
 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

MATEŘSKÁ ŠKOLA S JESLEMI  
KINDERGARTEN WITH CRECHES  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Laura Zabáková  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

prof. Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, CSc.  

BRNO 2019  
  



 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3608R001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav pozemního stavitelství  

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Student  Laura Zabáková  

Název  Mateřská škola s jeslemi  

Vedoucí práce  prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.  

Datum zadání  30. 11. 2018  

Datum odevzdání  24. 5. 2019  

V Brně dne 30. 11. 2018  

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



 

 

PODKLADY A LITERATURA  

(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (3) Vyhláška č. 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) 

Vyhláška č. 323/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné 

normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů a konstrukčních systémů; (8) Odborná literatura; 

(9) Vlastní dispoziční řešení budovy a její architektonický návrh.  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 

nepodsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční 

soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně 

vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace podle vyhlášky 

č. 405/2017 Sb. bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Bude 

obsahovat také studie s předběžnými návrhy budovy a jejího dispozičního řešení včetně 

3D modelu vizualizace, 3D modelu nosného konstrukčního systému a přílohovou část obsahující 

předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy. Výkresová část bude 

obsahovat výkresy: situací, základů, osazení do terénu, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, 

svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru 

stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), 

stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů v rozsahu znalostí BSP. Výstupy: VŠKP 

bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé 

části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem 

a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány 

s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. 

Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou 

průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) “Závěr”. Mimo desky student odevzdá poster 

formátu A2 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část 

doplňují).  

 
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 



 

 

Abstrakt 

V rámci tejto bakalárskej práce je spracovaná projektová dokumentácia budovy materskej 

školy s jasľami vo fáze pre realizáciu stavby. Objekt je situovaný v katastrálnom území mesta 

Modřice. Jedná sa o dvojpodlažnú, nepodpivničenú budovu obdĺžnikového tvaru, ktorá má 

k dispozícii samostatné oddelenie materskej školy pre 23 detí a detských jaslí pre 12 detí. 

Navrhnutý konštrukčný systém budovy je kombinovaný – stenový z keramických tvaroviek so 

štyrmi železobetónovými stĺpmi. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím 

systémom. Stropné konštrukcie sú z keramických nosníkov a vložiek MIAKO. Zastrešenie je riešené 

štyrmi sedlovými strechami. Architektonické riešenie stavby zapadá do kontextu okolitej zástavby.  

 

Abstract 

The subject of this Bachelor Thesis is the execution-stage construction project design of a 

kindergarten and nursery building. The building is to be situated within the cadastral area of 

Modřice town. The facility is a two-level rectangular building with no basement, comprising two 

separate sections: a kindergarten for 23 children and a nursery for 12 infants. The proposed 

building will be of a combined structural design made of ceramic brick walls and four reinforced-

concrete columns. The external walls will be thermo-insulated by a contact insulation system. The 

ceiling structures will be made of ceramic beams and “MIAKO” insertion blocks. The roof structure 

will comprise four gable roofs. The architectural design of the building fits into the existing 

surrounding development pattern. 

Kľúčové slová 

Materská škola, jasle, Modřice, novostavba, projektová dokumentácia, dve nadzemné podlažia, 

kombinovaný konštrukčný systém, stratené debnenie, výťah, kontaktný zatepľovací systém, 

dvojplášťová strecha 
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Kindergarten, nursery, Modrice, new building, project documentation, two floors, combined 

structural system, absorptive formwork, elevator, contact thermal insulation system, vented roof  
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Úvod 

Cieľom  tejto bakalárskej práce je návrh budovy materskej školy s jasľami v meste Modřice, 

ktorá by v tejto lokalite zabezpečovala plnohodnotnú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom 

veku a detí do troch rokov. Za týmto účelom bola práca vyhotovená vo forme dokumentácie pre 

realizáciu stavby. 

Budova je navrhnutá ako samostatne stojaca dvojpodlažná nepodpivničená stavba, 

s obdĺžnikovým pôdorysným tvarom. Má k dispozícii samostatné oddelenia materskej školy 

a detských jaslí, situované v 2NP. V 1NP sa potom nachádzajú ďalšie funkčné časti ako kancelária, 

technická miestnosť, stravovacie zariadenie s výdajom jedla a zázemie pre zamestnancov. 

Súčasťou projektu je aj záhrada pre deti a parkovisko s príjazdovou cestou. 

Konštrukčný systém je kombinovaný – stenový z keramických tvaroviek so 

železobetónovými stĺpmi. Vodorovné konštrukcie sú zhotovené z keramických nosníkov a vložiek 

MIAKO. Objekt je zastrešený štyrmi sedlovými dvojplášťovými strechami spojenými do skupiny 

s medzistrešnými žľabmi. 

Prácu tvoria dve časti. Hlavná textová časť sa venuje predovšetkým základným údajom 

o stavbe a území, technickému a konštrukčnému riešeniu. Druhú časť tvoria prílohy práce 

zahrňujúce prípravné a študijné práce, výkresy projektovej dokumentácie, požiarne bezpečnostné 

riešenie stavby a jej posúdenie z hľadiska stavebnej fyziky. Na spracovanie projektu bol použitý 

grafický program AutoCad.  

 Pri tvorbe práce bolo postupované v súlade s platnými vyhláškami, zákonmi, normami 

a územným plánom. Sú zohľadnené podmienky okolitého prostredia, architektonické riešenie aj 

návrh funkčného dispozičného riešenia.  
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A Sprievodná správa  

A.1 Identifikačné údaje  

A.1.1 Údaje o stavbe  

a) Názov stavby :  

Materská škola s jasľami 

b) Miesto stavby :  

Modřice, ul. U hřiště, katastrálne územie Modřice, parcelné 

čísla 991/9, 991/10. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Město Modřice 

Náměstí Svobody 93 

664 42 Modřice 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie  

Laura Zabáková 

Juraja Fándlyho 105 

951 23 Lukáčovce 

Slovenská republika 

A.2 Zoznam vstupných podkladov  

Použité podklady:  

- Požiadavky investora na dispozičné a prevádzkové riešenie  

- Majetkovoprávne vzťahy, výpisy z katastra, mapové podklady  

- Územný plán mesta Modřice 

- Obhliadka terénu   

- Geodetické zameranie lokality  

- Inžiniersko-geologický prieskum lokality 

A.3 Údaje o území  

a) Rozsah riešeného územia, zastavané / nezastavené územia:  

Celková plocha stavebného pozemku je 1999 m2, parcely sú nezastavané. Objekt sa 

nachádza v zastavanom území, má dve nadzemné podlažia. K objektu prilieha rozsiahla záhrada 

a parkovisko. Pozemok je napojený na dopravnú infraštruktúru pomocou miestnej komunikácie 

zo severnej strany. Verejné siete sú vedené v miestnej komunikácii alebo v zelenom pásme pred 

pozemkom. V súčasnej dobe sa parcela nevyužíva a je zarastená trávou. 
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b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácia, 

pamiatková zóna, zvláštne chránené územia, záplavové územia a pod.): 

Územie nie je chránené podľa iných právnych predpisov a nenachádza sa v záplavovom 

území.  

c) Údaje o odtokových pomeroch:  

Pozemok je rovinatý. Dažďová voda zo striech bude zvedená do retenčnej nádrže, z ktorej 

bude voda využívaná na závlahu pozemku. Prebytok dažďovej vody bude prepadom odvádzaný 

do dažďovej kanalizácie. 

d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 

rozhodnutie alebo územné opatrenie, v prípade, ak nebol vydaný územný súhlas:  

Územie je v súlade s územným plánom.  

e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné 

rozhodnutie nahradzujúcou alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným plánom 

v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie, s povolením stavby a v prípade 

stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby, údaje o jej súlade s územne 

plánovacou dokumentáciou:  

Územie je v súlade s územným rozhodnutím.  

f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia:  

Umiestnením stavby nedôjde k porušeniu vyhlášky o všeobecných požiadavkách na 

využitie územia.  

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov:  

Všetky požiadavky dotknutých orgánov boli zapracované do projektovej dokumentácie a 

budú splnené pri realizácii stavby.  

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení:  

Neboli vydané žiadne výnimky ani úľavové riešenia. 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií:  

Nie sú známe žiadne súvisiace ani podmieňujúce investície. 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizovaním stavby (podľa katastru 

nehnuteľností):  

parcela č. 991/9, parcela č. 991/10 

A.4 Údaje o stavbe  

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby: 

Jedná sa o novostavbu.  

b) Účel užívania stavby: 

Objekt je navrhnutý ako materská škola s jasľami. Účel užívania preto bude výchovný, 

vzdelávací a stravovací.  

c) Trvalá alebo dočasná stavba:  

Jedná sa o trvalú stavbu. 
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d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka a pod.) :  

Stavba nie je nijak chránená podľa iných právnych predpisov.  

e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a všeobecných technických 

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb:  

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích na stavby. Priestory materskej školy a jaslí boli navrhnuté v súlade s 

vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Súčasne bola rešpektovaná vyhláška č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 

právnych predpisov:  

Všetky požiadavky boli zapracované do projektovej dokumentácie a ďalej budú splnené pri 

realizácii stavby.  

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení:  

Neboli vydané žiadne výnimky ani úľavové riešenia.  

h) Navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková plocha, 

počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/pracovníkov a pod.):  

zastavaná plocha:  372,6 m2  

obostavaný priestor:   3 478,15  m3  

úžitková plocha:  753,01 m2  

počet funkčných jednotiek:  6 (kancelária riaditeľa 20,64 m2, šatňa učiteľov 11,33 m2, 

šatňa zamestnancov 12,00 m2, jedáleň 92,89m2, výdajňa 

jedla 21,14 m2, prípravňa jedla – jasle 12,66 m2) 

počet užívateľov:  23 detí v škôlke, 12 detí v jasliach 

počet pracovníkov:  10  

i) Základné bilancie stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 

vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií a pod.):  

Stavba materskej školy bude napojená na inžinierske siete nasledovné: kanalizácia 

(splašková a dažďová), voda, plyn, elektrina a telekomunikačná sieť. Dažďová voda je odvádzaná 

do retenčnej nádrže, z ktorej bude používaná ako úžitková na zavlažovanie pozemku. Prebytočná 

voda z nádrže bude následne prepadom odvádzaná do dažďovej kanalizácie. Splaškové vody budú 

odvádzané do splaškovej kanalizácie. V rámci prevádzky budovy bude produkovaný komunálny 

odpad, ktorý bude skladovaný v kontajneroch umiestnených vo vyhradenom priestore na 

spevnenej ploche pod požiarnym schodiskom. Nebudú produkované odpady a emisie na ktoré sa 

vzťahujú zvláštne predpisy. Trieda energetickej náročnosti budov: B – úsporná.  
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j) Základné predpoklady výstavby ( časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy) :  

Predpokladaný začiatok stavby je jún 2020, odhadovaná doba výstavby je 2 roky od 

zahájenia. Stavba bude realizovaná oprávnenou stavebnou firmou. 

Pred zahájením výstavby sa uskutoční vytýčenie a zameranie stavby. V ďalšej etape sa 

zrealizujú výkopové práce a následná betonáž základových konštrukcií. Nasledovať bude vrchná 

hrubá stavba s dodržaním technologických postupov a prestávok. Ďalším krokom bude zastrešenie 

stavby a osadenie výplní otvorov. Potom sa prevedú vnútorné a dokončovacie práce a ako poslední 

krok sa uskutočnia terénne úpravy a vybuduje sa príjazd a parkovisko. 

k) Orientačné náklady stavby:  

Obostavaný priestor:   3478,15 m3  

Cena za 1 m3 obostavaného priestoru: 5 610 Kč/m3 

Orientačné náklady:   3 478,15 × 5 610 = 19,51 mil. Kč * 1,25 (geometrická  

     zložitosť konštrukcie) = 24,39 mil. Kč. 

 

A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia  

SO 01 Materská škola s jasľami 

SO 02 Spevnená plocha – príjazdová komunikácia 

SO 03 Spevnená plocha – komunikácia pre zásobovanie a odvoz odpadu 

SO 04 Spevnená plocha – parkovisko 

SO 05 Spevnená plocha – parkovisko pre bicykle 

SO 06 Spevnená plocha – chodník 

SO 07 Oplotenie – stratené debnenie 

SO 08 Prípojka plynu 

SO 09 Prípojka elektrickej energie 

SO 10 Prípojka vodovodu 

SO 11 Prípojka splaškovej kanalizácie 

SO 12 Prípojka dažďovej kanalizácie 

SO 13  Prípojka telekomunikačnej siete 
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B Súhrnná technická správa  

B.1 Popis územia stavby  

a) Charakteristika stavebného pozemku: 

Stavebný pozemok je rovinatý a nachádza sa v prostredí zástavby rodinných domov mesta 

Modřice. Jedná sa o parcely s číslami 991/9 a 991/10 na ulici U hřiště. Príjazd na pozemok je priamo 

z miestnej komunikácie, ktorá sa nachádza bezprostredne za jeho severnou hranicou. 

b) Výpis a závery prevedených prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 

hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum a pod.): 

Podľa dostupnej mapy geologického podložia sa na pozemku nachádzajú spraše a 

sprašové hliny tuhej konzistencie triedy F6. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke, ktorá 

bezprostredne neohrozuje objekt. Hodnota radónového indexu pre danú lokalitu je 1, teda nízka 

úroveň. Nie sú preto potrebné žiadne špeciálne protiradónové opatrenia. 

c) Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma:  

Ochranné ani bezpečnostné pásma do stavebného pozemku nezasahujú. 

d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a pod.:  

Pozemok sa nenachádza v záplavovom ani poddolovanom území. 

e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 

pomery:  

Objekt nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolité stavby a prostredie. V priebehu 

výstavby môže dôjsť k zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. V prípade zvýšenia prašnosti bude nutné 

učiniť potrebné opatrenia k jej zamedzeniu, ako napr. kropenie príjazdovej cesty a pravidelné 

čistenie. Ďalej musí byť zabezpečený odvod splaškových, technologických a odpadových vôd zo 

staveniska. 

f) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín:  

Na pozemku sa nenachádzajú žiadne stavby ani dreviny, ktoré by bolo potrebné odstrániť.  

g) Požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov 

určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé):  

V rámci výstavby nedôjde k trvalým ani dočasným záborom pozemkov určených k plneniu 

funkcie lesa. Parcely sú v katastri nehnuteľností vedené ako orná pôda, ktorá bude podľa  

územného rozhodnutia vyňatá zo ZPF a následne využitá ako stavebný pozemok. 

h) Územne technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na terajšiu dopravnú a 

technickú infraštruktúru):  

Pozemok je možné bez problémov napojiť na inžinierske siete, rovnako ako aj na miestnu 

komunikáciu zo S strany. Pre objekt bude vybudované parkovisko s 10 státiami, z ktorých 1 bude 

vyhradené pre ZŤP. Parkovacie miesta budú určené pre zamestnancov a rodinných príslušníkov 

detí navštevujúcich materskú školu a jasle.  

i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície:  

Nie sú známe žiadne vecné ani časové väzby stavby, ani podmieňujúce, vyvolané či 

súvisiace investície. 
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B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

Stavba je naprojektovaná za účelom plnenia funkcie materskej školy s jasľami. Jedná sa o 

novostavbu pozostávajúcu z dvoch nadzemných podlaží. Objekt je nepodpivničený. V 1NP sa 

nachádza jedáleň, výdajňa jedla a zázemie pre zamestnancov. V 2NP sú situované priestory škôlky 

a jaslí.  

Základné charakteristiky stavby: 

- Výmera pozemku:   1 999 m2 

- Zastavaná plocha budovy:   372,6 m2 

- Obostavaný priestor:   3 478,15 m3 

- Počet nadzemných podlaží:  2 

- Počet podzemných podlaží:  0 

- Počet parkovacích miest:  10 (z toho 1 pre ZŤP) 

- Projektovaná kapacita škôlky: 23 detí + 3 učiteľky 

- Projektovaná kapacita jaslí:  12 detí + 2 učiteľky 

- Projektovaná kapacita jedálne: 30 osôb 

- Projektovaná kapacita kancelárie: 1 osoba 

- Projektovaná kapacita kuchyne: 3  osoby 

- Celková projektovaná kapacita: 45 osôb 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie  

a) Urbanizmus - územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia: 

Stavba sa nachádza v katastrálnom území mesta Modřice. Ide o jednoduchú stavbu 

splňujúcu nároky územného rozhodnutia pre zástavbu v danej lokalite.  

Materská škola s jasľami má obdĺžnikový pôdorysný tvar s dvoma nadzemnými podlažiami. 

Dispozícia objektu je navrhnutá vzhľadom k orientácii ku svetovým stranám. Objekt splňuje 

priestorové nároky pre prevádzkovanie materskej školy a jaslí. Objekt má k dispozícii dve 

samostatné oddelenia. Materská škola je určená na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom 

veku pre 23 detí a jasle slúžiace na výchovu a vzdelávanie 12 detí do troch rokov. 

b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 

riešenie:  

Objekt je samostatne stojaci dvojpodlažný, nepodpivničený a má pôdorys obdĺžnikového 

tvaru. Zastrešenie je riešené pomocou štyroch sedlových striech.  

Navrhnutý konštrukčný systém je kombinovaný - stenový z keramických tvaroviek Heluz so 

štyrmi železobetónovými stĺpmi. Stavba je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom ETICS 

hr. 150 mm. Povrchovou úpravou je fasádna omietka.  Vnútorné nosné steny, akustické steny 

a priečky sú vymurované z keramických tvaroviek Heluz. Stropy sú riešené keramickým stropným 

systémom Heluz Miako. Podhľad konštrukcie krovu je zhotovený zo sadrokartónových dosiek na 

priamom závese. Vnútorné steny, stropy a podhľady sú omietnuté. Okná sú drevohliníkové, 

vonkajšie dvere sú hliníkové. Interiérové dvere sú osadené v drevených obložkových zárubniach.  

Celý objekt je po obvode opatrený odkvapovým chodníkom z betónovej dlažby. Spevnené 

plochy príjazdovej komunikácie pokrýva asfaltový betón, parkovacie miesta tvoria betónové 

zatrávňovacie dlaždice. 
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B.2.3 Dispozičné a prevádzkové riešenie, technológia výroby  

Stavba materskej školy s jasľami je rozdelená do troch úsekov. Prvý sa nachádza v 1NP 

a tvorí ho šatňa pre deti, zázemie pre zamestnancov, kancelária riaditeľa, jedáleň s hygienickým 

zázemím a výdajňa jedla so zázemím pre personál. V 2NP sú situované zvyšné dva úseky a to 

oddelenie materskej školy a oddelenie detských jaslí, každé s hygienickým zázemím. 

Vjazd na pozemok je možný z miestnej komunikácie, ktorá vedie pozdĺž severnej hranice 

pozemku.  

Do budovy vedú dva vstupy. Hlavný vstup je prístupný z vybudovanej komunikácie a 

parkoviska, zo západnej strany objektu. Druhý vedľajší vstup pre zásobovanie výdajne a personál 

je prístupný zo severnej časti. Okrem týchto vchodov sa v budove nachádzajú dva východy na 

zadnú časť pozemku, ktorá slúži ako záhrada pre deti. Jeden ďalší východ je únikový a vedie z 2NP 

na vonkajšie schodisko. 

Hlavným vchodom sa vstupuje do zádveria a následne do šatne detí a chodby, ktorá 

prepája podlažia a jednotlivé úseky objektu. V 1NP sa z chodby dostaneme do kancelárie riaditeľa, 

upratovacej miestnosti, zázemia pre zamestnancov a do jedálne, odkiaľ sa dá prejsť do 

hygienického zázemia a skladu hračiek. Ďalej je tu úsek výdaju jedla so skladmi, šatňou pre 

personál a technickou miestnosťou.  

Do 2NP, kde sa nachádzajú priestory škôlky a jaslí, sa z chodby v 1NP dostaneme 

schodiskom alebo výťahom. Z chodby na poschodí je vchod na toalety pre zamestnancov a 

samostatné vstupy do oboch častí -  jaslí a škôlky. V oddelení škôlky sa nachádza hygienické 

zázemie pre deti, ďalej sa prechádza do samotnej herne škôlky a lôžkovej časti. Oddelenie jaslí je 

prístupné z chodby, z ktorej postupne vchádzame do kočikárne, hygienického zázemia pre deti a 

herne pre jasle. Z herne sa ďalej dostaneme do lôžkovej časti a výdajne s toaletou pre personál. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby  

Objekt je riešený v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Budova je bezbariérovo prístupná z komunikácie rampou šírky 1500 mm, s pozdĺžnym 

sklonom 1:25. Vstupné dvere sú vo výške 800 mm vybavené madlom. Bezbariérový prístup je 

zabezpečený do všetkých miestností. V budove sa nachádza jeden osobný výťah, ktorý splňuje 

podmienky pre bezbariérové riešenie . Vnútorné dvere sú bez prahov. V 1NP je bezbariérové WC. 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby  

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby spĺňala normatívne požiadavky na 

bezpečnosť pri užívaní stavby, na požiarnu bezpečnosť a na ochranu zdravia osôb a životného 

prostredia. Materiály sú volené tak, aby spĺňali požiadavky normy a aby pri prevádzke stavby 

nedochádzalo k nehodám (pádom, popálením, pošmyknutím, nárazom, apod.). Na schodisku a na 

miestach, kde hrozí pád osôb sú umiestnené zábradlia.  

Za bezpečnosť pri užívaní stavby je zodpovedný vlastník stavby. 

  



17 

 

B.2.6 Základná charakteristika objektu  

a) Stavebné riešenie:  

Budova je dvojpodlažná, nepodpivničená, s pôdorysom obdĺžnikového tvaru. Navrhnutý 

konštrukčný systém budovy je kombinovaný - stenový z keramických tvaroviek Heluz so štyrmi 

železobetónovými stĺpmi. Založený je na základových pásoch a základových pätkách. Zateplenie 

stavby je kontaktným systémom. Zastrešenie je štyrmi sedlovými strechami. Strop je riešený 

keramickým stropným systémom Heluz Miako. 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie:  

 Založenie stavby je riešené základovými pásmi a základovými pätkami z prostého betónu, 

ktoré budú realizované podľa výkresu základov. Základové pásy a pätka sú navrhnuté z triedy 

betónu C20/25. Pod celým objektom bude izolácia proti zemnej vlhkosti. Vodorovná izolácia bude 

riešená asfaltovými pásmi. 

 Obvodové nosné steny sú z keramických tvaroviek Heluz hr. 300 mm. Nosné stĺpy sú zo 

železobetónu, betón triedy C20/25 a oceľ B500B. Objekt je zateplený doskami z penového 

polystyrénu hr. 150 mm. Vnútorné nosné steny sú z keramických tvaroviek Heluz hr. 300 mm, 

akustické steny sú hr. 200 mm a priečky sú taktiež z keramických tvaroviek Heluz hr. 140 mm. 

Inštalačné šachty sú zhotovené z protipožiarnych sadrokartónových dosiek Rigips v dvoch vrstvách 

hr. 2x15 mm. Nosnou konštrukciou sú oceľové profily CW a UW50, ktoré sú vyplnené tepelnou 

izoláciou. 

 Stropná konštrukcia je riešená stropným systémom Heluz Miako hr. 270 mm, uloženým 

podľa výkresu zostavy stropných dielcov. 

 Budova je zastrešená dvojplášťovou šikmou strechou so zateplením medzi a pod krokvami. 

Zateplenie strešnej konštrukcie je z vláknitej minerálnej tepelnej izolácie hr. 200 mm medzi 

krokvami a 50 mm pod krokvami. Sklon strechy je 25%. Strecha je odvodnená po stranách 

pododkvapovým žľabom a medzi strechami medzistrešným žľabom. Medzistrešný žľab je od 

stredu vyspádovaný do strán a následne do odpadových rúr.  

 Vnútorné hlavné schodisko je dvojramenné ľavotočivé prefabrikované s medzipodestou. 

Schodisko je v hornej časti osadené na keramické nosníky, v spodnej časti je kotvené do základu. 

Schodiskové rameno aj medzipodesta majú hrúbku 150 mm. Ramená sú široké 1200 mm. Madlá 

sú ukotvené do steny a v 2 NP do oceľového zábradlia so sklenenou výplňou. 

Vonkajšie únikové schodisko je samostatne stojaca oceľová konštrukcia. Podporami pre 

toto schodisko je šesť oceľových stĺpov, ktoré sú ukotvené do betónového základu. Schodisko je 

dvojramenné ľavotočivé, šírka ramena je 1350 mm. Zábradlie je tvorené z oceľových stĺpikov 

vyplnených dierovaným plechom hr. 1,5 mm.  

 V objekte sa tiež nachádza osobný výťah bez strojovne. Výťahová priehlbeň je 1100 mm 

a výška hlavy šachty 3400 mm. Rozmer šachty je 1600 x 1800 mm, rozmer dverí je 900 x 2100 mm.  

 Okná budú drevohliníkové, zasklené izolačným trojsklom. Vstupné vonkajšie dvere sú 

navrhnuté z hliníku. Vnútorné dvere budú drevené s obložkovými zárubňami.  

c) Mechanická odolnosť a stabilita:  

V návrhu stavebnej konštrukcie sú použité štandardné odskúšané materiály. Priestorovú 

tuhosť budovy zaisťujú obvodové a vnútorné nosné steny, stužujúce vence a stropné konštrukcie. 

Aby nedošlo k znehodnoteniu, je nutné dodržať všetky výrobcom dané postupy. 

Statické výpočty nie sú súčasťou zadania práce, preto nie sú priložené. 
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B.2.7 Technické a technologické zariadenia, zásady riešenia zariadení, potreby a 

spotreby jednotlivých médií  

Návrh technologického zariadenia nie je súčasťou zadania bakalárskej práce. 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie  

Požiarne bezpečnostné riešenie je vypracované v samostatnej prílohe, ktorá je súčasťou 

bakalárskej práce (viď Zložka č. 5 - D.1.3. Požiarne bezpečnostné riešenie). 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami, kritériá tepelne technického hodnotenia   

a) Kritériá tepelne technického hodnotenia: 

Stavba je navrhnutá tak, aby vyhovovala požiadavkám normy ČSN 73 0540. Výpočtová 

vonkajšia teplota v lokalite Modřice je -15 °C. Prevažujúca návrhová vnútorná teplota bola 

uvažovaná 22 °C. 

b) Energetická náročnosť stavby: 

Budova spadá do kategórie energetickej náročnosti B. Energetická náročnosť stavby je 

posúdená v samostatnej prílohe (viď. Zložka č. 6 – Stavebná fyzika). 

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie: 

Na ohrev vody vo vykurovacej sústave, ako aj na ohrev teplej úžitkovej vody, je použité 

tepelné čerpadlo voda-voda, ktoré čerpá teplo z podzemnej vody. 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 

prostredie, zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, 

osvetlenie, zásobovanie vodou, odpad a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvu na 

okolie (vibrácie, hluk, prašnosť a pod.) 

Stavba splňuje všetky uvedené požiadavky podľa príslušných noriem a predpisov. 

Budova je vetraná nútene pomocou vzduchotechnicky. Návrh VZT jednotky nie je súčasťou 

projektu, sú zaistené iba priestory a prestupy pre vedenie. V prípade poruchy VZT jednotky sa 

využije prirodzené vetranie oknami. 

Pozemok je napojený na verejný vodovod. 

Vo väčšine miestnosti sa nachádza radiátor. Vykurovanie objektu a ohrev TUV zaisťuje 

tepelné čerpadlo voda-voda.  

Väčšina miestností má zaistené prirodzené osvetlenie oknami. Intenzita umelého 

osvetlenia bude nastavená tak, aby splňovala hodnoty predpísané príslušnou normou. 

Odpad bude skladovaný na miestach k tomu určených a pravidelne vyvážaný technickými 

službami. 

Výťah bude využívaný minimálne, z toho dôvodu nedôjde k negatívnemu akustickému 

ovplyvneniu okolitých objektov. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia  

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia: 

Radónové riziko je nízke, čomu zodpovedá aj protiradónová ochrana Ako opatrenie 

postačuje prevedenie izolácie asfaltovým pásom do skladieb podláh na teréne. 

b) Ochrana pred bludnými prúdmi: 

Stavba sa nachádza mimo priestor s možnosť výskytu bludných prúdov. 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou: 

Stavba sa nachádza mimo seizmicky aktívnu oblasť. 

d) Ochrana pred hlukom: 

Pri návrhu boli rešpektované normatívne požiadavky na zvukovú izoláciu stien medzi 

miestnosťami v budove, na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budovy a na nepriezvučnosť okien 

a dverí.  

e) Protipovodňové opatrenia: 

Objekt sa nachádza v zóne so zanedbateľným nebezpečím výskytu povodne/záplavy. 

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru  

a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry: 

Stavba je napojená na technickú infraštruktúru verejnej siete vody, elektriny, plynu, 

splaškovú kanalizáciu a dažďovú. Všetky prípojky budú umiestnené na severnej hranici pozemku, 

viď výkres C.2 Koordinačná situácia. 

b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky: 

Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky nie sú predmetom zadania práce. Rieši 

samostatný projekt TZB. 

 

B.4 Dopravné riešenie  

a) Popis dopravného riešenia: 

V danej lokalite je kľudná doprava, prevažne osobných áut po miestnej komunikácii. 

b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru: 

Budova škôlky a jaslí bude napojená na miestnu komunikáciu na ulici U hřiště pomocou 

asfaltovej príjazdovej cesty. 

c) Doprava v kľude: 

Bude vybudované parkovisko s kapacitou 10 parkovacích miest určených primárne pre 

rodičov detí navštevujúcich škôlku a jasle, prípadne pre zamestnancov. Jedno z týchto miest je 

vyhradené pre ZŤP. 

d) Pešie a cyklistické chodníky 

V projekte je navrhnutý nový peší chodník vedúci popred budovu škôlky a jaslí. Ten bude 

pomocou prechodu pre chodcov napojený na miestnu pešiu komunikáciu na druhej strane cesty.  



20 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav  

a) Terénne úpravy: 

Vzhľadom na rovinatosť pozemku nebudú potrebné zásadné úpravy terénu, s výnimkou  

úprav súvisiacich s výstavbou príjazdovej komunikácie. 

b) Použité vegetačné prvky: 

Pred budovou budú vysadené nové nízke kry a na záhrade budú vysadené nové ovocné 

stromy. 

c) Biotechnické opatrenia: 

Nie je predmetom riešenia práce. 

 

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana  

a) Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda: 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Odpad bude vyvážaný 

technickými službami. Splašková a dažďová voda bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou do 

kanalizácie. 

b) Vplyv na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamiatkových stromov, ochrana 

rastlín a živočíchov a pod), zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine: 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolitú krajinu. Ochrana rastlinstva a živočíšstva nie 

je nutná. 

c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000: 

Stavba sa nenachádza v danom chránenom území. 

d) Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska EIA: 

Nie je predmetom práce. 

e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany 

podľa   iných právnych predpisov:  

Ochranné ani bezpečnostné pásma nie sú navrhované. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva  

V prípade ohrozenia budú obyvatelia využívať miestne systémy ochrany obyvateľstva. 
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B.8 Zásady organizácie výstavby  

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

Na hranici pozemku sú privedené všetky inžinierske siete. Odtiaľ bude čerpaná voda a 

elektrina pre potreby staveniska. Spotreba a potreby médií a hmôt budú uvedené v 

technologickom predpise a zaistí ich firma realizujúca stavbu. 

b) odvodnenie staveniska 

Spodná voda nedosahuje do úrovne základovej škáry, preto nie je uvažované odčerpávanie 

vody. 

c) napojenie staveniska na pôvodnú dopravnú a technickú infraštruktúru 

Bezproblémový vjazd na stavenisko je možný z miestnej komunikácie.  

d) vplyv prevádzania stavby na okolité stavby a pozemky 

Počas výstavby nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu okolitých stavieb a pozemkov, ak budú 

dodržané príslušné bezpečnostné, technologické a realizačné predpisy. Stavenisko bude počas 

realizácie stavby oplotené. Práce na stavbe môžu prebiehať iba v dennej dobe medzi 7:00 - 21:00 

tak, aby okolie stavby nebolo zaťažované hlukom v nočných hodinách. 

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, výrub drevín 

Stavenisko musí byť oplotené do výšky minimálne 1,8 m tak, aby bol zabránený prístup 

nepovolaným osobám. Na pozemku sa nevyskytujú žiadne stavby s nutnosťou demolácie ani 

žiadne dreviny, ktoré by mali byť odstránené. 

f) maximálne zábory pre stavenisko (dočasné / trvalé) 

Pre stavenisko bude postačovať daný stavebný pozemok. Zábory na priľahlých pozemkoch 

budú prevádzané iba počas napojovania prípojok. 

g) maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich likvidácia 

Stavebný odpad bude ukladaný do pristavených kontajnerov a následne vyvážaný na 

najbližšiu skládku k likvidácii. Nebezpečný odpad a oleje budú triedené a skládkované v súlade 

s vyhláškou ministerstva životného prostredia č. 381/2001 Sb., o odpadech. 

h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depóniu zemín 

Zemina z výkopu bude uskladnená v zadnej časti pozemku pre budúce potreby zásypu. 

Depónia po sňatí ornice bude vytvorená taktiež v zadnej časti pozemku. Žiadne ďalšie požiadavky 

na prísun zeminy nie sú. 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

V priebehu výstavby bude snaha o zníženie prašnosti, hlučnosti a znečistenia komunikácií 

na minimálnu úroveň. Vzniknutý odpad bude ukladaný do kontajnerov a vyvezený k likvidácii. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov) 

Pri prevádzaní akýchkoľvek prác na stavenisku je nutné dodržovať zákon č.309/2006 Sb., NV 

č. 362/2005 Sb. a NV 136/2016 Sb. Ďalej je nutné rešpektovať ustanovenia zákona č. 22/1997 Sb. 

a naň naväzujúce nariadenia vlády. Zodpovednosť za bezpečnosť preberá zadávateľ, zhotoviteľ, 

prípadne stavebný dozor. 

Zadávateľ stavby zaistí plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa 

zákona č. 309/2006 Sb. §15, odst. 2, pokiaľ budú na stavenisku vykonávané práce vystavujúce 

pracovníkov zvýšenému ohrozeniu života alebo poškodenia zdravia. 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

Výstavbou nebude dotknuté bezbariérové užívanie žiadnej z okolitých stavieb. 

l) Zásady pre dopravne inžinierske opatrenia 

Pri vjazde a výjazde zo staveniska bude nutné umiestniť dočasné dopravné značenie. 

m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby za prevádzky, 

opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.) 

Nie sú stanovené žiadne špeciálne podmienky pre realizáciu stavby. 

n) postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 

Zahájenie stavby:    jún 2020 

Predpokladaný koniec výstavby:   jún 2022  



23 

 

D Dokumentácia objektov a technických a technologických 

zariadení  

D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 

Objekty: SO 01 – Materská škola s jasľami 

D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie  

a) Technická správa 

Účel objektu 

Budova materskej školy s jasľami. 

Funkčná náplň 

Objekt plní funkciu výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku a detí do troch rokov. 

Kapacitné údaje 

- Výmera pozemku:   1999 m2 

- Zastavaná plocha budovy:   372,6 m2 

- Obostavaný priestor:   3478,15 m3 

- Počet nadzemných podlaží:  2 

- Počet podzemných podlaží:  0 

- Počet parkovacích miest:  10 (z toho 1 pre ZŤP) 

- Projektovaná kapacita škôlky: 23 detí + 3 učiteľky 

- Projektovaná kapacita jaslí:  12 detí + 2 učiteľky 

- Projektovaná kapacita jedálne: 30 osôb 

- Projektovaná kapacita kancelárie: 1 osoba 

- Projektovaná kapacita kuchyne: 3  osoby 

- Celková projektovaná kapacita: 45 osôb 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné riešenie 

Objekt materskej školy s jasľami je riešený ako samostatne stojaca dvojpodlažná budova. 

Je určený na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku v materskej škole a detí do troch 

rokov v detských jasliach. Nachádza sa v katastrálnom území mesta Modřice, v zastavanom území. 

Terén pozemku, na ktorom je stavba navrhnutá, je rovinatý, bez stávajúcej zástavby. Plánovaná 

výstavba je v súlade s územným plánom a zámerom územného plánovania mesta.  

Stavba má pôdorys obdĺžnikového tvaru, je nepodpivničená a má dve nadzemné podlažia. 

Je špecifická tým, že vizuálne tvorí akoby radovú zástavbu štyroch domov. Tomuto vizuálu 

dopomáha aj riešenie strešnej konštrukcie, ktoré je navrhnuté ako štyri sedlové strechy spojené 

do skupiny s medzistrešnými žľabmi. Pôdorys 1NP zasahuje iba cez tri z týchto pomyselných 

štyroch domov, pričom pod poslednou strechou vedie príjazdová komunikácia. Ďalším prvkom, 

ktorý dotvára celkový vzhľad objektu, je horizontálne farebné členenie fasády.  

Konštrukčný systém je kombinovaný - stenový z keramických tvaroviek Heluz hr. 300 mm 

so štyrmi železobetónovými stĺpmi. Zateplenie je riešené kontaktným zatepľovacím systémom 

ETICS z fasádneho penového polystyrénu hr. 150 mm. Povrchovou úpravou je fasádna omietka.  

Vnútorné nosné steny, akustické steny a priečky sú vymurované z keramických tvaroviek Heluz. 

Stropy sú zhotovené z keramického stropného systému Heluz MIAKO. Podhľad konštrukcie krovu 

je zhotovený zo závesu sadrokartónovými doskami. Steny, stropy a podhľady sú omietnuté. Výplne 
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otvorov sú drevohliníkové, s výnimkou požiarnych dverí, ktoré sú hliníkové. Interiérové dvere sú 

osadené v drevených obložkových zárubniach. 

Vjazd na pozemok je možný z miestnej komunikácie, ktorá vedie pozdĺž severnej hranice 

pozemku. Príjazdová asfaltová komunikácia je situovaná v SV strane pozemku, kde sa taktiež 

nachádza parkovacie státie pre rodinných príslušníkov detí a personál. Takmer po celom obvode 

objektu je vytvorený odkvapový chodník z betónových zatrávňovacích dlaždíc. Pred hlavným 

vstupom je vybudovaný chodník z betónových tvárnic a rampa so sklonom 1:25, opatrená 

vodiacimi madlami vo výške 400 a 1000 mm. 

Podlaha 1NP je 200 mm nad úrovňou upraveného terénu. Do budovy vedú dva vstupy. 

Hlavný vstup je prístupný z vybudovanej komunikácie a parkoviska, zo západnej strany objektu. 

Druhý vedľajší vstup pre zásobovanie výdajne a personál je prístupný zo severnej časti. Okrem 

týchto vchodov sa v budove nachádzajú dva východy na zadnú časť pozemku, ktorá slúži ako 

záhrada pre deti. Jeden ďalší východ je únikový a vedie z 2NP na vonkajšie schodisko. 

Stavba materskej školy s jasľami je rozdelená do troch úsekov. Prvý sa nachádza v 1NP 

a tvorí ho šatňa pre deti, zázemie pre zamestnancov, kancelária riaditeľa, jedáleň s hygienickým 

zázemím a výdajňa jedla so zázemím pre personál. V 2NP sú situované zvyšné dva úseky a to 

oddelenie materskej školy a oddelenie detských jaslí, každé s hygienickým zázemím. 

Hlavným vchodom sa vstupuje do zádveria a následne do šatne detí a chodby, ktorá 

prepája podlažia a jednotlivé úseky objektu. V 1NP sa z chodby dostaneme do kancelárie riaditeľa, 

upratovacej miestnosti, zázemia pre zamestnancov a do jedálne, odkiaľ sa dá prejsť do 

hygienického zázemia a skladu hračiek. Ďalej je tu úsek výdaju jedla so skladmi, šatňou pre 

personál a technickou miestnosťou.  

Do 2NP, kde sa nachádzajú priestory škôlky a jaslí, sa z chodby v 1NP dostaneme 

schodiskom alebo výťahom. Z chodby na poschodí je vchod na toalety pre zamestnancov a 

samostatné vstupy do oboch častí -  jaslí a škôlky. V oddelení škôlky sa nachádza hygienické 

zázemie pre deti, ďalej sa prechádza do samotnej herne škôlky a lôžkovej časti. Oddelenie jaslí je 

prístupné z chodby, z ktorej postupne vchádzame do kočikárne, hygienického zázemia pre deti a 

herne pre jasle. Z herne sa ďalej dostaneme do lôžkovej časti a výdajne s toaletou pre personál. 

Bezbariérové užívanie stavby 

Dokumentácia je spracovaná v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vstup do budovy z hlavného vchodu je riešený bezbariérovo rampou šírky 1500 mm 

v pozdĺžnom sklone 1:25, bez priečneho sklonu. Rampa je opatrená vodiacimi madlami po oboch 

stranách vo výške 600 mm a 900 mm s presahom 150 mm na začiatku, taktiež bude mať vo výške 

100 mm vodiacu spodnú tyč. Hlavné vstupné dvere sú dvojkrídlové šírky 1800 mm, bezbariérové 

otváranie dverného krídla je zabezpečené madlom cez celú šírku vo výške 800 mm. Dvere 

v interiéry budú bez prahu. V 1NP bude vybudované bezbariérové WC. Prístup na 2NP je 

zabezpečené osobným výťahom, ktorý má šírku vstupu 900 mm. Ďalej sa do 2NP 

dostaneme schodiskom, ktorého sklon je 26° a výška stupňa je 156 mm. 
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Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti stavby 

Založenie stavby je riešené základovými pásmi a základovými pätkami z prostého betónu, 

ktoré budú realizované podľa výkresu základov. Základové pásy a pätka sú navrhnuté z triedy 

betónu C20/25. Pod celým pôdorysom bude izolácia proti zemnej vlhkosti. Vodorovná izolácia bude 

riešená asfaltovými pásmi. 

Obvodové nosné steny sú z keramických tvaroviek Heluz hr. 300 mm. Nosné stĺpy sú zo 

železobetónu, betón triedy C20/25 a oceľ B500. Objekt je zateplený doskami z penového 

polystyrénu hr. 150 mm. Vnútorné nosné steny sú z keramických tvaroviek Heluz hr. 300 mm, 

akustické steny sú hr. 200 mm a priečky sú taktiež z keramických tvaroviek Heluz hr. 140 mm. 

Inštalačné šachty sú zhotovené z protipožiarnych sadrokartónových dosiek Rigips v dvoch vrstvách 

hr. 2x15 mm. Nosnou konštrukciou sú oceľové profily CW a UW50, ktoré sú vyplnené tepelnou 

izoláciou. Stropná konštrukcia je riešená stropným systémom Heluz Miako hr. 270 mm, uloženým 

podľa výkresu zostavy stropných dielcov. 

Objekt je zastrešený dvojplášťovou šikmou strechou so zateplením medzi a pod krokvami. 

Zateplenie strešnej konštrukcie je z vláknitej minerálnej tepelnej izolácie hr. 200 mm medzi 

krokvami a 50 mm pod krokvami. Sklon strechy je 25 %. Strecha je odvodnená po stranách 

pododkvapovým žľabom a medzi strechami medzistrešným žľabom. Medzistrešný žľab je od 

stredu vyspádovaný do strán a následne do odpadových rúr. 

Vnútorné hlavné schodisko je dvojramenné ľavotočivé prefabrikované s medzipodestou. 

Schodisko je v hornej časti osadené na keramické nosníky, v spodnej časti je kotvené do základu. 

Schodiskové rameno aj medzipodesta majú hrúbku 150 mm. Ramená sú široké 1200 mm. 

Vonkajšie únikové schodisko je samostatne stojaca oceľová konštrukcia. Podporou pre toto 

schodisko je šesť oceľových stĺpov, ktoré sú ukotvené do betónového základu. Schodisko je 

dvojramenné ľavotočivé, šírka ramena je 1350 mm. 

Bezpečnosť pri užívaní stavby  

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby spĺňala normatívne požiadavky na 

bezpečnosť pri užívaní stavby, na požiarnu bezpečnosť a na ochranu zdravia osôb a životného 

prostredia. Materiály sú volené tak, aby spĺňali požiadavky normy a aby pri prevádzke stavby 

nedochádzalo k nehodám (pádom, popálením, pošmyknutím, nárazom, apod.). Na schodisku a na 

miestach, kde hrozí pád osôb sú umiestnené zábradlia.  

Za bezpečnosť pri užívaní stavby je zodpovedný vlastník stavby. 

Ochrana zdravia a pracovného prostredia 

 Počas výstavby objektu je nutné dodržiavať príslušné a platné zákony ČR a predpisy 

vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.  

Stavebná fyzika – tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika/hluk, vibrácie – popis 

riešenia 

Tepelná technika, osvetlenie, oslnenie a akustika sú riešené v samostatnej prílohe (viď 

Zložka č. 6 – Stavebná fyzika). 

Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

 Vzhľadom na nízke radónové riziko, nie je potrebná zvýšená protiradónová ochrana. 

Budova škôlky s jasľami sa nachádza mimo priestor s možným výskytom bludných prúdov, 

seizmicky aktívnej oblasti a v zóne so zanedbateľným nebezpečím výskytu povodne/záplavy.  

Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 
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Požiarne bezpečnostné riešenie je vypracované v samostatnej prílohe, ktorá je súčasťou 

bakalárskej práce (viď Zložka č. 5 - D.1.3. Požiarne bezpečnostné riešenie). 

Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov a o požadovanej akosti prevedenia  

Stavba bude prevedená v bežnej kvalite za dodržania príslušných predpisov a 

technologických postupov.  

Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek na vykonávanie a 

akosť navrhnutých konštrukcií  

V objekte nie sú použité žiadne netradičné technológie. 

Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované zhotoviteľom stavby – obsah a 

rozsah výrobnej a dielenskej dokumentácie zhotoviteľa 

Zhotoviteľ zabezpečí prevedenie projektovej dokumentácie o skutočnom prevedení stavby. 

Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií a prípadných kontrolných 

meraní a skúšok, pokiaľ sú požadované nad rámec povinných – stanovených príslušnými 

technologickými predpismi a normami:  

 

D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie 

a) Technická správa 

Vytýčenie stavby 

Pred začatím výstavby zabezpečí zhotoviteľ geodetickú firmu, ktorá na pozemku vytýči 

polohy stávajúcich inžinierskych sietí a ich ochranné pásma. Ďalej bude prevedené vytýčenie 

objektu, a výškového bodu, od ktorého sa budú následne určovať potrebné výškové úrovne. Stavba 

bude na pozemku umiestnená podľa situačného výkresu (viď Zložka č. 2 – C Situačné výkresy). 

Podlaha 1NP sa nachádza v úrovni 203,20 m n. m. B. p. v. 

Výkopové práce 

Stavba sa nachádza v rovinatom teréne, preto budú vykonané len nevyhnutné výkopové 

práce. Pred začatím výkopových prác bude sňatá ornica o hrúbke 200 mm a následne uskladnená 

v zadnej časti pozemku. Ornica bude neskôr použitá pri dokončovacích úpravách pozemku. Podľa 

dostupnej mapy geologického podložia sa na pozemku nachádzajú spraše a sprašové hliny tuhej 

konzistencie triedy F6. Výkopy základov budú realizované strojovo a následným dočistením 

stavebných rýh podľa výkresu základov (viď Zložka č. 4 – D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie). 

Vyťažená zemina bude uskladnená v zadnej časti pozemku pre budúcu potrebu zásypov.  

Základy 

Založenie objektu je navrhnuté na základových pásoch a základových pätkách z prostého 

betónu C20/25, strateného debnenia a podkladovej základovej dosky. Pred betonážou budú 

vytýčené a osadené prestupy. Do vyhĺbených základových rýh sa vloží zemný pásik hromozvodu. 

Základy budú realizované podľa výpočtu v samostatnej prílohe (viď Zložka č. 1 – Prípravné 

a študijné práce, Príloha č. 1 – Výpočet základov) a podľa výkresu základov taktiež v samostatnej 

prílohe. Po prevedení základov budú osadený rady tvaroviek strateného debnenia rozmerov 

300x250 mm, ktoré budú priečne aj vodorovne vystužené betonárskou výstužou Ø 8 mm, oceľ 

B500 a vyplnené betónom triedy C20/25. Nad touto konštrukciou bude vybetónovaná vrstva 

podkladovej základovej dosky hr. 150 mm z prostého betónu triedy C20/25. Izolácia proti vode a 

zemnej vlhkosti je navrhnutá z celoplošne nataveného SBS modifikovaného asfaltového pásu 

v dvoch vrstvách.  
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Zvislé konštrukcie 

Obvodové konštrukcie budú z keramických tvaroviek Heluz Family 2in1 brúsená 

hr. 300 mm. Vnútorné nosné steny budú z tvaroviek Heluz UNI 30 hr. 300 mm, akustické steny 

budú z akustických tvaroviek Heluz AKU 20 P15 hr. 200 mm. Vnútorné priečky budú zhotovené 

z keramických tvaroviek Heluz 14 brúsená hr. 140 mm. 

Steny budú založené na ťažkom asfaltovom páse. Pri realizácii je potrebné dodržať postupy 

stanovené výrobcom. 

Inštalačné šachty sú navrhnuté zo sadrokartónových dosiek Rigips v dvoch vrstvách hr. 2 x 

15 mm. Nosnou konštrukciou sú oceľové profily CW a UW50 vyplnené minerálnou vláknitou 

tepelnou izoláciou. 

Vodorovné konštrukcie 

V objekte je použitý stropný systém Heluz MIAKO zo stropných nosníkov a stropných 

vložiek hr. 230 mm. Po montáži stropných nosníkov a stropných vložiek sa celý strop zmonolitní 

nadbetonávkou 40 mm. Uloženie nosníkov na nosné steny je minimálne 125 mm na asfaltový pás.  

Obvodový nosný stužujúci veniec bude zhotovený v úrovni stropnej konštrukcie.  

Preklady nad otvormi budú z nosných prekladov Heluz 23,8. Osadené budú na stenu do 

maltového lôžka z murovacej malty hr. 10 mm. 

Schodisko a výťah 

Vnútorné hlavné schodisko je dvojramenné ľavotočivé prefabrikované s medzipodestou. 

Schodisko je v hornej časti osadené na keramické nosníky, v spodnej časti je kotvené do základu. 

Schodiskové rameno aj medzipodesta majú hrúbku 150 mm. Ramená sú široké 1200 mm. 

Schodisko má na nástupnom ramene 14 stupňov a na výstupnom ramene 8 stupňov. Stupne sú 

široké 320 mm a vysoké 156 mm. Madlá sú ukotvené do steny a v 2 NP do oceľového zábradlia so 

sklenenou výplňou.  

Vonkajšie únikové schodisko tvorí samostatne stojaca oceľová konštrukcia. Podporou pre 

toto schodisko je šesť oceľových stĺpov, ktoré sú ukotvené do betónového základu. Schodisko je 

dvojramenné ľavotočivé, šírka ramena je 1350 mm. Schodisko má na nástupnom ramene 

10 stupňov a na výstupnom ramene 14 stupňov, ktoré sú široké 320 mm a vysoké 150 mm. 

Zábradlie je tvorené z oceľových stĺpikov vyplnených dierovaným plechom hr. 1,5 mm. Toto 

schodisko slúži ako požiarne únikové. 

V objekte sa tiež nachádza osobný výťah bez strojovne. Výťahová priehlbeň je 1100 mm 

a výška hlavy šachty 3400 mm. Rozmer šachty je 1600 x 1800 mm, rozmer dverí je 900 x 2100 mm. 

Strecha 

Objekt je zastrešený dvojplášťovou šikmou strechou so zateplením medzi a pod krokvami. Sklon 

strechy je 25 %. Zateplenie strešnej konštrukcie je z vláknitej minerálnej tepelnej izolácie hr. 

200mm medzi krokvami a 50 mm pod krokvami. Ako strešná krytina je navrhnutá TPO fólia ktorá 

je kotvená k plnoplošnému debneniu. Strecha je prevetrávaná a odvodnená po stranách 

pododkvapovým žľabom a medzi strechami medzistrešným žľabom. Medzistrešný žľab je od 

stredu vyspádovaný do strán a následne do odpadových rúr. Spádovanie od najvyššieho bodu 

žľabu k najnižšiemu je zabezpečené pomocnými krokvami, kontralaťmi a celoplošným debnením 

z OSB dosiek.  
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Priečky 

Vnútorné nenosné priečky budú zhotovené z keramických tvaroviek Heluz 14 brúsená hr. 

140 mm. Inštalačné šachty budú sú navrhnuté zo sadrokartónových dosiek Rigips v dvoch vrstvách 

hr. 2 x 15 mm. Nosnou konštrukciou sú oceľové profily CW a UW50 vyplnené minerálnou vláknitou 

tepelnou izoláciou. 

Podlahy 

Podlaha v objekte je navrhnutá ako ťažká plávajúca podlaha s roznášanou vrstvou zo 

samonivelačnej liatej anhydridovej zmesi. Od stropnej konštrukcie sú oddelené kročajovou 

izoláciou hr. 50 mm a od zvislých konštrukcií dilatačným pásikom. Najčastejšie sú navrhnuté 

s nášlapnou vrstvou z keramickej dlažby. V herniach a spacích miestnostiach pre deti je navrhnutá 

korková podlaha. Konštrukcie podláh sú podrobne v samostatnej prílohe (viď Zložka č. 3 – 

Architektonicko-stavebné riešenie, Príloha č. 1 – Výpis skladieb). 

Hydroizolácia 

Spodná stavba je opatrená hydroizoláciou z SBS modifikovaných asfaltových pásov 

vystužených sklenenou tkaninou. Asfaltové pásy budú v dvoch vrstvách celoplošne natavené na 

penetračný asfaltový náter.  

Hydroizoláciou strechy je TPO fólia, ktorá je zároveň krytinou. TPO fólia môže byť vystavená 

priamym poveternostným vplyvom a odoláva UV žiareniu. Prekrytie fólie bude zabezpečené 

zváraním s presahom 150 mm. V miestach spojov a opracovania detailov bude dbané na správne 

prevedenie podľa postupov stanovených výrobcom. Poistnou hydroizoláciou je difúzne otvorená 

trojvrstvová polypropylénová textília s reflexnou vrstvou, ktorá je medzi kontralaťmi a krokvami.  

V technickej miestnosti a kúpeľniach je nutné pred pokládkou a nalepením naniesť 

jednozložkovú hydroizolačnú náterovú stierku na disperznej báze. V miestach spojov 

a opracovania detailov bude dbané na správne prevedenie podľa postupov stanovených 

výrobcom. 

Tepelná izolácia 

 Tepelná izolácia objektu je zaistená kontaktným zatepľovacím systémom ETICS. Obvodové 

steny budú zateplené fasádnym penovým polystyrénom hr. 150 mm. EPS dosky budú k stene 

lepené lepiacou maltou a bodovo kotvené pomocou tanierových hmoždiniek s oceľovými tŕňmi. 

V soklovej časti steny a v kontakte so zeminou bude použitá tepelná izolácia 

z extrudovaného polystyrénu so štruktúrovaným povrchom hr. 150 mm. EXP dosky budú 

dosahovať do výšky 300 mm nad terénom a budú iba lepené. 

Na izoláciu strechy bude použitá minerálna vláknitá tepelná izolácia medzi krokvami 

200 mm a pod krokvami 50 mm.  

Izolácia v podlahe na zemine je navrhnutá z dosiek penového polystyrénu v hr. 120 mm. 

Dosky budú na povrchu voľne položené. Na izoláciou podlahy na strope budú použité akustické 

dosky z elastifikovaného polystyrénu hr. 50 mm.  

Informácie k jednotlivým skladbám sú uvedené v samostatnej prílohe (viď 

Zložka č. 3 – Architektonicko-stavebné riešenie, Príloha č. 1 – Výpis skladieb). 
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Povrchové úpravy 

 Vonkajšou povrchovou úpravou stien bude fasádna tenkovrstvová pastovitá omietka, pod 

ktorú bude nanesená stierkovacia malta na báze cementu s výstužnou sklenenou tkaninou.  

 Vnútorné povrchy stien sú navrhnuté z vápenno-cementovej jadrovej omietky. Omietka 

bude natiahnutá až ku stropnej konštrukcii. V kúpeľniach, toaletách, výdajni jedla a v technickej 

miestnosti budú steny s keramickým obkladom po celej výške. Pod keramický obklad sa pred 

nalepením nanesie jednozložková hydroizolačná náterová stierka. 

 Inštalačné predsteny budú zo sadrokartónových dosiek a nosnej konštrukcie z oceľových 

profilov UW a CW50. Povrchovou úpravou bude tenkovrstvová sadrová stierka, v prípade kúpeľní 

to bude keramický obklad, pod ktorý bude nanesená jednozložková hydroizolačná stierka. 

 Stropy budú omietnuté jadrovou omietkou, v prípadoch potreby vedenia vzduchotechniky 

budú inštalované podhľady zo sadrokartónových dosiek na priamom závese z oceľových profilov. 

 Podhľady v 2NP v herni a spacej miestnosti budú zo sadrokartónových dosiek na priamom 

závese z oceľových profilov kopírovať sklon strechy. V ostatných miestnostiach budú vytvorené 

podhľady v úrovni pod klieštinami.  

Výplne otvorov 

Okná v objekte budú drevohliníkové s izolačným trojsklom. Okná sú prevažne otváracie 

a sklopné. Vonkajšie dvere budú hliníkové. Vnútorné dvere sú navrhnuté drvené s obložkovými 

zárubňami.  

Informácie k jednotlivým výplniam otvorov sú uvedené v samostatnej prílohe (viď 

Zložka č. 3 – Architektonicko-stavebné riešenie, Príloha č. 2 – Výpis okien a dverí). 

Klampiarske výrobky 

Klampiarske výrobky navrhnuté v projekte sú uvedené v samostatnej prílohe (viď 

Zložka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie, Príloha č. 3 Výpis prvkov). 

Opatrenie proti prenikaniu radónu 

Nepredpokladá sa vyššie riziko radónu, preto ako toto opatrenie postačuje prevedenie 

izolácie asfaltovým pásom do skladieb podláh na teréne. 

Likvidácia dažďových vôd 

Dažďová voda je zo striech odvádzaná do retenčnej nádrže, z ktorej bude voda používaná 

ako úžitková na zavlažovanie pozemku. Prebytočná voda z nádrže bude následne prepadom 

odvádzaná do dažďovej kanalizácie. 

Terénne úpravy 

 Budova materskej škôlky s jasľami bude umiestnená na rovinatom pozemku. Na pozemku 

budú realizované menšie terénne úpravy v súvislosti s výstavbou príjazdovej komunikácie, 

priľahlých parkovacích miest a odkvapového chodníka. Príjazdová komunikácia bude zhotovená 

z asfaltového betónu, parkovacie miesta a väčšia časť odkvapového chodníka bude z betónových 

zatrávňovacích dlaždíc, zvyšné časti chodníka budú z betónových dlaždíc. 
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b) Podrobný statický výpočet 

Podrobný statický výpočet nie je súčasťou zadania práce. 

c) Výkresová časť 

Výkresová časť stavebne konštrukčného riešenia je pripojená v samostatnej prílohe (viď 

Zložka č. 4 -  D.1.2 Stavebne  konštrukčné riešenie). 

D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Požiarne bezpečnostné riešenie je pripojené v samostatnej prílohe (viď Zložka č. 5 - D.1.3 

Požiarne bezpečnostné riešenie). 

D.1.4 Technika prostredia stavieb 

Nie je súčasťou zadania. 

D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 

Technické a technologické zariadenia nie sú súčasťou zadania. 

 

E Dokladová časť 

Nie je súčasťou zadania.  
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Záver 

Výstupom mojej bakalárskej práce je projektová dokumentácia novostavby materskej školy 

s jasľami vo fáze pre realizáciu stavby. Podkladom pre spracovanie bola Architektonická štúdia, 

ktorou bol priblížený hlavný zámer plánovanej stavby. Od tejto štúdie sa výsledná projektová 

dokumentácia mierne líši, čo je spôsobené zapracovaním technických a technologických 

požiadaviek. 

Výsledným riešením je samostatne stojaca dvojpodlažná stavba, ktorá má materskú školu 

a jasle oddelené do dvoch samostatných častí. Škôlka je kapacitne navrhnutá poňať 23 detí 

v predškolskom veku, zatiaľ čo jasle zvládnu 12 detí do 3 rokov.  

Bakalárska práca ja vypracovaná v súlade s rozsahom zadania, platnou legislatívou, 

normami, vyhláškami a zákonmi. Pri zhotovovaní som čerpala zo znalostí získaných počas štúdia, 

rád a pripomienok od vedúceho práce, vlastných skúseností a informácií od výrobcov 

konštrukčných materiálov. Stanovené ciele práce boli naplnené. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov:  

VŠKP  vysokoškolská kvalifikačná práca 

BP  bakalárska práca 

PD  projektová dokumentácia 

DRS  dokumentácia pre realizáciu stavby 

1NP   prvé nadzemné podlažie 

2NP  druhé nadzemné podlažie 

S   sever 

J  juh 

V   východ 

Z  západ 

UT  upravený terén 

PT   pôvodný terén 

ŽB   železobetón 

ETICS   certifikovaný kontaktný zatepľovací systém 

XPS   extrudovaný polystyrén 

EPS   expandovaný polystyrén 

BOZP   bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

B. p. v.   Balt po vyrovnaní 

m. n. m.  metre nad morom 

S-JTSK   systém jednotné trigonometrické siete katastrálny 

ČSN   česká štátna norma 

EN   európska norma 

HI   hydroizolácia 

AKU  akustická 

IČ   identifikační číslo 

SDK   sadrokartónová doska 

RŠ   revízna šachta 

VŠ   vodomerná šachta 

HUP   hlavní uzáver plynu 

VZT   vzduchotechnika 

PBR  požiarne bezpečnostné riešenie 

SPB  stupeň požiarnej bezpečnosti 

PÚ  požiarny úsek 

č. d. o.  činiteľ dennej osvetelnosti 

hr.   hrúbka 

č.  číslo 

p. č.  parcelné číslo 

max.  maximum 

min.  minimum 
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