 0,6 mm. Dveře 

budou osazeny do ocelové zárubně. Přesný typ dveří bude upřesněn 

investorem stavby. Dveře budou opatřeny 3 závěsy, klikou na obou 

stranách a dozickým zámkem. 

 

Úpravy povrchů vnějších 

Na mateřské škole jsou navrženy dva tyty úpravy povrchů v exteriéru. 

Na části fasády v místě kontaktního zateplovacího systému je navržena 

silikátová fasádní omítka. Barva omítky navržena v odstínech šedé barvy, 

viz výkresová dokumentace.  

Na části mateřské školy, kde je navržena provětrávaná fasáda je jako 

povrchová úprava jsou navrženy cementovláknité desky šedé barvy. 

Jednotlivé desky budou ze zadní strany nalepeny na kotvící prvek. Jako 
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kotvící prvek je navržena ocelová kotva ve spojení s ocelovými úhelníky. 

Přesný typ a barva desek upřesněna investorem stavby.  

 

Hydroizoace 

Jako hydroizolace spodní stavby je navržen 2x asfaltový pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou, horní pás s polyesterovou 

rohoí. Spodní hydroizolační pás je samolepící, horní pás bude bodově 

nataven. Podklad pro asfaltové pásy bude opatřen asfaltovou penetrací 

např. Dekprimer. Hydroizolace spodní stavby musí být vytažena min. 300 

mm nad úroveň přilehlého terénu. Postup provedení je dán 

technologickým postupem výrobce. Hydroizolace spodní stavby je 

navržena na střední radonový index, dle radonového průzkumu.  

Hydroizolace ploché střechy navržena fólie z mPVC. Spoje budou 

provedeny dle technologického postupu výrobce. Po dokončení pokládky 

hydroizolace budou zkontrolovány všechny spoje z důvodu zatékání do 

střechy. V případně netěsností a „bublin“ budou spoje náležitě opraveny. 

Jako pojistná hydroizolace navržen asfaltový pás z SBS modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie, na spodní straně pás opatřen 

separační PE fólií. 

 

Tepelná izolace 

Soklová část (do 300 mm nad přilehlý terén) je zateplena pomocí 

pěnového polystyrenu XPS tl. 150 mm Dále je objekt kontaktně zateplen 

pěnovým polystyren s příměsí z grafitu tloušťky 150 mm. V místě 

provětrávané fasády je navržena minerální izolace tloušťky 150 mm. Na 

omítnuté zdivo z exteriéru bude přilepena tepelná izolace cementovým 

lepidlem tloušťky 2 mm, desky tepelné izolace budou přikotveny 

k nosnému podkladu talířovými hmoždinkami se zápustnou hlavou.  

Do konstrukce podlahy je použit polystyren EPS tl. 120 mm. Podlaha 

v technické místnosti je navržena ve spádu 1 %, spád bude tvořen 

tepelnou izolací směrem od stěn ke středu místnosti. Dilatace podlahy je 

navržen pásek z tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 20 mm. 
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Na ploché střeše je navržena tepelná izolace ve spádu z pěnového 

polysytrenu ve spádu 3 %. Okolo vtoku navržen obdélník 1000x1000 z PIR 

izolace, minimální tloušťka izolace u vtoku je 50 mm. Součástí souvrství 

systémové zelené střechy je vrstva minerální izolace. 

Součástí tepelné izolace jsou i dilatace. Dilatace mezi sousedními 

objekty navržena tepelná izolace pěnový polystyren EPS v tloušťkách 3-

5 mm. Zateplení rámů otvoru v obvodových stěnách z exteriérové strany 

tepelná izolace 30 - 50 mm. 

 

Klempířské prvky: 

Klempířské prvky jsou navrženy z poplastovaného plechu barvy 

antracitové tmavě šedé. Výpis klempířských prvků bude ve výpisu 

klempířských prvků. 

 

Truhlářské prvky: 

Výpis truhlářských prvků bude ve výpisu truhlářských prvků. 

 

Zámečnické prvky: 

Výpis zámečnických prvků bude ve výpisu zámečnických prvků. 

 

Doplňkové výrobky 

Výpis doplňkových výrobků bude ve výpisu doplňkových výrobků. 

 

Podlahy: 

Povrchové úpravy podlah jsou specifikovány v legendě místností ve 

výkrese půdorysu 1NP. Mezi přechodem jednotlivých typů nášlapných 

vrstev bude použita přechodová podlahová hliníková lišta, jíž typ a barvu 

určí investor stavby. Konstrukce podlah bude od obvodových zdí 

oddilatována pomocí pěnového polystyrenu tl. 20 mm. 
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Podhledy: 

Ve většině místností jsou navrženy sádrokartonové podhledy, které 

musí splňovat požární odolnost REI15 DP3 ze spodní strany – viz Požárně 

bezpečnostní řešení stavby. V prostorách se zvýšenou vlhkostí je nutno pro 

obložení SDK deskami použít sádrokartonovou desku, která je určena 

přímo do vlhkého prostředí. 

 

i)  mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navržena tak, aby účinně odolávala zatížením působícím v 

průběhu výstavby i po jejím dokončení. Musí být zajištěna stabilita stavby 

a nesmí dojít k většímu stupni nepříznivého přetvoření, k částečné či úplné 

destrukci budovy, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení, 

nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 

příčině. Prováděné práce na stavbě musí být prováděny na základě 

technologických předpisů a musí současně splňovat platné normy a 

vyhlášky.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a)  technické řešení, 

Objekt rodinného domu bude zemním vedením napojen pomocí 

nových přípojek na distribuční sítě nízkého napětí, pitnou vodu pomocí 

stávající přípojky a kanalizaci. Dešťové vody ze střešní konstrukce budou 

odváděny do vsakovacího zařízení na pozemku investora.   

Objekt je vytápěn pomocí tepelného čerpadla země voda. Teplá voda 

bude připravována v kombinovaném zásobníku teplé vody, který bude 

připojen jak na tepelné čerpadlo, tak na elektrickou energií. V konkrétních 

místnostech je navrženo podlahové vytápění, které bude doplněno o 

otopná tělesa. V prostorách heren navrženy chladící stropy. 
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b)  výčet technických a technologických zařízení. 

Zařízení pro vytápění 

Vytápění v objektu mateřské školy bude pomocí tepelného 

čerpadla země voda o výkonu 30 kW. Ohřev chladiva v čerpadle bude 

probíhat pomocí přívodního tepla v zemině. V letních měsících bude 

naopak teplý vzduch z interiéru odebírán pomocí chladících stropů 

umístěných v SDK podhledech a navracen zpět pro předehřev vrtu do 

zeminy. Přívodní a vratné potrubí od vrtů bude sdružováno ve 

sběrných šachtách a poté bude vedeno do technické místnosti. 

Primární okruh tepelného čerpadla je navrženo celkem pět vrtů, 

které jsou zakopány do hloubky 93 metrů. Umístění vrtů na pozemku 

investora musí být v minimální vzdálenost od sebe 5 metrů. Přesné 

umístění vrtů zakresleno ve výkresu situace.  

Sekundární okruh tepelného čerpadla je navržený topný systém, 

který je tvořen podlahovým teplovodním vytápěním doplněný o 

desková otopná tělesa. Potrubí teplovodního podlahového vytápění 

bude uloženo v podlaze v systémové folií.  

 

Zařízení pro ochlazování budov 

Jako zařízení pro ochlazování budov jsou navrženy chladící 

stropy, které předehřívají navržené vrty v letních měsících. Chladící 

stropy jsou navrženy v sádrokartonových podhledech především 

v místnostech, které jsou orientovány na světovou stranu kam nejvíce 

svítí slunce.  

 

Zařízení vzduchotechniky 

V objektu mateřské školy je navržena vzduchotechnická 

jednotka s rekuperací, která bude zajišťovat kvalitní mikroklima uvnitř 

objektu. Vzduchotechnická jednotka je navržena pro na výměnu 

vzduchu o objemu 3387,168 m3. Musí být zajištěna násobnost výměny 

vzduchu. V hygienických místnostech bude navržen mírný přetlak, 

v ostatních místnostech, kde bude vzduchotechnika navržena bude 

rovnotlak. Vzduchotechnická jednotka je umístěna v technické 

místnosti. Pod vzduchotechnickou jednotkou bude navržen betonový 
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sokl, aby bylo lépe přeneseno dynamické otřesy a nárazy. Pod stojky 

vzduchotechnické jednotky budou navrženy gumové podložky.  

V podloží byl zjištěn střední radonový index, a proto je nutné 

podloží pod rodinným domem větrat. Navrženo systémové odvětrání 

vyvedeno nad střechu rodinného domu. Pro odvětrání je navrženo 

PVC potrubí od průměru DN 125 mm. Které bude uloženo v podsypu 

z pěnoskla. Odtah bude vyveden přes prostup v základu ven 

z objektu pod přilehlým terénem. Výfuk bude od objektu nejméně 5 

m.  

 

Plynová zařízení 

Není v objektu uvažováno. 

 

Zařízení pro měření a regulaci 

Není v objektu navrženo.  

 

Zařízení zdravotně technických instalací 

Vodovod v domě a objektu je navržen jako větvený. Horizontální 

rozvody jsou vedeny v předstěnách, stěnách a v podlahách. Stoupačky 

vody jsou vedeny v předstěnách a v drážkách ve zdivu. Objekt školky je 

veden jako samostatná jednotka samostatně uzavíratelná na potrubí 

studené vody. Teplá voda je pro celý objekt připravována v kombinovaném 

zásobníku teplé vody o objemu 500 l. Pro zimní měsíce je zásobník 

napojená na tepelné čerpadlo a ohřev bude probíhat čerpadlem. V letních 

měsících bude ohřev vody probíhat pomocí elektrické energie. Tento 

zásobník je umístěn spolu se zdrojem tepla pro vytápění v prostoru pro 

technické místnosti. 

Vnitřní rozvod kanalizace rodinného domu a rozvod z objektu sauny 

bude napojen na kanalizační přípojku vedenou do veřejné kanalizační 

stoky. Ukončení vnitřního rozvodu bude na hranici pozemku pod 

objektem. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacím 

potrubím do odpadních potrubí. Připojovací potrubí jsou vedena v 
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předstěnách, stěnách a pod podlahou 1NP. Jejich materiálem je převážně 

tvrdé PVC, pouze zápachová uzávěrka pro automatickou pračku a myčku 

nádobí je napojena připojovacím potrubím z polypropylenu HT. Tam, kde 

je připojovací potrubí napojeno na odpadni potrubí odbočkou s úhlem 87°, 

musí být dodržen mezi dnem připojovacího potrubí v místě napojeni na 

odpad a hladinou zápachové uzávěrky připojeného zařizovacího předmětu 

výškový rozdíl rovnající se nejméně světlosti připojovacího potrubí. 

Splaškové odpadní potrubí je větrané, větrací potrubí vyúsťuje vždy 500 

mm nad střechou objektu a je opatřeno ventilační hlavicí. Nadzemní části 

odpadních potrubí vč. větracích potrubí) budou provedena z 

polypropylenu HT, podzemní části budou z PVC KG. Odpadní a větrací 

potrubí budou připevňována objímkami s gumovou vložkou vždy pod 

hrdly a mezi hrdly, tak aby vzdálenost objímek nepřekročila 2 m. Prostupy 

stropem je třeba po obalení potrubí plstěným pásem zabetonovat či 

zakotvit. Zalomení každého odpadního potrubí do svodu (kolena) je třeba 

v zemi podbetonovat (betonový blok) a obetonovat. Svodná potrubí vedou 

pod podlahou 1NP. Svodné potrubí je navrženo z PVC KG. Trouby jsou 

uloženy na pískovém podsypu o tloušťce 150 mm a obsypány pískem do 

výše 300 mm nad vrchol hrdel. Tvarovky jsou obetonovány. 

Při provádění vnitřní kanalizace a zejména výkopových pracích je třeba 

dodržovat zásady bezpečnosti práce. Vnitřní kanalizace bude provedena a 

vyzkoušena podle ČSN 73 6760. 

 

• Bilance potřeba vody: 

Předpokládaný počet osob: 71 

Roční spotřeba vody: 95 108,05 m3 

Denní potřeba vody: 3,67 m3/os/den 

 
• Bilance odtoku splaškových vod: 

Roční odtok splaškové vody: 35 m³/rok/osobu   

Předpokládaný počet osob: 71 

Celkový roční odtok splaškové vody: 907 025 m³ 
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• Bilance odtoku dešťových vod 

- plocha střešní konstrukce:  

Dešťové vody ze střech budou odváděny vnitřními svody do vsakovací 

nádoby umístěné na pozemku investora. Dešťové vody ze zpevněných 

ploch budou odváděny taktéž do vsakovacího zařízení. Objem vsakovacího 

zařízení bude dán dle místa stavby a klimatických podmínek dané lokality. 

Vsakovací zařízení bude plastové samonosné o rozměrech 6,1x2 metry 

s průměrem poklopu 600 mm. Přesný typ zařízení bude upřesněn dle 

místních geologických podmínek, předpokládaná pevnost zeminy 

Rdt = 125 kPa, musí být potvrzeno geologem. 

      

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požární bezpečnost stavby musí splňovat dané normy. 

 

Musí být zajištěno: 

- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

- omezení šíření požáru na sousední stavby 

- umožnění evakuace osob a zvířat 

- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

Více viz samostatné požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou 

součástí projektové dokumentace. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií 

a ochrany tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a 

zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o 
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hospodaření s energiemi. Dokumentace je dále zpracována v souladu s 

vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat 

požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný příp. doporučený 

součinitel prostupu tepla. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a 

závaznými normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. a vyhláškou 

č. 26/1999 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 

prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Větrání 

V objektu mateřské školy je navržena vzduchotechnická jednotka s 

rekuperací, která bude zajišťovat kvalitní mikroklima uvnitř objektu. 

Vzduchotechnická jednotka je navržena pro na výměnu vzduchu o objemu 

3387,168 m3. Musí být zajištěna násobnost výměny vzduchu. 

V hygienických místnostech bude navržen mírný přetlak, v ostatních 

místnostech, kde bude vzduchotechnika navržena bude rovnotlak. 

Vzduchotechnická jednotka je umístěna v technické místnosti. Pod 

vzduchotechnickou jednotkou bude navržen betonový sokl aby bylo lépe 

přeneseno dynamické otřesy a nárazy. Pod stojky vzduchotechnické 

jednotky budou navrženy gumové podložky.  

V podloží byl zjištěn střední radonový index, a proto je nutné podloží 

pod rodinným domem větrat. Navrženo systémové odvětrání vyvedeno 

nad střechu rodinného domu. Pro odvětrání je navrženo PVC potrubí od 

průměru DN 125 mm. Které bude uloženo v podsypu z pěnoskla. Odtah 

bude vyveden přes prostup v základu ven z objektu pod přilehlým 

terénem. Výfuk bude od objektu nejméně 5 m.  

Vytápění 

Vytápění v objektu mateřské školy bude pomocí tepelného čerpadla 

země voda o výkonu 30 kW. Ohřev chladiva v čerpadle bude probíhat 
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pomocí přívodního tepla v zemině. V letních měsících bude naopak teplý 

vzduch z interiéru odebírán pomocí chladících stropů umístěných v SDK 

podhledech a navracen zpět pro předehřev vrtu do zeminy. Přívodní a 

vratné potrubí od vrtů bude sdružováno ve sběrných šachtách a poté bude 

vedeno do technické místnosti. 

Primární okruh tepelného čerpadla je navrženo celkem pět vrtů, které 

jsou zakopány do hloubky 93 metrů. Umístění vrtů na pozemku investora 

musí být v minimální vzdálenost od sebe 5 metrů. Přesné umístění vrtů 

zakresleno ve výkresu situace.  

Sekundární okruh tepelného čerpadla je navržený topný systém, který 

je tvořen podlahovým teplovodním vytápěním doplněný o desková otopná 

tělesa. Potrubí teplovodního podlahového vytápění bude uloženo 

v podlaze v systémové folií.  

Bližší specifikace ohřevu vody a vytápění bude řešeno v samostatné 

projektové dokumentaci. 

 

Osvětlení: 

Všechny pobytové prostory jsou osvětleny přirozeně. Umělé osvětlení je 

navrženo tak, aby splňovalo parametry ČSN. Požadavek, který stanovuje, 

že 1/10 plochy místnosti musí být menší, než plocha okna je splněn.  

Splnění požadovaných hodnot jsou do střešní konstrukce navrženy 

střešní okna. Mateřská škola byla posouzena na rovnoměrnost a činitel 

denní osvětlenosti. Je nutné, aby byla splněna minimální hodnota 0,12 pro 

rovnoměrnost a minimální hodnota 1,5 pro činitel denního osvětlení, také 

musí být splněna průměrný hodnota 5 %, Všechny tři požadavky objekt 

mateřské školy splňuje.  

 

  Zásobování vodou: 

Objekt mateřské školy bude napojeny na veřejný vodovod stávající 

vodovodní přípojkou. Délka napojení stávajícího vnitřního rozvodu není 

dostačující, dojde k prodloužení. Délka vodovodní přípojky je cca 1,65 m, 

které bude ukončena ve vodoměrné šachtě.  
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Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou, která bude 

umístěna ve stávající betonové vodoměrné šachtě. V rámci stavby bude 

vodoměrná šachta ponechána na stejném místě. Na vodoměr bude 

navazovat nový vnitřní rozvod pro objekt. 

Betonová vodoměrná šachta kruhového průměru 900 mm je ve 

vyhovujícím stavu a proto bude dále možné tuto šachtu využívat.  

Vnitřní vodovod bude veden pod omítkami, v SDK stěnách, v 

předstěnách nebo v podlahách. Potrubí vnitřního vodovodu od zdroje TUV 

je navrženo nejvhodnější trasou k jednotlivým odběrným místům. 

 

Bilance potřeby vody: 

Předpokládaný počet osob: 4  

Roční potřeba vody: m³/rok/osobu 

Denní potřeba vody Qd  l/den 

 

Celková roční potřeba vody: m³ 

Maximální denní potřeba vody Qdm   l/den 

Maximální hodinová potřeba vody Qh  l/h   

 

Odpady: 

Odpady budou tříděny a shromažďovány v k tomu určených nádobách 

a odvážených odbornými osobami či firmami s příslušnými certifikacemi 

na skládky dle určení. Komunální odpad bude ukládán v nových nádobách 

umístěných u vstupní branky na hranici pozemku. 

 

Výpočet nádoby na komunální odpad: 

- výpočet velikosti nádoby na komunální odpad: 

Počet osob: 71 

Doporučený objem: 4 l/os/den 

Celkem: 284 l/den, 1420 litrů/ 5dní 

Návrh: 2x nádoba 1100 litrů 
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Vliv stavby na okolí: 

Stavba během svojí životnosti nebude vyvíjet zatížení svého okolí, 

hlukem, prachem, vibracemi apod. Během stavebních prací se 

předpokládá zvýšená prašnost a hlučnost v blízkém okolí stavby, která 

však bude v mezích. Průběh prací bude volen tak, aby bylo zamezeno 

prašnosti a hlučnosti vhodně zvolenými technologickými postupy a 

materiály. Průběh prací bude probíhat přes den v hlavní pracovní době. 

Jinak se nepředpokládá žádný významnější negativní vliv na okolní objekty. 

Při práci budou používány základní ochranné prostředky. 

Při realizaci bouracích a rekonstrukčních prací, při svařovacích pracích, 

řezání plamenem, při realizaci a provozu stavebních výtahů a při používání 

žebříků budou respektovány požadavky dle platných legislativ v době 

podání. 

Při zemních pracích je nutno dodržet ČSN 73 3050 – zemní práce, vč. 

zákonů, norem a vyhlášek s ní souvisejících ve smyslu pozdějších změn a 

dodatků. 

Staveniště se vymezí výstražnými tabulkami, zamezí se přístupu 

nepovolaným osobám. S ohledem na charakter stavby a plochy dodavatel 

stavby zajistí průchodnost plochou a přístup obyvatel do budov občanské 

vybavenosti tak, aby byla zajištěna bezpečnost lidí v prostoru. Pěší pohyb 

osob nepovolaných však bude omezen. 

Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č. 

50/78 Sb se změnami 98/1982 Sb. 

Dále je nutno dbát všech zákonných opatření o požární ochraně, zákonu 

č. 186/2006 - stavební zákon vč. souvisejících předpisů, zákonu č. 262/2006 

- Zákoník práce, vyhl. č.498/2001 - evidence a registrace pracovních úrazů, 

zákon 153/69 Sb.-novela zákoníku práce, zák. č. 403/2020 Sb. změny a 

doplňky zákoníku práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení 

všech pracovníků, provedení zápisu do stavebního deníku, průběžná 

kontrola bezpečnosti práce. 
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Na staveništi musí být kompletně vybavena lékárnička pro poskytnutí 

první pomoci. Viditelně budou vyvěšena tel. čísla Zdravotní služby první 

pomoci a Požární služby. 

Nepředpokládá se ovlivnění životní prostředí ani nejsou kladeny žádné 

zvláštní požadavky z hlediska hygieny a ochrany zdraví. Prostory budou 

dostatečně větrány, budou použity materiály, které neuvolňují zdraví 

škodlivé látky a obytné prostory budou dostatečně prosvětleny. 

Během užívání objektu budou respektována bezpečnostní pravidla, 

která vyžadují dané prostory. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Před zahájením výstavby bude provedeno radonové měření na 

pozemku. Hydroizolace je navržena na střední radonové riziko. Dále je pro 

jako opatření navrženo odvětrání radonu z podloží pomocí PVC potrubí, 

které bude vyvedeno mimo objekt pod terénem a vyvedeno nad terén 

minimálně 5 m. Bude-li radonovým průzkumem zjištěn vyšší radonový 

index, bude nutné tuto ochranu přehodnotit. 

Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje 

realizace stavby v případě zjištěného středního radonového indexu 

ochranná opatření stavebního objektu. Za dostatečné opatření se dle 

normy považuje provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé 

protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy. 

 

b)  ochrana před bludnými proudy, 

Stavba bude uzemněna. V daném území se nevyskytují bludné proudy, 

zvláštní ochrana stavby speciálním zemnění není potřeba. 

 

c)  ochrana před technickou seizmicitou, 

Parcela se nenachází v seizmicky aktivním území. 
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d)  ochrana před hlukem, 

Pozemky s p.č. 1655/29, 1655/30, 1655/31, 1655/32, 1655/33, 2389/4, st. 

2874, st. 2892, st. 3185. v katastrálním území Litomyšl, které jsou určeny 

pro novostavbu mateřské školy, jsou situovány do území nezatíženého 

zdrojem hluku (v rozmezí cca 75-80 dB) ve smyslu ustanovení § 77 odst. 4 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků. 

V blízkosti stavby se nachází komunikace III. třídy, která by mohla být 

zdrojem hluku pro mateřskou školu. Stavba je navržena v souladu s 

platným územním plánem města Litomyšl v ploše OV plochy občanského 

vybavení, určené pro umístění staveb a zařízení, která slouží veřejné 

potřebě. Jedná se o novostavbu mateřské školy. Stávající zástavba, která 

se vyskytuje na stavebním pozemku, tak již nyní podléhá zdroji hluku. Hluk 

od komunikace nemá žádné negativní účinky na stávající zástavbu. 

V objektu se nachází zařízení klimatizace, vytápění bude tepelným 

čerpadlem. V okolí mateřské školy je nejbližší zástavba cca 12 metrů. 

Zařízení nebude hlukem ovlivňovat okolní zástavbu. Musí být vypracována 

hluková studie. Stavba nebude sama o sobě zdrojem hluku sama pro sebe 

ani pro pro blízké okolí bytových staveb. 

 

e)  protipovodňová opatření, 

Objekt se nenachází v povodňové oblasti. Nebude řešeno. 

 

f)  ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a)  napojovací místa technické infrastruktury, 

• Elektrické vedení 

Mateřská škola je napojena na podzemní NN vedení novou přípojkou el. 

energie. Přípojka je napojena na novou rozvodnou skříň umístěnou ve 

sloupku oplocení na hranici pozemku. Nový vnitřní rozvod el. energie je 

napojeny na objekt SO01 Mateřská škola.  

Délka přípojky je cca 2,1 m na pozemku investora. 
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• Plynovod 

Projekt neřeší připojení mateřské školy na veřejný plynovod. Plynovodní 

přípojka na stavebním pozemku bude již dále nevyužívána.  

 
• Vodovod 

Objekt mateřské školy bude napojeny na veřejný vodovod stávající 

vodovodní přípojkou. Délka napojení stávajícího vnitřního rozvodu není 

dostačující, dojde k prodloužení. Délka vodovodní přípojky je cca 1,65 m, 

které bude ukončena ve vodoměrné šachtě.  

Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou, která bude 

umístěna ve stávající betonové vodoměrné šachtě. V rámci stavby bude 

vodoměrná šachta ponechána na stejném místě. Na vodoměr bude 

navazovat nový vnitřní rozvod pro objekt. 

Betonová vodoměrná šachta kruhového průměru 900 mm je ve 

vyhovujícím stavu, a proto bude dále možné tuto šachtu využívat. 

Vodoměrná šachta je umístěna 1,5 metrů od hranice pozemku, jak udává 

správce sítí v dané lokalitě. 

 

• Kanalizace 

Splaškové vody z objektu budou odváděny pomocí nové kanalizační 

přípojky. Stávající kanalizační přípojka bude správcem sítí odstraněna. 

Kanalizační přípojky je napojena na stávající jednotnou kanalizaci města 

Litomyšl. Na kanalizační přípojce bude zřízena nová revizní šachta 

umístěna na pozemku investora cca 1,5 metrů od hranice.  

 

• Dešťová voda 

- plocha střešní konstrukce:  

Dešťové vody ze střech budou odváděny vnitřními svody do vsakovací 

nádoby umístěné na pozemku investora. Dešťové vody ze zpevněných 

ploch budou odváděny taktéž do vsakovacího zařízení. Objem vsakovacího 

zařízení bude dán dle místa stavby a klimatických podmínek dané lokality. 

Vsakovací zařízení bude plastové samonosné o rozměrech 6,1 x 2 metry 
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s průměrem poklopu 600 mm. Přesný typ zařízení bude upřesněn dle 

místních geologických podmínek, předpokládaná pevnost zeminy 

Rdt = 125 kPa, musí být potvrzeno geologem.  

 
j)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou řešeny 

samostatnou částí projektové dokumentace. 

 

B.4 Dopravní řešení 
a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Je navrženo celkem 22 parkovacích stání včetně parkovacích stání pro 

ZTP. Dále je navržena parkovací plocha pro zásobování. Tato parkovací 

stání nebude využívané jako trvalé, ale bude složit pouze pro krátkodobé 

zastavení v denní době. Rozměry jednoho parkovacího stání 3,7x4,85 

metrů. Parkovací stání bude odvodněno pomocí liniového odvodnění, 

které je napojeno na vsakovací zařízení. Plocha pro parkovaní bude 

navržena ve spádu směrem od příjezdové cesty. Šířka příjezdové 

komunikace je 7,7 metrů Součástí parkovacího stání je navržena plocha 

pro zásobování, která má dostatečný rozměr pro bezproblémové otočení 

vozidla.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Na stávající stavební pozemky není navržený sjezd. Mateřská škola bude 

napojena na dopravní infrastrukturu pomocí nového sjezdu šířky 

7,5 metru, který je napojeny na zpevněné plochy pro parkování. Sjezd na 

pozemek bude na východní straně pozemku na ulici T.G. Masaryka.  

 

c)  doprava v klidu, 

Výpočet parkovacích stání dle přílohy č. 2 k nařízení č. 11/2014 Sb. Jako 

ukazatel počtu stání pro školství je 100 [HPP m2/1 stání] z toho vázaných 

stání 80 % a 20 % návštěvnické.  

Ukazatel počtu stání: 100 [HPP m2/1 stání] 

Vázané stání: 80 % 
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Uživatelské stání: 20 % 

Hrubá podlažní plocha: 1293,4 m2 

 

Minimální počet 12 parkovacích stání, z toho vázaných a návštěvnických. 

K objektu mateřské školy je celkem navrženo 10 parkovacích stání, z toho 

2 parkovací stání pro ZTP a jedno parkovací stání pro zásobování.  

 

d)  pěší a cyklistické stezky. 

Stavební pozemek napojený na pěší komunikaci pomocí nových 

zpevněných ploch. Veřejné pěší komunikace za hranicemi pozemku 

investora vede podél východní strany stavebního pozemku.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a)  terénní úpravy, 

Vytěžená zemina bude uskladněna na stavební parcele a následně 

využita při finálních terénních úpravách v okolí domu. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Založení trávníku bude provedeno na předem ohumusované plochy o 

tl. zeminy 150 mm. Před založením trávníku je nutné provézt kvalitní 

terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu a vyrovnání 

nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny herbicidním postřikem. 

Vrchní vrstva půdy musí být před zakládáním dobře zkypřena. Osetí se 

provede parkovou travní směsí v množství 30 g/m², zaseté osivo je třeba 

jemně zaválcovat. Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené 

vláhy, při nedostatku vláhy u vzklíčeného semene je nutné zajistit závlahu, 

a to v letních měsících téměř denně. 

 

c) biotechnická opatření. 

Nejsou uvažována. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady 

a půda, 

Ovzduší: 

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na ovzduší.  

 

Hluk: 

V průběhu stavebních prací se v blízkosti stavby předpokládá zvýšený 

hluk. Práce a technologické postupy budou voleny tak, aby se v co nejvyšší 

míře zamezilo ovlivňování okolní zástavby a provozu kolem nich. Veškeré 

práce budou probíhat pouze přes den, a to v hlavní pracovní době. 

 

Voda: 

Dešťové vody ze střech budou odváděny vnitřními svody do vsakovací 

nádoby umístěné na pozemku investora. Dešťové vody ze zpevněných 

ploch budou odváděny taktéž do vsakovacího zařízení. Objem vsakovacího 

zařízení bude dán dle místa stavby a klimatických podmínek dané lokality. 

Vsakovací zařízení bude plastové samonosné o rozměrech XXXX 

s průměrem poklopu 600 mm. Přesný typ zařízení bude upřesněn dle 

místních geologických podmínek, předpokládaná pevnost zeminy 

Rdt = 125 kPa, musí být potvrzeno geologem. 

 

Odpady: 

Odpady budou tříděny a shromažďovány v k tomu určených nádobách 

a odvážených odbornými osobami či firmami s příslušnými certifikacemi 

na skládky dle určení. Komunální odpad bude shromažďován v nádobách 

k tomu určených. 

 

Vliv na obyvatelstvo 

Navrhované stavební práce nepředstavují zdravotní riziko pro 

obyvatelstvo při důsledném dodržování bezpečnostních a hygienických 

předpisů. 
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Vliv na okolní zástavbu: 

Navrhované stavební práce neovlivní negativním způsobem okolní 

zástavbu.  

 

Ostatní vlivy 

Nepředpokládá se působení ostatních vlivů, jako jsou biologické vlivy 

apod. 

 

Navrhovaná stavba mateřské školy nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí, jak při výstavbě tak ani při jejím užívání.  

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod., 

 

Na dotčeném stavebním pozemku se nenacházejí památné stromy ani 

chráněné rostliny a živočichové. Stavbou budou zachovány ekologické 

funkce a stávající vazby v krajině. 

 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba mateřské školy nemá vliv na soustavu chráněného území Natura 

2000.  

 

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

V rámci projektu nebyl proveden návrh na zohlednění podmínek ze 

závěrů zjišťovacího řízení ani stanovisek EIA. Uvedený návrh projektová 

dokumentace neřeší. 
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e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Nebylo vydáno.  

 

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Stavba nevyvozuje dodatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma. 

Zároveň budou veškerá platná ochranná pásma a jejích podmínky během 

výstavby dodrženy.  

 

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

obyvatelstva. 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z 

požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Potřebná el. energie bude řešena pomocí stávající el. přípojky, která 

bude vedena jako staveništní přípojka. Voda bude zajištěna investorem 

stavby. Celkový objem potřebných medií bude určen dodavatelem stavby. 

 

b) odvodnění staveniště, 

Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době 

výstavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku 

závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními 

nebo srážkovými vodami. Staveniště vzhledem k charakteru výstavby 

nebude zapotřebí odvodňovat. Nebude docházet k odtoku povrchových 

vod na sousední pozemky ani na zpevněné komunikace. 
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c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu pomocí 

provizorního sjezdu na ulici T.G. Masaryka. Napojení na technickou 

infrastrukturu bude dle projektu. 

 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Během výstavby se předpokládá zvýšená prašnost a hlučnost v blízkém 

okolí stavby. Jinak se nepředpokládá žádný významnější negativní vliv na 

okolní objekty. 

 

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

Staveniště bude zabezpečeno pomocí dočasného oplocení výšky 1,8 m. 

Staveniště musí být dostatečně označeno bezpečnostními tabulkami. 

Přesné zařízení staveniště bude upřesněno dodavatelem stavby. 

 

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

V souvislosti s výstavbou mateřské školy nedojde k dočasným ani 

trvalým záborům stavebního pozemku. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

V souvislosti se stavbou mateřské školy nevznikají požadavky na 

sousední bezbariérové obchozí trasy. 

 

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

Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle 

veškerých platných předpisů, včetně případu zjištění nebezpečných látek. 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. 

Pro posuzování je důležitá zejména vyhláška MŽP č.93/2016 Sb., v platném 

znění, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadu 

atd. a také vyhláška č. 383/2001 Sb., v úplatném znění o podrobnostech 
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nakládání s odpady. V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze 

stavební činnosti v omezeném množství. 

Při nakládání s odpady budou dodrženy následující podmínky zákona 

č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti 

původců odpadů): 

1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle 

jednotlivých druhů a kategorií 

 

2) Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 

a) předcházení vzniku odpadů 

b) příprava k opětovnému použití 

c) recyklace odpadů 

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno 

spalování odpadů původcem) 

e) odstranění odpadů 

 

3) Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány 

k využití oprávněné firmě 

 

4) Budou uchovány doklady prokazující způsoby naložení s jednotlivými 

druhy a kategoriemi odpadů 

Při stavbě mohou vznikat tyto odpady: 

17 01 01 O  beton 

17 01 02 O  cihly 

17 01 03 O  tašky a keramické výrobky 

17 01 07 O  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. výrobků 

17 03 02 O  asfaltové směsi 

17 05 04 O  zemina a kamení 

17 08 02 O  stavební materiály na bázi sádry 

17 09 04 O  směsné stavební a demoliční odpady 
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Tyto nekontaminované odpady budou částečně využity k terénním 

úpravám v místě stavby a jejich přebytky nabídnuty přednostně k recyklaci, 

nebo uložen na povolené skládce odpadů. 

15 01 01 O papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 O plastové obaly 

15 01 03 O dřevěné obaly 

15 01 04 O kovové obaly 

15 01 06 O směsné obaly 

17 02 01 O dřevo 

17 02 02 O sklo 

17 02 03 O plasty 

17 04 05 O železo a ocel 

17 04 07 O směsné kovy 

17 04 11 O kabely 

17 06 04 O izolační materiály, 

 

Tyto odpady budou odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadů. 

Pro novostavbu rodinného domu a příslušenství nebudou použity 

materiály s obsahem azbestu! 

15 01 10 N obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

17 01 06 N směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků 

obsahujících nebezpečné látky 

17 09 03 N stavební a demoliční odpady (včetně odp. směsí) obsahující 

neb. látky. 

 

Tyto odpady budou odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění nebezpečných odpadů. 
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i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Bilance zemních prací bude vyrovnaná. Při provádění zemních prací 

budou provedeny výkopy pro základové konstrukce ve vytyčené části 

pozemku. Vzhledem k rozsahu stavebního objektu budou zemní práce v 

malém rozsahu. Vytěžená ornice a zemina bude deponována na staveništi 

pro zásypy, násypy a konečné terénní úpravy. 

 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená 

prašnost a hlučnost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin 

hluku před stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. Během 

výstavby nebude rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro 

ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu 

se zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle 

ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

Ochrana stávající zeleně: 

Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 

9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 

83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 

Rozvodová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované 

dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před 

poškozením, např. prkenným bedněním. 

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž 

v chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům 

stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel 

používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou 

hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební 
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činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním 

prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému 

nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen 

hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: 

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně 

hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro 

výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, 

je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, 

případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové kapotě. 

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na 

okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel 

dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby 

tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení 

stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět 

v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, 

pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to 

pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí) 

- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v 

době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku 

v případě blízké obytné zástavby. 

 

Ochrana před prachem: 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude 

eliminováno: 

- Zpevněním vnitro staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové 

plochy), užíváním plochy pro dočištění 

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na 

veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku 

a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 

odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
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znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního 

stavu. 

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona 

číslo 361/2000 Sb., 

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů: 

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého 

strojového parku. 

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat 

vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity 

na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k 

zachycení případných úniků olejů či PHM do terénu. 

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke 

kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými 

látkami. 

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku 

ropných látek. 

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

 

Likvidace odpadů ze stavby: 

Viz bod B.8 h). 

 

Vizuální rušení stavbou: 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

 

Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Viz bod B.8 k). 
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Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob: 

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště 

bude dočasně oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob 

do jejich prostoru. Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního 

staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými 

přenosnými zábranami výšky 1,1 metru s dotykovou lištou ve výšce do 20 

cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným 

dopravním značením. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou 

opatřeny přechodovými lávkami. 

 

Požární zabezpečení stavby: 

Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště 

zajištěny podle vyhlášky číslo 246/2001 Sb., a podle vyhlášky číslo 23/2008 

Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Tato 

kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým 

stavebním objektům. 

 

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

zákoníku práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech 

pracovníků, provedení zápisu do stavebního deníku, průběžná kontrola 

bezpečnosti práce. 

Na staveništi musí být kompletně vybavena lékárnička pro poskytnutí 

první pomoci viditelně budou vyvěšena tel. čísla Zdravotní služby první 

pomoci a Požární služby. Nepředpokládá se ovlivnění životní prostředí ani 

nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky z hlediska hygieny a ochrany 

zdraví. Prostory budou dostatečně větrány, budou použity materiály, které 

neuvolňují zdraví škodlivé látky a obytné prostory budou dostatečně 

prosvětleny.    

- je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 

601/2006 Sb. a 207/1991 Sb., platné předpisy o ochraně zdraví a 

bezpečnosti pracujících na stavbách, protipožární a hygienické 

předpisy. Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy při 
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zemních pracích a při manipulaci u zvedacích prostředků a 

stavebních mechanizmů.   

- Je zakázáno pracovat a jinak se pohybovat pod rameny jeřábů. 

- Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno 

dodržovat veškeré podmínky a omezení stanovená pro ochranná a 

bezpečnostní pásma, která stanoví zákon č.458/2000 Sb. A závazné 

normy ČSN 33 31 08- Bezpečnostní předpis o zacházení s elektrickým 

zařízením. 

- Před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti vedení VVN VN musí ten, 

kdo práci  organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, 

které může vzniknout. 

- Před zahájením prací zajistí GDS proškolení všech pracovníků v 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. 

- Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky 

změny stavby před dokončením, zvláště s ohledem na bezpečnost 

provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného 

dopravního značení. 

- Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k asanaci, nesmí být 

výstavbou poškozena, GDS zajistí její účinnou ochranu po celou dobu 

výstavby. 

- Pro včasné dokončení a předání stavby je nutné v souladu s časovým 

plánem (uzavřenou smlouvou) dodržet termíny předání staveniště, 

zahájení stavby a dohodnutou lhůtu výstavby včetně termínů a 

rozsahů stavebních a montážních připraveností. 

- Dohodnutý termín uvedení stavby do provozu je závazný. 

- Stavba musí v nejmenší možné míře rušit okolní provoz 

- Dodavatelem bude rovněž respektován zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.) 

 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Navrhovanou stavbou nebudou dotčeny stavby sloužící k pohybu osob 

se sníženou pohybovou orientací, ani nijak omezovat funkčnost okolních 

staveb. 



67 
 

 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Bez omezení 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nevyskytují se speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

Jedná se o stavbu většího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou 

stavební firmou. Stavební firma (stavební podnikatel) bude vybrána na 

základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa odborné firmy 

(stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a 

adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, 

bude sdělena písemně příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby 

3 týdny před započetím prací. Výstavba bude probíhat v jednom časovém 

úseku bez přerušení. 

 

Postup výstavby: 

1. Příprava území – zařízení staveniště 

2. Výkopy 

3. Základy 

4. Hrubá stavba 

5. Instalace a rozvody 

6. Dokončovací práce – kompletace 

7. Sadové úpravy, oplocení 

8. Likvidace zařízení staveniště 

9. Dokončovací práce – revize 

10. Kolaudace 
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Předpokládané zahájení stavby: 05/2019 

Předpokládané ukončení stavby: 05/2020 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Projekt neřeší výstavbu vodohospodářských objektů. Srážkové vody ze 

střešních ploch budou vsakovány na pozemku investora. 
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a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje;  

Účel objektu 

Objekt mateřské školy bude sloužit pro vývoj, výchovu a vzdělání pro 

děti v předškolním věku od 3 zpravidla do 6 ti let. 

 

Funkční náplň 

Objekt mateřské školy je celkem členěn na několik částí. Jsou to 

jednotlivá oddělení, které budou svým provozem plnit funkci vzdělání a 

výchovu. Další část je provozní, ve které bude probíhat ohřev pokrmů pro 

děti a ostatní osoby, případně bude probíhat příprava pouze studených 

pokrmů. Třetí část objektu je tvořena technickým zázemím, které je 

tvořeno technickou místností, která je rozdělena na samostatnou 

technickou místnost pro vzduchotechniku. Předposlední část objektu je 

rozdělena na provozní část, ve které je administrativa pro řízení celého 

objektu a ostatní prostory pro údržbu a úklid prostor. Poslední části 

objektu jsou sklady a skladovací prostory. Všechny tyto části jsou spojeny 

komunikačními prostory. 

 

Kapacitní údaje 

kapacita: 60 dětí + 11 zaměstnanců 

počet nadzemních podlaží: 1 

počet podzemních podlaží: 0 

výška atiky nad 0,000 = úroveň 1.NP: +4,850 m 

celková podlahová plocha: 1194,14 m2 

obestavěný prostor: 5238,27 m3 

Počet funkčních jednotek: 3 

Předpokládaný počet uživatelů: 71 

 

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

Mateřská škola je navržena jednopodlažní do obdélníkového tvaru. 

Rozměry objektu cca 57,7x29,7 metrů.Střecha navržena plochá vegetační.  
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Po vstupu do objektu se dostaneme do zádveří. Ze zádveří se 

dostaneme do hlavního komunikačního prostoru, ze kterého je možný 

přístup do jednotlivých oddělení, technické místnosti, technického zázemí 

a provozní části. Z jednotlivých oddělený je možný výstup na terasu do 

venkovního prostoru. V každém oddělení jsou navrženy střešní okna pro 

rovnoměrnost osvětlení.  

Hloubka základové spáry musí být minimálně 1,2 pod upraveným 

terénem. Stavba bude založena na monolitických základových pasech do 

bednění z prostého betonu C20/25, třída prostředí betonu XC2. 

Alternativně lze základy provést s krčkem ze ztraceného bednění nad 

základové pasy, které se prováží vodorovnou a výztuží a prolijí betonem 

C16/20. Pod základové pasy je navržen podkladní beton pro zlepšení 

vlastností podloží základové spáry. Prostupy v základech 200x200 mm a 

250x250 mm znázorněno ve výkresové dokumentaci. Na základové 

konstrukce navazuje podkladní beton tl. 150 mm z betonu C 16/20. 

Podkladní beton bude vyztužen kari sítí s okny 150/150/8 mm. Pod 

příčkami bude do podkladního betonu přidána další kari sít 100/100/6 mm. 

Před začátkem betonáže podkladního betonu je třeba odzkoušet ležaté 

rozvody. Prostupy kanalizace a vodovodu znázorněné ve výkresové 

dokumentaci. Na pozemku bylo zjištěno střední radonové riziko. Pod 

podkladní beton je navržen podkladní štěrk z pěnoskla tl. 150 mm, do 

kterého bude uloženo potrubí pro odvětrání radonu z podloží. Sběrné 

potrubí bude vyvedeno ven z objektu prostupem v základech a v podloží a 

vyvedeno nad terén mimo objekt. Vedení potrubí v podsypu znázorněné 

jako směrné řešení ve výkresové dokumentaci. Dále je z důvodu výskytu 

středního rizika navržen 2x hydroizolační pás proti radonu.  

Konstrukční systém objektu je navržen zděný z pórobetonových tvárnic 

s přidáním křemičitého písku. Vodorovné nosné konstrukce navrženy 

předepnuté stropní panely. Podhledy pod stropními konstrukcemi tvořeny 

kovovým nosným roštem, opláštění je tvořeno sádrokartonovými 

deskami. Povrchová úprava stěn a stropů v interiéru bude tvořena 

omítkami a keramickým obkladem, z exteriéru fasádní silikátová omítka a 

na části objektu je jako finální úprava stěn z exteriéru je tvořena 

vláknocementovými deskami na nosném kovovém roštu. Barevné řešení 

bude upřesněno investorem stavby.  
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Výplně otvorů v obvodových stěnách navrženy dřevo hliníkové, 

v interiéru výplně otvoru navrženy dřevěné. Způsob otevírání znázorněn 

ve výkresové dokumentaci. Přesto je nutné otevíravost oken před zadáním 

do výrobu konzultovat s investorem stavby. Tepelná izolace stavby bude 

přetažen přes rám otvorů.  

Střešní konstrukce navržena plochá vegetační extenzivní s klasickým 

pořadím vrstev v kombinaci s travním porostem se sklonem 3 %. Hlavní 

hydroizolační vrstva je tvořena mPVC fólií, která musí být odolná proti 

prorůstání kořenů. Spádová vrstva střechy je tvořena tepelnou izolací. 

Kladení pasů mPVC fólie je s přesahem natavením horkovzdušnou pistolí 

Před osazováním dalších vrstev vegetačního souvrství je nutné 

zkontrolovat spoje, případné bubliny opravit. Atika je opatřena 

poplastovaným plechem po celém obvodu střechy. Materiálové a barevné 

řešení bude upřesněno investorem stavby. Odvodnění dešťových vod 

z plochých střech je vnitřními svody, které jsou vedeny v sádrokartonových 

předstěnách.  

 
 

c)  celkové provozní řešení, technologie výroby;  

Objekt mateřské školy je celkem členěn na několik částí. Jsou to 

jednotlivá oddělení, které budou svým provozem plnit funkci vzdělání a 

výchovu pro děti od 3 do zpravidla 6 ti let. Další část je provozní, ve které 

bude probíhat ohřev pokrmů pro děti a ostatní osoby, případně bude 

probíhat připrava pouze studených pokrmů. Třetí část objektu je tvořena 

technickým zázemím, které je tvořeno technickou místností, která je 

rozdělena na samostatnou technickou místnost pro vzduchotechniku. 

Předposlední část objektu je rozdělena na provozní část, ve které je 

administrativa pro řízení celého objektu a ostatní prostory pro údržbu a 

úklid prostor. Poslední části objektu jsou sklady a skladovací prostory. 

Všechny tyto části jsou spojeny komunikačními prostory. 

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

tvárnicemi s přidáním křemičitého písku 500x300x249 mm. Styčné 

spáry jsou spojeny na pero drážku. Ležaté spáry jsou vyplněny maltou 

2 mm.  
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První zakládací tvárnice je tvořena pórobetonovou tvárnicí 599x250x124 

mm, která je osazena do maltového lože 5 mm. 

Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi s přidáním 

křemičitého písku 500x300x249 mm. Styčné spáry jsou spojeny na pero a 

drážku, ložné spáry vyplněny maltou 2 mm.  

Skladby jednotlivých konstrukci jsou detailněji popsány ve výpisu 

skladeb.  

 

Svislé nenosné konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce jsou tvořeny z pórobetonových tvárnic 

s přidáním křemičitého písku, rozměr tvárnice 150x500x249 a 

200x500x249 mm. Ložná spára vyplněn maltou 2 mm. Styčná spára 

spojena na pero a drážku.  

V hygienických prostorech jsou navrženy sádrokartonové předstěny 

samostatně stojící tloušťky 360mm. Sádrokartonové předstěny, které jsou 

napojeny na svislé stěny mají tloušťku 271 mm. V obojích případech 

tloušťka mezery pro vedení instalací 180 mm. Prostor mezi rošty vyplnen 

minerální izolací. Jelikož jsou příčky ve vlhkém prostředí je nutné použít 

sádrokartonové desky impregnované do vlhkého prostředí.  

Skladby jednotlivých konstrukcí uvedeny ve výpisu skladeb.  

• Vzduchová neprůzvučnost: 

     R‘w ≥ R‘w, pož. 

 

 … pro stropy platí: R‘w, pož. je 47 dB 

    … pro stěny platí: R‘w, pož. je 42 dB 

 - k1 uvažováno mezi 4–8 dB dle k-čního systému. 

 

• Kročejová neprůzvučnost: 

     L‘nw ≤ L‘nw,pož 

 

 pro stropy platí: L‘nw,pož je 63 dB 
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   - k2 uvažováno mezi 1–2 dB dle k-čního systému. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny předepnutými stropními 

panely tloušťky 250 mm, šířka panelu 1190 mm, délky panelů uvedeny ve 

výpisu stropních dílců ve výkresové dokumentaci. Uložení stropních 

panelů na nosnou stěnu 100–150 mm do maltového lože. Panely kladeny 

na sráz, prostor mezi hranami panelů vyplněn maltou. Zkrácení šířky 

panely pouze v dutině. Dutiny panely zadělány zátkou. Prostupy ve 

stropních panelech znázorněny ve výkresové dokumentaci. Ukončování 

panelů u prostupů přes celou šířku panelu řešeny pomocí ocelové výměny. 

Ze strany interiéru jsou ke stropní panelům kotveny nosné profily po 

vynesení stropního podhledu. Ve styku s vlhkým prostředím je nutné 

použít impregnované desky d vlhkého prostředí. Sádrokartonové desky na 

podhled musí být s požární odolností REI15 DP3. Jednotlivé skladby 

konstrukcí uvedeny ve výpisu skladeb.  

Věnce 

Nad vnějším nosným zdivem v místě uložená stropního panelu je 

navržen železobetonový věnec výšky 300 mm, který je v úrovní pod 

stropním panelem. Železobetonový věnec výšky 300 mm v obvodové 

stěně kolmo na uložení panelu výškové osazení panelu je v úrovni stropní 

konstrukce. Železobetonový věnec ve vnitřní nosné stěně výšky 300 mm je 

uložen pod stropní konstrukcí.  

Materiál konstrukce je navržen z betonu C20/25 třída prostředí 

betonu XC2. Minimální krytí výztuže je 20 mm. 

 

Překlady 

Navrženy systémové překlady. Nad otvory v obvodové a vnitřní nosné 

konstrukci tloušťky 300 mm navrženy 3 kusy překladů 100x250 mm, délky 

překladů uvedeny ve výpisu překladů. Uložení překladů 200–300 mm.  

Do příček o tloušťce 150 mm navržen 1 kus překladu 150x250 mm, délka 

dle výpis překladů. Tyto překlady nejsou nosné sami o sobě. Nosnými se 

stávají pouze teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou 
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spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. Uložení překladů v příčkách 

minimálně 150 mm.  

Překlady nad zdvižnými a posuvnými hs portály v obvodových stěnách 

navrženy železobetonové 300x250 mm, délka uvedena ve výpisu překladů. 

Uložení těchto překladů 250 mm. Materiál je beton C20/25, třída prostředí 

betonu XC2. Minimální krytí výztuže je 20 mm.  

 

Schodiště 

V objektu mateřské školy nejsou navrženy žádné schodiště.  

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena plochá vegetační tvořenou rozchodníky 

se spádem 3 %. Skladba střešní konstrukce je s klasickým pořadím vrstev 

ukončená hydroizolací tvořenou mPVC fólií, která je odolná proti 

prorůstání kořenů. Dále je na hydroizolační vrstvu pokračuje skladba 

vegetační střechy. Spádová vrstva je tvořena tepelně izolačními klány 

z pěnového polystyrenu. Okolo atiky je navržen atikový klín 100x100 mm. 

Minimální výška atiky nad poslední vrstvou skladby musí být minimálně 

150 mm. Okolo atiky a střešních oken navržen pás kačírku tl. 300 mm.  

Plochá střecha je rozdělena na 5 částí. Odvodnění každé části střechy je 

pomocí dvou vyhřívaných systémových vtoků. Svislé vtoky vedeny 

v instalačních předstěnách. Umístění vtoků musí být minimálně 500 mm 

od atiky. NA vtoku musí bát osazen ochranný koš kvůli pronikáním 

nečistot.  

Dešťová vody ze střechy je odváděna svislými vtoky do vsakovacího 

zařízení. Objem vsakovací nádrže dán dle místních podmínek.  

Z důvodu bezpečnosti je na střešní konstrukci navržen bezpečnostní 

záchytný systém tvořený kotvícími body, které jsou zakotveny do stropní 

konstrukce. Kotvícími body je nataženo ocelové lanko o průměru 6 mm. 

Znázornění záchytného systému viz výkresová dokumentace.  

 

Komíny 

V objektu mateřské školy není navrženo komínové těleso. 
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Výplně otvorů vnější: 

V obvodovém zdivu budou osazena dřevo hliníková okna, zasklena 

čirým izolačním trojsklem  

(4–6–4). Součinitel prostupu tepla celým oknem Uw [W/m2K] je různý, 

konkrétní hodnoty uvedeny ve výpisu oken. Propustnost světla 0,75 %. 

Propustnost solární energie 0,5 %. Materiál rámu je smrk, celoobvodové 

kování. Materiál kování broušený nerez. Venkovní parapety budou dodány 

společně s okny. Do střešní konstrukce jsou osazena střešní okna 

s elektrickým ovládáním. Barva oken šedá. Přesný typ ude upřesněn 

investorem stavby.  

Dveře v obvodových stěnách navrženy dřevo hliníkové v rámové 

zárubni. Zasklení dveří izolačním trojsklem float (4-6-4). Kování dveří 

broušený nerez. Součinitel prostupu dveřmi U = 0,603 W/m2K. Dveře 

osazeny panikovou klikou. Do dveří je navržen cylindrický zámek FAB 

bezpečnostní třídy 3.Zdvižné a posuvné dveře umožňující přístup na terasu 

budou opatřeny zatepleným hliníkovým prahem. Materiál dveří laminát. 

Dveře opatřeny samozavíračem.  

Přes rámy oken a dveří bude přetažena tepelná izolace minimálně 30 

mm. Rozměry jednotlivých výrobků uvedeny ve výpisu výrobků. Způsob 

otevírání oken a dveří znázorněn v grafické příloze projektové 

dokumentaci.  

 

Výplně otvorů vnitřních  

Interiérové dveře v mateřské škole jsou navrženy dva typy dveří 

jednokřídlé nebo dvoukřídlé, otevíravé nebo posuvné. Obvodový rám 

bude z MDF desek, vyplněných odlehčenou dřevotřískou a opláštěný 

tenkou dřevotřískovou deskou. Dýha bude standardní tl 0,6 mm. Dveře 

budou osazeny do ocelové zárubně. Přesný typ dveří bude upřesněn 

investorem stavby. Dveře budou opatřeny 3 závěsy, klikou na obou 

stranách a dozickým zámkem. 
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Úpravy povrchů vnějších 

Na mateřské škole jsou navrženy dva tyty úpravy povrchů v exteriéru. 

Na části fasády v místě kontaktního zateplovacího systému je navržena 

silikátová fasádní omítka. Barva omítky navržena v odstínech šedé barvy, 

viz výkresová dokumentace.  

Na části mateřské školy, kde je navržena provětrávaná fasáda je jako 

povrchová úprava jsou navrženy cementovláknité desky šedé barvy. 

Jednotlivé desky budou ze zadní strany nalepeny na kotvící prvek. Jako 

kotvící prvek je navržena ocelová kotva ve spojení s ocelovými úhelníky. 

Přesný typ a barva desek upřesněna investorem stavby.  

 

Hydroizolace 

Jako hydroizolace spodní stavby je navržen 2x asfaltový pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou, horní pás s polyesterovou 

rohoí. Spodní hydroizolační pás je samolepící, horní pás bude bodově 

nataven. Podklad pro asfaltové pásy bude opatřen asfaltovou penetrací 

např. Dekprimer. Hydroizolace spodní stavby musí být vytažena min. 300 

mm nad úroveň přilehlého terénu. Postup provedení je dán 

technologickým postupem výrobce. Hydroizolace spodní stavby je 

navržena na střední radonový index, dle radonového průzkumu.  

Hydroizolace ploché střechy navržena fólie z mPVC. Spoje budou 

provedeny dle technologického postupu výrobce. Po dokončení pokládky 

hydroizolace budou zkontrolovány všechny spoje z důvodu zatékání do 

střechy. V případně netěsností a „bublin“ budou spoje náležitě opraveny. 

Jako pojistná hydroizolace navržen asfaltový pás z SBS modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie, na spodní straně pás opatřen 

separační PE fólií. 

 

Tepelná izolace 

Soklová část (do 300 mm nad přilehlý terén) je zateplena pomocí 

pěnového polystyrenu XPS tl. 150 mm Dále je objekt kontaktně zateplen 

pěnovým polystyren s příměsí z grafitu tloušťky 150 mm. V místě 

provětrávané fasády je navržena minerální izolace tloušťky 150 mm. Na 



78 
 

omítnuté zdivo z exteriéru bude přilepena tepelná izolace cementovým 

lepidlem tloušťky 2 mm, desky tepelné izolace budou přikotveny 

k nosnému podkladu talířovými hmoždinkami se zápustnou hlavou.  

Do konstrukce podlahy je použit polystyren EPS tl. 120 mm. Podlaha 

v technické místnosti je navržena ve spádu 1 %, spád bude tvořen 

tepelnou izolací směrem od stěn ke středu místnosti. Dilatace podlahy je 

navržen pásek z tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 20 mm. 

Na ploché střeše je navržena tepelná izolace ve spádu z pěnového 

polysytrenu ve spádu 3 %. Okolo vtoku navržen obdélník 1000x1000 z PIR 

izolace, minimální tloušťka izolace u vtoku je 50 mm. Součástí souvrství 

systémové zelené střechy je vrstva minerální izolace. 

Součástí tepelné izolace jsou i dilatace. Dilatace mezi sousedními 

objekty navržena tepelná izolace pěnový polystyren EPS v tloušťkách 3-

5 mm. Zateplení rámů otvoru v obvodových stěnách z exteriérové strany 

tepelná izolace 30 - 50 mm. 

 

Klempířské prvky: 

Klempířské prvky jsou navrženy z poplastovaného plechu barvy 

antracitové tmavě šedé. Výpis klempířských prvků bude ve výpisu 

klempířských prvků. 

 

Truhlářské prvky: 

Výpis truhlářských prvků bude ve výpisu truhlářských prvků. 

 

Zámečnické prvky: 

Výpis zámečnických prvků bude ve výpisu zámečnických prvků. 

 

Doplňkové výrobky 

Výpis doplňkových výrobků bude ve výpisu doplňkových výrobků. 

  



79 
 

Podlahy: 

Povrchové úpravy podlah jsou specifikovány v legendě místností ve 

výkrese půdorysu 1NP. Mezi přechodem jednotlivých typů nášlapných 

vrstev bude použita přechodová podlahová hliníková lišta, jíž typ a barvu 

určí investor stavby. Konstrukce podlah bude od obvodových zdí 

oddilatována pomocí pěnového polystyrenu tl. 20 mm. 

 

Podhledy: 

Ve většině místností jsou navrženy sádrokartonové podhledy, které 

musí splňovat požární odolnost REI15 DP3 ze spodní strany – viz Požárně 

bezpečnostní řešení stavby. V prostorách se zvýšenou vlhkostí je nutno pro 

obložení SDK deskami použít sádrokartonovou desku, která je určena 

přímo do vlhkého prostředí. 

 

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

Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na 

riziko bezprostředního fyzického poškozeni vznikajícího z různých důvodů 

pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě týkají 

uklouznutí, pádů, nárazů, nehod způsobených pohybujícími se vozidly. 

Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby a Nařízeni vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci. 

Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. a z něj vycházejících 

předpisů. Tento zákon je nutné dodržet i při prováděni stavby. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízeni a činnosti budou 

provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v 

souladu s výše zmíněným zákonem a s vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 

v platném znění a souvisejících předpisů. Při provádění veškerých 

stavebních pracích bude dodržena vyhláška vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 

Sb. Vyhláška stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení při přípravě a prováděni stavebních a montážních 

prací a při pracích s nimi souvisejícími. Vyhláška se vztahuje na právnické 

a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. 



80 
 

Musí být zajištěno zejména, aby: 

- pracovnici měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní 

způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a 

byli seznámeni s případnými riziky práce na daném pracovišti 

- k činnosti, kterou mají pracovnici vykonávat, byli vybaveni osobními 

ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohroženi, jež vyplývá z 

prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními 

pomůckami a prostředky (nářadí) 

- pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly 

splněny požadavky z hlediska jejich zabezpečení 

- mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiny zhotovitel) byly 

dohodnuty předem a písemnou formou stvrzeny vzájemně vztahy, 

závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na 

předaném pracovišti, případně při souběhu prací vice zhotovitelů 

- pracovnici byli seznámeni o způsobu chováni a s případným zdrojem 

nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu 

odběratele 

- řídicí pracovnici měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i 

podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), 

podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce 

- k provádění stavebních prací byla včas a v potřeném rozsahu zajištěna 

technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle 

stanovených technologických postupů 

- staveniště musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy do 

těchto vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy 

se na stavbě nepracuje, a označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. 

- na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách apod. 

musí byt udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a 

zajištěno dostatečné osvětlení. 

- pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky 

a výšky průchozích profilů. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště 

je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné výšky smí 

byt minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečeni snížených míst. 
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Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, 

který je o 30 cm větší, než rozměry dopravního prostředku včetně nakladu. 

Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou 

vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. 

Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích 

nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop 

musí mít odpovídající únosnost a nesmí byt lehce odstranitelný. 

Nezakrývají se pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybuji-li se 

pracovnici u takových otvorů v bezprostřední blízkosti (do 1,5 m), musí být 

ohrazeny nebo střeženy. Všechny jamy s nebezpečnými látkami se musí 

ohradit i na staveništích v nezastavěném území vždy dvoutyčovým 

zábradlím minimální výšky 1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze 

nahradit vytvořením zábrany. 

 

f) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, 
vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 
před negativními účinky vnějšího prostředí;  

Objekt bude navržen dle platných ČSN a bude splňovat tepelně 

technické požadavky na energeticky úsporný objekt. Nebudou použity 

alternativní zdroje energie. Bude proveden radonový průzkum na 

pozemku investora. 

 

Tepelná technika 

V objektu mateřské školy jsou navržena dřevohliníková okna s izolačním 

trojsklem (4-6-4). Vstupní dveře dřehvohliníkové. Jednotlivé hodnoty 

součinitele prostupu tepla viz samostatní příloha.  

Objekt bude navržen dle platných ČSN 73 0540 a bude splňovat tepelně 

technické požadavky na energeticky úsporný objekt. U skladeb 

jednotlivých konstrukcí lze použít i alternativní možnosti, ale je nutné 

dodržet dané tepelně technické parametry a danou vzduchovou a 

kročejovou neprůzvučnost. 
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Osvětlení 

Všechny místnosti s trvalým výskytem osob jsou osvětleny přirozeně. 

Umělé osvětlení je navrženo tak, aby splňovalo parametry ČSN. Požadavek, 

který stanovuje, že 1/10 plochy místnosti musí být menší, než plocha okna 

je splněn. 

 

Oslunění 

Všechny místnosti s trvalým výskytem osob jsou osvětleny přirozeně. 

Pro mateřské školy musí být splněn požadavek na činitel denní 

osvětlenosti, průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti a průměrnou 

hodnotu průměrného činitele denní osvětlenosti.  

 

Akustika / hluk 

Vzduchová neprůzvučnost: 

     R´w ≥ R´w,pož  

pro stropy platí: R´w,pož je 47 dB 

pro stěny platí: R´w,pož je 42 dB 

- k1 uvažováno mezi 4 – 8 dB dle k-čního systému. 

 

 Kročejová neprůzvučnost: 

     L´nw ≤ L´nw,pož 

kdy, pro stropy platí: L´nw,pož je 63 dB 

- k2 uvažováno mezi 1 – 2 dB dle k-čního systému. 

 

Ochrana před hlukem 

Pozemky s p.č. 1655/29, 1655/30, 1655/31, 1655/32, 1655/33, 2389/4, st. 

2874, st. 2892, st. 3185. v katastrálním území Litomyšl, které jsou určeny 

pro novostavbu mateřské školy, jsou situovány do území nezatíženého 

zdrojem hluku (v rozmezí cca 75-80 dB) ve smyslu ustanovení § 77 odst. 4 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících  zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků. 
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V blízkosti stavby se nachází komunikace III. třídy, která by mohla být 

zdrojem hluku pro mateřskou školu. Stavba je navržena v souladu s 

platným územním plánem města Litomyšl v ploše OV plochy občanského 

vybavení, určené pro umístění staveb a zařízení, která slouží veřejné 

potřebě. Jedná se o novostavbu mateřské školy. Jedná se o novostavbu 

mateřské školy. Stávající zástavba, která se vyskytuje na stavebním 

pozemku, tak již nyní podléhá zdroji hluku. Hluk od komunikace nemá 

žádné negativní účinky na stávající zástavbu. 

V objektu se nachází zařízení klimatizace, vytápění bude tepelným 

čerpadlem. V okolí mateřské školy je nejbližší zástavba cca 12 metrů. 

Zařízení nebude hlukem ovlivňovat okolní zástavbu. Musí být vypracována 

hluková studie. Stavba nebude sama o sobě zdrojem hluku sama pro sebe 

ani pro pro blízké okolí bytových staveb. 

 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Před zahájením výstavby bude provedeno radonové měření na 

pozemku. Hydroizolace je navržena na střední radonové riziko. Dále je pro 

jako opatření navrženo odvětrání radonu z podloží pomocí PVC potrubí, 

které bude vyvedeno mimo objekt pod terénem a vyvedeno nad terén 

minimálně 5 m. Bude-li radonovým průzkumem zjištěn vyšší radonový 

index, bude nutné tuto ochranu přehodnotit. 

Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje 

realizace stavby v případě zjištěného středního radonového indexu 

ochranná opatření stavebního objektu. Za dostatečné opatření se dle 

normy považuje provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé 

protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy. 

 

Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v povodňové oblasti. Nebude řešeno. 

 

Ochrana před technickou seismicitou 

Parcela se nenachází v seizmicky aktivním území. 
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Ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude uzemněna. V daném území se nevyskytují bludné proudy, 

zvláštní ochrana stavby speciálním zemnění není potřeba. 

 

Vibrace 

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky dané 

platnými normami. Všechny stroje a zařízení, které mohou vyvolávat 

vibrace, budou oddilatovány od přiléhajících konstrukcí případně uloženy 

na pružných podložkách tak, aby bylo zabráněno přenosu vibrací do 

přilehlých konstrukcí. 

 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí;  

Stavební konstrukce budou vyhovovat následujícím požadavkům 

požární odolnosti z tabulky 12 ČSN 73 0802: 

 

Požární stěny a požární stropy  

Požární odolnost musí vykazovat stabilitu a vyhovovat meznímu stavu 

únosnosti dle tab. 12, ČSN 73 0802 – REI 15 DP1.  

Sádrokartonový podhled bude vykazovat požární odolnost EI 15 DP3 ze 

spodní strany. 

 

Stropní konstrukce v objektu navrženy stropní panely spiroll výška 25 

mm s požární odolností REI 50 DP1 

 

 Obvodové konstrukce 

Požadavek REW 15 DP1. 

Obvodová stěna zděná z pórobetonových tvárnic s přidáním 

křemičitého písku Porfix tl. 300 mm s požární odolností REI – M 240 DP1 

(skupina 2, tabulka 6.1.2, řádek 3.4) – vyhovuje. 

Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu 

bude odpovídat požadavku čl. 3.1.3.2 ČSN 73 0810:2016, ucelená sestava 

vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B, musí 
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být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí, tepelně izolační části 

musí mít třídu reakce na oheň alespoň E, povrchová vrstva musí vykazovat 

index šíření plamene is = 0 mm.min-1. 

Dle čl. 4.2.4 ČSN 73 0833 tvoří požárně otevřené plochy pouze okna 

apod., podle kterých se stanoví odstupové vzdálenosti, u stěn s dřevěným 

obkladem posuzováno jako částečně požárně otevřená plocha. 

 

Nosné konstrukce bez požárně dělící funkce 

 Stěna zděná z pórobetonových tvárnic s přidáním křemičitého písku 

Porfix tl. 300 mm s požární odolností REI – M 240 DP1 (skupina 2, tabulka 

6.1.2, řádek 3.4) – vyhovuje. 

 

Požární odolnost požárních uzávěrů 

 Požadavek na požární odolnost EW 15 DP3. 

 

  V objektu mateřské školy se umístí 15 ks PHP práškový s hasící 

schopností nejméně 21A.  Navrženy tři místa pro odběr požární vody. Dále 

bude v objektu umístěno čidlo autonomní detekce a signalizace kouře 

(v souladu s § 15 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb.), celkem 2 ks. 

 

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

Požadovaná jakost materiálu bude kontrolována technickým dozorem 

investora. Vše bude v obvyklé kvalitě. Veškeré použité materiály budou 

splňovat platné ČSN. 

 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí;  

V dokumentaci nejsou navrženy netradiční postupy.  
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j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
- obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele;  

Dokumentace je vytvořena pro účely prováděcího projektu, a je 

rozšířená o tyto přílohy: 

 - Techniku prostředí – projekt vytápění 

Jelikož se jedná o projekt prováděcí dokumentace všechny potřebné 

informace by měly být do detailů uvedeny v dokumentaci. 

 
k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami; výpis použitých norem. 

Předpokládaná pevnost zeminy v úrovni základové spáry je Rd=125 KPa, 

musí být potvrzeno statikem nebo geologem při převzetí základové spáry 

před betonáží základových pasů 

 Před betonáží podkladního betonu bude nutno provést a odzkoušet 

ležaté rozvody. Do základových konstrukcí bude uložen zemnící pásek 

FeZn 30/4 mm s vývody pro svorky bleskosvodu v rozích objektu, 

minimálně 4 vývody ve vzdálenosti max. 12m + 20%, spoj zastříkat 

bitumenovou směsí. Bude provedena zkouška těsnosti hydroizolace. 

Veškeré zakrývající konstrukce musí být před zakrytím zkontrolovány a 

musí se o tom provést zápis do stavebního deníku. Rovinatost bude 

kontrolována pomocí 2 m latě, kde dovolená odchylka jsou 2 mm/2m. 

 Při kolaudaci budou doloženy veškeré technické listy a certifikáty 

použitých výrobků a doklady o odbornosti firem. Popřípadě budou 

doloženy další potřebné kontroly dle  požadavku technického dozoru 

investora.  

 

Výpis použitých norem 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zajišťována v souladu 

s předpisy: 

zák. č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

NV č. 148/2006 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
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zák. č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

vyhl. Č. 571/2006 Sb. – kterou se stanoví podmínky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé 

dopravě a chůzi 

NV č. 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

NV č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vyhlášky a normy: 

zák. č. 62/2013 Sb. – o dokumentaci staveb 

zák. č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb 

zák. č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby + změna 

20/2012Sb. 

zák. č. 269/2009 Sb. – o obecných požadavcích na využívání území 

zák. č. 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

zák. č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu 
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ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo zpracování projektu pro mateřskou školu, 

který bude splňovat hygienické, stavebně konstrukční, požadavky požární 

bezpečnosti a tepelně technické požadavky na daný objekt.  

Nejdůležitější pro návrh je dodržení hygienických požadavků na stavby, 

které se odvíjejí od členění ať už jde o členění na části nebo členění dle 

jednotlivých místností. Objekt dle hygienických požadavků byl nejvhodněji 

orientován ke světovým stranám a s tím související správně oslunění 

vnitřních pobytových prostor. Požadavek je vyhovující pro zimní i letní 

období díky navrženým velkým proskleným plochám tvořícími zdvižnými a 

posuvnými dveřmi a střešními okny. Jižní strana fasády, na které jsou 

jednotlivé pobytové místnosti s dětmi je z důvodu předehřívání navržena 

jako provětrávaná fasáda a v zimních měsících nedochází k prochlazování 

stěn. Dalšímu předehřívání objektu zabraňuje vegetační střecha.  

Stavební konstrukce jsou navrženy s rezervou pro splnění požadavků 

součinitele prostupu tepla na nízkoenergetický až pasivní konstrukci.  

Jelikož se jedná o stavbu občanské vybavenosti a jako investorem je 

město Litomyšl, tak jde dále efektivně využít části pozemku pro vytvoření 

parku a zpříjemnění urbanismu dané lokality. Dále se dá uvažovat 

s parkovacími množstvím parkovacích stání jako veřejně přístupná.   

Závěrem lze tedy říci, že mateřská škola je navržena jako moderní 

stavba, energeticky efektivní stavba ve velmi dobré lokalitě. Mateřská škola 

bude nabízet dostatečný počet míst pro děti.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

1.NP první nadzemní podlaží 

DN  jmenovitá zkratka potrubí 

EPS expandovaný polystyren 

MV minerální vata 

XPS extrudovaný polystyren 

HI hydroizolace 

S.V. světlá výška 

k-ce konstrukce 

mPVC měkčené PVC 

KV konstrukční výška 

TI  tepelná izolace 

ŽB  železobeton 

ϴi návrhová vnitřní teplota v zimním období [°C] 

ϴai,u návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

ϴim převažující návrhová vnitřní teplot [°C] 

Δϴ10 pokles dotykové teploty [°C] 

Δϴ10,N návrhová pokles dotykové teploty [°C] 

Δϴv(t) pokles dotykové teploty v místnosti v zimním období [°C] 

Δϴv(t),N maximální hodnota pokles dotykové teploty v místnosti 

v zimním období [°C] 

Δϴai,max nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti [°C] 

Δϴai,max,N požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v 

místnosti [°C] 

Φi návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním 

období [%] 

Φi,R relativní vlhkost vnitřního vzduchu pro stanovení 

požadovaného teplotního faktoru vnitřního povrchu [%] 
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fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru 

vnitnřího povrchu 

fRsi  tepelný faktor vnitřního povrchu 

λu návrhový součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

C měrná tepelná kapacita [J/kg.K]  

u  faktor difuzního odporu 

 ρ objemová hmotnost [kg/m3]  

Un, Uem,N  požadovaný součinitel prostupu tepla, požadovaný 

průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2K]  

U, Uem  součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu 

tepla [W/m2K] 

 Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu [m2K/W]  

Rse  odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu [m2K/W]   

Ψ lineární činitel přechodu tepla [W/K]  

ΨN  požadovaná hodnota lineárního činitele přechodu tepla 

[W/K] 

x  bodový činitel přechodu tepla [W/K] 

xN  požadovaná hodnota bodového činitele přechodu tepla 

[M/K] 

Mc  roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci 

[kg/m2]  

Mc,N  maximální množství zkondenzované vodní páry 

v konstrukci [kg/m2]  

Mev  rčoní množství odpařitelné vodní páry v konstrukci [kg/m2]  

n 50,N  intenzita výměny vzduchu 

At  plocha obalových konstrukcí [m2]  

Am  ekvivalentní plocha [m2]  

Aw  plocha oken [m2]  

cm  tepelná kapacita obalových konstrukcí [W/K]  

Hei  měrný tok větráním [W/K]  
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hrs  činitel přestupu tepla sáláním [W/m2K]  

hir  činitel přestupu tepla sáláním na vnitřní straně [W/m2K]  

Hir  měrný tepelný tok prouděním a sáláním z vnitřních 

povrchů [W/K 

Her  měrný tepelný tok přechodem přes okna [W/K] 

Hth  měrný tok přestupem tepla těžkými konstrukcemi [W/K]  

Hmr  měrný tepelný tok z akumulační hmoty [W/K] 

Hem  měrný tok přestupem tepla těžkými konstrukcemi [W/K]  

Pvs, Prn  části vnitřních sálavých zisků  

Prsd, Prnd  části přímých solárních sálavých zisků  

V objem místnosti [m3] 

fc  korekční činitel pro tepelnou zátěž přestupem tepla 

fr  korekní činitel pro tepelnou zátěž od slunečního záření 

Fsm  činitel povrchu obalových konstrukcí 

HT  celkový měrný tepelný tok obalovými konstrukcemi [W/K] 

 YT  činitel tepelné pohltivosti [W/K] 
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