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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění; (5) 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. v platném znění; (6) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném znění; (7) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. v platném znění; (8) Platné normy ČSN, EN; (9) Vlastní dispoziční 

a architektonický návrh.  

Zadání:  

Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby nepodsklepené, 

podsklepené nebo částečně podsklepené budovy s téměř nulovou spotřebou energie.  

Cíle:  

Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 

na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení budovy do terénu 

s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

v platném znění obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude 

obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou 

část obsahující předběžné návrhy základů a vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat 

výkresy: situace, základů, půdorysů všech 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 budovy a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li zadány 

vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění 

požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Výstupy:  

VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejími dodatky 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 pozdějších předpisů a j) "Závěr". V souhrnné technické 

zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení budovy budou uvedeny použité zásady návrhu 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster 

formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že 

přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  
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Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v obci Horoměřice. Jedná 

se o nepodsklepený samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt mateřské školy 

s členitým půdorysem má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen plochou vegetační 

střechou. Je rozdělen na úsek společenský, zájmový, hospodářský a na úsek pro vedení 

školy. Budova je navrhována tak, aby splnila požadavky stavebního řešení pro budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie. 

Projekt je zpracován pomocí počítačového programu ArchiCAD. 

Mateřská škola, novostavba, budova s téměř nulovou spotřebou energie, 

rekuperace vzduchu, plochá vegetační střecha, projektová dokumentace 

 

This diploma thesis deals with the design of a kindergarten in the village                                     

of Horoměřice. It is a basement detached house on a flat terrain. The building                                

of the kindergarten with a rugged ground plan has two floors and is covered by a flat 

vegetation roof. It is divided into social, hobby, economic and school management 

sections. The building is designed to meet the requirements of building solutions of nearly 

zero-energy buildings.  

The project is processed using the computer program ArchiCAD.

Kindergarten, new building, building with almost zero energy consumption, air 

recovery, flat vegetation roof, project documentation 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá řešením novostavby mateřské školy. Nejdříve byla 

vypracována studie s podrobným řešením dispozic všech podlaží. Objekt je navržen                      

dle možností s ohledem na výhody plynoucí z vhodné orientace vůči světovým stranám.  

Dalším krokem bylo zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu 

se stavební zákonem č. 183/2006 Sb., vyhláškou č. 268/2009 Sb., vyhláškou  č. 499/2006 Sb., 

vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platných norem ČSN a EN. Řešení 

obsahuje bezbariérový přístup. 

V následující části bylo nutné vyřešení požární ochrany a posouzení objektu z hlediska 

stavební fyziky. Ta hraje velkou roli, neboť se zvláštně týká tepelné a akustické pohody 

budoucích uživatelů budovy. Byly zapracovány požadavky stavebního řešení pro budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie. 

Projekt mateřské školy bude realizován na parcele č. 393/141 v ulici Karla IV. v obci 

Horoměřice nedaleko Prahy. Mateřská škola je navrhována tak, aby ji mohlo v jeden okamžik 

využívat 28 dětí a 8 zaměstnanců. Objekt zahrnuje dvě nadzemní podlaží. Konstrukční řešení 

obsahuje tyto oblasti: svislé konstrukce řešeny zděným systémem POROTHERM, vodorovné 

konstrukce řešeny jako monolitická železobetonová deska, zastřešení tvoří nosná deska stropu 

a střešní plášť ploché vegetační střechy. 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout komplexní řešení mateřské školy, 

odpovídající rozměrům parcely, příslušným stavebním normám a nárokům budoucích uživatelů 

při zohlednění výše uvedených požadavků.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby 

Mateřská škola 

 

b) Místo stavby 

Horoměřice, parcelní číslo 393/141 v k.ú. Horoměřice, stavební úřad Velké Přílepy 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby mateřské školy ve stupni 

DPS 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Obec Horoměřice, Velvarská 100, 252 62 Horoměřice 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání 

Bc. Lucie Jurkovičová, Za Hládkovem 869/10, 169 00 Praha 6 - Střešovice, IČ: 

00000000 

 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta 

Bc. Lucie Jurkovičová, ČKAIT – 0000000 

 

c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

Bc. Lucie Jurkovičová, ČKAIT - 0000000 

  

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

- Požadavky investora 

- Územní plán 

- Snímek a informace z katastru nemovitostí 

- Měření radonu 
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- Polohopisné zaměření pozemku, rekognoskace pozemku 

- Výškopisné a polohopisné zaměření území 

- Informace o poloze IS – NN, voda, kanalizace, plyn, sdělovací kabely 

 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

a) Rozsah řešeného území 

Parcelní číslo 393/141 – 5757 m2. Nově zastavované území. Pozemky nabízeny pro 

výstavbu rodinných domků. Pozemky jsou vybaveny IS. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v žádném chráněném území ani v záplavové oblasti. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek určený pro stavbu mateřské školy je rovinatý. Odtok dešťových vod je 

zajištěn postupným vsakováním do půdy. Splaškové vody z domu budou řešeny 

svedením do kanalizačních přípojek. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržené řešení mateřské školy respektuje podmínky pro vymezení a využití 

pozemku stanovené regulačním plánem města. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba mateřské školy je plně v souladu s územním rozhodnutím. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavební řešení vyhovuje požadavkům na využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

V průběhu výstavby budou plné míře respektovány připomínky DOSS.  

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Dle dostupných informací nejsou výjimky ani úlevová řešení v době zpracování 

projektové dokumentace známa. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Výstavba objektu mateřské školy nevyvolá žádné věcné a časové vazby ani 

související investice. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Pozemek dotčený plánovanou stavbou v k. ú. Horoměřice 

- Parcelní číslo: 393/141  

o Obec Horoměřice, Velvarská 100, 252 62 Horoměřice 

 

Sousední dotčené pozemky v k. ú. Horoměřice 

- Parcelní číslo: 393/106 

o Vlastník – Velvarská 100, 252 62 Horoměřice 

 

- Parcelní číslo: 393/138 

o Vlastník – soukromá firma 

 

- Parcelní číslo: 393/139 

o Vlastník – soukromá firma  

 

- Parcelní číslo: 393/140 

o Vlastník – soukromá firma 

 

- Parcelní číslo: 393/148 

o Vlastník – Velvarská 100, 252 62 Horoměřice 

 

- Parcelní číslo: 393/150 

o Vlastník – soukromá firma 

 

- Parcelní číslo: 393/171 

o Vlastník – soukromá firma  

 

- Parcelní číslo: 393/172 

o Vlastník – soukromá firma 

 

 
 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu mateřské školy. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je určena pro předškolní výchovu dětí od 3 do 6 let.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 
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d) Údaje o stavbě podle jiných právních předpisů 

Stavba není památkově chráněna a nespadá do CHKO. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavební řešení objektu je navrženo v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb.,                      

o technických požadavcích na stavbu. Vstup je řešen bezbariérově, splňuje požadavky 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

 

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

právních předpisů 

Stavba plně respektuje požadavky dotčených orgánů, které se k této stavbě 

vyjádřily.  

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na tuto stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) Návrhové kapacity stavby 

Zastavěná plocha:    543 m2 

Obestavěný prostor:    4 422,6 m3 

Užitná plocha koncového domu:  737,7 m2 

Počet samostatných oddělení:   2    

Počet nadzemních podlaží:   2 

Počet podzemních podlaží:   0 

Počet dětí ve školce:    max. 28 

Počet pracovníků:    max. 8 

 

i) Základní bilance stavby  

Potřeby a spotřeby médií 

Roční spotřeba elektřiny při provozu 900 h: 47,4 MWh 

Roční spotřeba plynu:    11 000,- m3 

Roční spotřeba vody:    416 m3 

 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťová voda ze zpevněných ploch kolem domu bude odváděna do retenční 

nádrže na pozemku investora. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Provozem objektu je produkován standardní směsný komunální odpad. Nejsou 

vytvářeny žádné emise. 

 

Třída energetické náročnosti budov 

Viz. energetický štítek obálky budovy. 
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j) Základní předpoklady výstavby 

Mateřská škola bude připojena na veřejný vodovod, kanalizaci dešťovou                                 

i splaškovou, NN a plynovod, přičemž všechny přípojky jsou vyvedeny                         

za hranici vlastního pozemku. Všechny sítě vedou v komunikaci                                      

před stavebním pozemkem.  Dešťová voda bude odváděna do retenční nádrže.  

 

Časové údaje o realizaci stavby 

Zahájení stavby – květen 2020 

Ukončení stavby – červenec 2021 

Jedná se o stavbu prováděnou dodavatelsky, z tohoto důvodu bude přesný postup 

výstavby, včetně harmonogramu postupu prací sestaven dodavatelem stavby. 

 

Členění na etapy 

1.etapa – zemní práce, stavební jáma, základy 

2.etapa – výstavba hrubé stavby a zastřešení 

3.etapa – dokončovací a kompletační práce 

 

k) Orientační náklady stavby 

 

7 500 000,- Kč 

 

Náklady stavby budou upřesněny dle nabídky dodavatelů. Nutno také počítat 

s rezervou pro předem nepředvídatelné výdaje spojené s prováděním stavby. 

 

 

A.5  ČLENENÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ                                                  

A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

 

SO – 01 – Hlavní objekt 

SO – 02 – Oplocení a zpevněné plochy 

SO – 03 – Zařízení zdravotně technických instalací 

SO – 04 – Přípojka plynu a vnitřní instalace 

SO – 05 – Elektroinstalace, vzduchotechnika 
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B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) Název stavby: 

Mateřská škola 

b) Místo stavby: 

Horoměřice, parcelní číslo 393/141 v k. ú. Horoměřice, stavební úřad Velké 

Přílepy 

c) Stavebník: 

Obec Horoměřice, Velvarská 100, 252 62 Horoměřice  

d) Projektant: 

Bc. Lucie Jurkovičová, Za Hládkovem 869, 169 00 Praha 6 – Střešovice 

e) Stupeň: 

Dokumentace pro provedení stavby 

 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

d) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v zastavěné lokalitě v jihozápadní části obce Horoměřice. Je 

rovinný s plochou 5757 m2. V současné době není pozemek nijak využit, nachází se zde 

pouze náletové křoviny, které se odstraní. Pozemek bude uklizen a terén vyrovnán. 

Stavební parcela je ve vlastnictví obce. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Pozemek 

je přístupný z místní ulice Karla IV. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Geodetický průzkum 

Než se zahájila projekční činnost, byla provedena rekognoskace terénu 

s polohopisným a výškopisným značením parcely. 

 

Geologický průzkum 

Dle měření na pozemku byla zajištěna propustnost základových zemin                                        

a hornin. Hladina podzemní vody je v hloubce 3 m pod plánovanou základovou spárou, 

proto nemá vliv na zakládání stavby. Sondami byl zjištěn druh zeminy                                           

a její únosnost. Zemina hlinitopísčitá, propustná, Rtd= 0,275 MPa. 

 

Radonový průzkum 

Průzkum na zajištění radonu prokázal zařazení do kategorie nízkého radonového 

indexu. Při realizaci není nutná úprava proti vnikání radonu                                                                   

do objektu. 
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f) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Území stavby se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu                             

ani s nimi nesousedí. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Podle povodňové mapy stavba neleží v záplavovém území. Stavba                                          

se také nenachází v poddolovaném či jinak nevhodném území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí 

ani na odtokové poměry v území. Sousední pozemky budou stavbou dotčeny pouze 

v takové míře, která je nezbytně nutná pro výstavbu plotu na hranici parcely. Případné 

negativní vlivy (hlučnost, prašnost, atd.) při provádění budou eliminovány. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V prostoru staveniště se nachází náletové křoviny, které bude nutno odstranit.  

 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavba netvoří požadavek na zábor pozemků zemědělského půdního fondu                       

ani na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

k) Územně technické podmínky – možnost napojení na stávající dopravní                                                 

a technickou infrastrukturu 

Řešená novostavba mateřské školy bude napojena na okolní již existující 

komunikaci. Po dokončení prací bude vjezd na pozemek vydlážděn zámkovou dlažbou.  

K tomu budou provedeny přípojky na rozvody NN, vody, kanalizace                                      

a plynu připojeny na stávající technickou infrastrukturu. 

 

l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládané zahájení stavby: květen 2020 

Předpokládané ukončení stavby: červenec 2021 

 

Jedná se o stavbu prováděnou dodavatelsky, z toho důvodu bude přesný postup 

výstavby, včetně harmonogramu postupu prací sestaven dodavatelem stavby.  

Na řešený objekt se nevztahují žádné související investice. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY 

FUNKČNÍCH JENDOTEK 
 

Jedná se o novostavbu mateřské školy. Parkování je umožněno přímo                                       

na pozemku MŠ na místě k tomu určeném nebo v přilehlé ulici. Objekt je tvořen dvěma 

samostatnými odděleními. Úseky jsou rozděleny na společenské, zájmové, hospodářské 

a na část pro vedení školy. Kapacitně je objekt navržen pro 28 dětí                                                        

a 8 zaměstnanců. 

 

Počet samostatných oddělení:  2 

Zastavěná plocha:   543 m2 

Obestavěný prostor:   4 422,6 m3 

 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Mateřská škola je navržena jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt                  

na rovinatém terénu obdélníkové parcely. Polohově je umístěn do jihozápadní části obce 

Horoměřice v zástavbě rodinných domů. Půdorys objektu je členitý, kde jedna z částí je 

dvoupodlažní. 

Umístěním objektu bude zamezeno stékání dešťových vod a spádu sněhu                          

na sousední pozemky. Hlavní průčelí MŠ je orientováno na jihozápadní stranu. Dům 

plně splývá s okolní zástavbou.  

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové                           

a barevné řešení 

Architektonické řešení vychází z požadavků investora. Objekt je nepodsklepený 

se dvěma nadzemními podlažími a plochou vegetační střechou. Nad vchodem je 

umístěna stříška. Budou použity tradiční materiály. Fasáda je navržena ze zateplovacího 

systému ETICS a dotvořena barevností fasády, kdy je použita žlutá barva. Výplně 

otvorů z plastových a hliníkových profilů a tepelněizolačního trojskla. 

 

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE   VÝROBY 

Navrhovaný objekt bude sloužit pro předškolní výchovu dětí ve věku od 3                    

do 6 let. Přístup do objektu pro veřejnost je řešen  vstupem z jihozápadní strany objektu. 

Vstup z jihovýchodní strany slouží pouze pro zaměstnance. Vlastní realizace bude 

provedena běžnou technologií výstavby.  
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B.2.4    BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Při navrhování se vycházelo ze Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.                               

a vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, které zabezpečují užívání 

staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

 

B.2.5   BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 

k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 

výbuchem uvnitř, nebo v blízkosti stavby.  

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny                 

a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce, zejména v souladu s vyhláškou č.48/1982 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle 

platných bezpečnostních předpisů. 

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky                       

na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášení                   

o shodě). 

Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky jsou stanoveny 

například v normách: 

- ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení (06/2012) 

- ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah (07/2007) 

- ČSN EN 13 813 Potěrové materiály a podlahové potěry (11/2003) 

- ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – Stanovení protiskluznosti 

 

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu                                                      

a  konkrétní prostředí. 

Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky 

ČSN EN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a jsou zabezpečeny v souladu                                  

s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

Pro zajištění bezpečného chodu stavby musí investor zajistit před jeho uvedením 

do provozu zpracování poplachových směrnic a všech potřebných provozních řádů, 

zejména pro technická zařízení v budově. Budou zde provedeny pokyny                                       

pro proškolenou obsluhu, zásady vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. 

Jsou splněny požadavky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb.,                                                 

o technických požadavcích i zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Uživatelé budou objektu užívat podle projektovaných parametrů                                              

a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno stavební povolení. Budou zajišťovat 

potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušky systémů. 

Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy,                  

při běžném provozu tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem                    

a technickým řešením stavby. 
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B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 

a) Stavební řešení 

Stavbu tvoří dvě nadzemní podlaží. 

Vnitřní dispoziční řešení je rozděleno na dvě samostatná oddělení, kreativní dílnu, 

učebnu jazyků, administrativní část a část technickou. Hlavní vstup                                                        

do objektu je z jihozápadní strany a je opatřen stříškou proti dešti. Vstupní prostor tvoří 

zádveří a vstupní hala. Na halu navazují vertikální konstrukce jako schodiště a výtah. 

Z chodby je vstup do šaten dětí, přes které se dostaneme do tříd                                                                

a umýváren a následně i na zahradu. Z haly se dostaneme do ostatních místností 

technického zázemí a šatny pro zaměstnance. V 2.NP se nachází kanceláře                                              

a zázemí vedení MŠ, kreativní dílna, učebna jazyků a umývárna pro děti. Rozmístění 

místností je navrženo v souladu s požadavky na denní osvětlení a proslunění obytných 

prostor. Z 2.NP je umožněn vstup na vegetační pochozí střechu.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Založení stavby je na základových pasech.  

Svislé konstrukce jsou vyzděny z keramických bloků typu Porotherm, příčkovek 

a ze ztraceného bednění.  

Stropní konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová deska z betonu 

C20/25 a oceli B500B. 

Zastřešení budovy tvoří ploché vegetační střechy. 

Výtahová šachta je navržena ze železobetonu C25/30.  

Okna a dveře jsou navržena z plastových či hliníkových profilů s izolačním 

trojsklem. 

Spojující schodiště bude tříramenné monolitické z betonu C20/25 s ocelovou 

výztuží s nadbetonovanými stupni. 

Vnitřní omítky stěn budou vápenocementové štukové. Vnější obvodová omítka 

bude také vápenocementová s vloženou sklotextilní síťovinou a použitím probarvené 

omítky se škrábanou texturou. Vnitřní stropy jsou tvořeny SDK podhledem, učebny 

mají kazetový SDK podhled. 

Větší důraz je kladen na úpravu svislých povrchů v hygienických prostorách, které 

budou obloženy keramickými obklady zpravidla do výšky 2 000 mm. 

 V MŠ se střídají dva druhy podlahové krytiny a to PVC a keramická dlažba.  

 Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu s možností nátěru požadovanou 

barvou. Na objektu budou povedeny parapety z ohýbaného hliníku.  

Zámečnické výrobky jsou z nerezových profilů. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Novostavba mateřské školy je navržena tak, aby zatížení, které na ní bude působit 

v průběhu užívání, nebude mít za následek zřícení stavby, nepřípustné přetvoření, 

kmitání konstrukce, poškození či ohrožení provozuschopnosti.  
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B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH                   

A  TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

a) Technické řešení 

Objekt bude přípojkou napojen na distribuční síť el. vedení (NN) podzemním 

vedením. Zásobování pitnou vodou bude zřízeno z veřejného vodovodu. Likvidace 

splaškových vod bude řešena napojením na veřejnou kanalizaci, stejně tak jako dešťové 

vody se budou svádět do veřejné dešťové kanalizace a také do retenční nádrže.                           

Do objektu bude zaveden zemní plyn, kterým se bude mateřská škola vytápět. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Rozvod pitné vody, užitkové vody, kanalizace a plynu. Jednotlivá zařízení jsou 

popsána a zakreslena v dílčích částech projektové dokumentace. 

 

 

 

B.2.8   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

Viz. samostatná příloha složka č.5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 

B.2.9   ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické parametry objektu splňují požadavky ČSN 73 0540 Tepelná 

technika budov.  

Budova mateřské školy splňuje průměrný součinitel prostupu tepla Uem                        

dle požadavku vyhlášky č. 78/2013, Sb. o energetické náročnosti, viz. Energetický štítek 

obálky budovy. Splnění požadavku na neobnovitelnou primární energii                                            

u ostatních budov dle vyhlášky č. 78/2013, Sb. není doloženo PENB, ale protože jako 

hlavní zdroj energie na vytápění a přípravu teplé vody je použit plynový kondenzační 

kotel, dá se splnění požadavku předpokládat. 

Celková energetická náročnost je řešena samostatně, viz. příloha složka č.6 – 

Stavební fyzika. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Klasifikační třída C – Vyhovující. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Pro tento projekt není řešen alternativní zdroj energie. 
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B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY 

NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Zásady řešení parametrů stavby 

 

 Vytápění, příprava TUV 

 Objekt bude vytápěn pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů, provedení 

typ C, které budou umístěny v technické místnosti v 1.NP. TUV bude připojena 

k plynovému ohřívači vody. Otopná soustava je navržena                                                                     

jako dvoutrubková a v jednotlivých podlažích jsou vedeny krátké horizontální přípojky 

k otopným tělesům. Otopná tělesa jsou navržena jako desková,                                                          

do umýváren a na WC jsou navrženy otopné žebříky. 

 

Vzduchotechnika 

Místnosti jsou nuceně větrány za pomocí dvou rekuperačních jednotek Atrea 

Duplex 3600 Flexi RD4. Jedna z nich je umístěna v technické místnosti v 2.NP a druhá 

na ploché střeše nad 2.NP. Systém větrání je navržen jako rovnotlaký kaskádový                          

s maximálním větraným objemem 2 225 m3/hod. 

 

Osvětlení 

Objekt je navržen dle možností s ohledem na výhody plynoucí z vhodné 

orientace vůči světovým stranám. Stínění místností proti přímému slunečnímu svitu 

bude zajištěno instalací venkovních žaluzií. Celý objekt bude dostatečně prosvětlen                    

a prosluněn navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude 

zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka. Mateřská škola nebude svojí 

polohou stínit okolním objektům. V CHÚC je navrženo nouzové osvětlení. 

 

Odpady 

Při provádění stavebních prací vznikne zanedbatelné množství obalů                     

od stavebních hmot a dále zbytkový nepoužitelný materiál. Odpady ze stavební činnosti 

budou roztřízeny a budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ministerstva životního 

prostředí, kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů. Z provozu 

mateřské školy bude vznikat komunální odpad, jehož odvoz je zajištěn svozem 

komunálního odpadu. 

 

 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

 Stavba a její provoz jako celek nebude vyvozovat pro okolí škodlivé vibrace, 

hluk, prašnost apod. a nebude mít žádný negativní vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti 

bude v okolí docházet pouze po dobu výstavby. Hluková zátěž bude minimální a lze ji 

eliminovat důsledným dodržováním technologické kázně.  
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY    

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle mapy radonového indexu spadá řešený pozemek do oblasti s nízkým 

radonovým indexem. Jako ochrana proti radonu je vyhovující hydroizolační vrstva                   

ve skladbě podlahy na terénu (1 asfaltový pás, tl. 4 mm – polyesterová a skleněná 

vložka). 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Pozemek neleží v oblasti výskytu bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Na pozemku nebyla zjištěna seizmická aktivita. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění stavby v obytné zóně není potřeba řešit zvláštní ochranu 

budovy před zdrojem vnějšího hluku. Objekt je navržen tak, aby odolával škodlivému 

působení vlivu hluku.  

Zvýšení celkové hlukové zátěže z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze 

dočasné. Stavba nebude akusticky ovlivňovat vnější prostředí. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Protipovodňové opatření není nutné. 

 

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

Stavba se nenachází v poddolovaném území a není ani znám výskyt metanu. 

Žádná ochrana není nutná. 

 

 

 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Zásobování vodou 

K mateřské škole bude vybudována nová vodovodní přípojka, která bude 

napojena na veřejný vodovod, vedoucí v ulici Karla IV. Vybudování vodovodní 

přípojky bude dle předběžného smluvního vztahu se správcem sítí. 

 

Odkanalizování 

Pro odvod splaškových vod bude vybudována nová kanalizační přípojka 

napojená do kanalizačního řádu obce Horoměřice.  
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Zásobování plynem 

Před parcelou investora je vyprojektován středotlaký plynovod PE 

63x5,8/300kPa. Na něj bude napojena a k novému objektu přivedena přípojka zemního 

plynu s ukončením v zídce plotu. Zde se umístí hlavní uzávěr, regulátor KOGAS KHS 

2-1, 9AA a plynoměr G4 s připojovací roztečí 250.  

 

Zásobování el. energií 

Přípojka NN bude realizována ze stávající sítě, která je v dotčené lokalitě 

v provedení v podzemním kabelovém vedení. Přípojka bude provedena kabelovým 

vedením z přípojkové skříně do elektroměrového rozvaděče. 

 

Napojovací místa a délky přípojek jsou zřejmá z výkresů situace. 

 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Řeší samostatný projekt.  

Není předmětem DP.  

 

 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení 

Podél tří stran hranice stavební parcely vede obecní komunikace. Příjezd 

k objektu je řešen z ulice Karla IV. Dopravní řešení je patrné z koordinační situace. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Mateřská škola se nachází v obytné zóně na okraji obce Horoměřice. Je dobře 

přístupná dopravním prostředkem i chůzí. K hlavnímu vchodu je vybudována cesta                           

ze zámkové dlažby vedoucí z místní komunikace z ulice Karla IV.  

 

c) Doprava v klidu 

Osm parkovacích míst pro osobní automobily z toho jedno pro ZTP, se uvažuje 

na zpevněné ploše u mateřské školy z východní strany od ulice Karla IV. U příjezdové 

komunikace pro zásobování budou vybudována 3 parkovací stání pro zaměstnance. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Žádné pěší a cyklistické stezky nejsou projektem řešeny. Obec má okolo 

stavební parcely vybudovaný chodník.  
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH             

TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy pozemku v místě mateřské školy budou provedeny v minimální 

možné míře pro realizaci stavby a nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky. 

Veškerá přebytečná zemina bude skladována na pozemku investora a bude použita 

v rámci úprav a dotvarování pozemku, případně proběhne její odvoz. Po realizaci 

stavebních prací budou provedeny terénní a sadové úpravy. Bude provedena výsadba 

stromů a keřů. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Na část pozemku bude použito standartní zatravnění dle zvyklostí v dané 

vegetační oblasti. Část plochy bude zpevněna zámkovou dlažbou. 

 

c) Biotechnická opatření 

V lokalitě mateřské školy nejsou nutná biotechnická opatření. 

 

 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                

A JEHO OCHRANA 
 

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

 

Půda 

V zájmové lokalitě nejsou známé žádné staré ekologické zátěže. Realizací 

záměru se nenaruší ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění 

podloží nedojde.  

 

Ovzduší 

V souvislosti s realizací této výstavby nedojde ke vzniku žádného stacionárního 

zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

 

Voda 

V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektu bude postupováno 

v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. Realizace stavby nemá vliv na kvalitu 

podzemních a povrchových vod. V případě použití látek potenciálně nebezpečných 

vodám, budou přijata opatření k zamezení ohrožení podzemních a povrchových vod. 

V úvahu přicházejí nátěrové hmoty používané v nezbytně nutném rozsahu. 
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb                          

v krajině 

Stavba objektu bude provedena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,                   

o ochraně přírody a krajiny. Nemá zásadní negativní vliv na životní prostředí. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází na chráněném území.  

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Podmínky nebyly stanoveny. 

 

e) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá žádná ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení 

ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Jediná navrhovaná ochranná 

pásma zde budou od nově budovaných rozvodů inženýrských sítí.  

 

B.7   OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Vzhledem k tomu, že většina stavebních prací bude probíhat na pozemku 

investora, nedojde během výstavby k výraznějším omezením. Bude však proveden 

zábor v části chodníku při budování parkoviště, proto bude nezbytně nutné přerušit 

stávající chodník a umístit značku pro přechod na protější stranu. V době výstavby 

nebude možné chodník využívat. Pokud budou obyvatelé respektovat vlastnické hranice 

a oplocení nehrozí žádné nebezpečí. 

Stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce Horoměřice, tj. splňuje 

základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2008, Sb., a je navržena v souladu s platnou 

legislativou, především se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., a příslušnými 

vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a č. 398/2009 Sb.,                

o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

Při provozu objektu musí být dodržovány vyhlášky o bezpečnosti                                     

a ochraně zdraví při práci č. 601/2006 Sb., a všechny předpisy související                                         

a technologické postupy. Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni, 

bude dodržován pracovní řád zaměstnavatele a zákoník práce. 

Prostředí objektu bude odpovídat běžným podmínkám s předpoklady splnění 

hygienických normativních, bezpečnostních i dalších požadavků na prostředí. Celá 

budova je koncepčně řešena tak, aby pro uživatele byl pobyt v ní příjemný                                       

a neohrožoval je na zdraví a životě. Při provozování stavby nedojde k žádnému 

negativnímu ovlivnění obyvatel ani k narušení faktorů pohody.  
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B.8   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

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

Rozsah staveniště je zřejmý z celkové situace stavby. Staveniště bude oploceno 

do výšky 2,0 m na přenosných ocelových sloupcích.  

Na staveniště bude přivedena voda a elektřina ze staveništních přípojek                          

na parcele. Přípojky budou napojeny autorizovanou osobou. Pro měření spotřeby bude 

zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. 

V rámci stavby budou vybudovány dočasné objekty ZS: zázemí s šatnou                        

pro pracovníky, sociální zařízení pro pracovníky, uzamykatelný sklad, skládky sypkého 

materiálu, kontejner na suť. Tyto objekty budou realizovány podle plánu dodavatele 

stavby. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odtok dešťových vod zajišťuje plynulé vsakování do půdy. V případě,                          

kdy vsakování nebude možné, bude staveniště odvodněno do rýhy v zadní části 

pozemku a dále svedeno do veřejné kanalizace. Odvádění je zabezpečeno tak,  aby se 

zabránilo podmáčení staveniště a nenarušovalo a neznečišťovalo komunikace a jiné 

plochy. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se rozkládá na stavebním pozemku, který je přímo přístupný z místní 

komunikace, stavba je tak pro zásobování snadno přístupná. Investor umožní dílčím 

dodavatelům přístup k staveništnímu rozvaděči a k vodě. Investor vybuduje provizorní 

zařízení staveniště včetně mobilního sanitárního zařízení, které bude pravidelně 

vyváženo. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. 

Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi  a na přenechaných inženýrských 

sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi.                        

Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní 

vlivy na životní prostředí. 

 

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

dřevin 

Povinností stavebníka je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat a nepohybovat se. Bude provedeno opatření proti vstupu nepovolaných 

osob. Rovněž je tak nutno zajistit opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím 

lehkých odpadů. 

Veškeré práce vyžadující ohlášení nebo projednání na dotčených orgánech státní 

správy se provedou v dostatečném předstihu. 

Stavba nevyžaduje žádné kácení dřevin. 
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f) Maximální zábory staveniště  

Bude proveden jeden zábor do stávajícího chodníku v ulici Karla IV. po celou 

dobu výstavby. Staveniště bude zabírat celou plochu stavebního pozemku. Budou 

zřízeny plochy pro zázemí stavby – buňkoviště, sestávající ze staveništních buněk a dále 

budou zřízeny skládky materiálu potřebného k výstavbě objektu. 

 

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

likvidace 

Odvoz a řádnou likvidaci odpadů vznikajících při provádění stavebních prací 

zabezpečí hlavní zhotovitel stavby s příslušnými normami a předpisy.  

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona           

č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 93/2016 Sb., vyhlášky č.383/2001 Sb.,                             

a předpisů souvisejících. Průvodce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu                       

a kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu § 11. Odpady lze 

ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro 

ukládání těchto odpadů.  

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu 

odpadů z vyhlášky č. 93/2016 Sb.: 

 

15 – odpadní odpady        150 101 papírové a lep. obaly 

          150 102 plastové obaly 

          150 103 dřevěný obal 

17 – stavební a demoliční odpady       170 101 beton 

           170 102 cihly 

           170 103 keramika 

           170 199 odpady drobné, blíže neurč. 

           170 201 dřevo 

           170 203 plast 

           170 301 asfaltové směsi (obsah.dehet) 

           170 407 směs kovů 

           170 408 kabely 

           170 604 izolační materiály 

           170 802 materiály na bázi sádry 

20 – komunální odpady        200 304 kal ze septiků a žump 

 

 

S odpady bude nakládáno takto: 

A – materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace) 

B – spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně 

C – odpady, které nelze materiálově využít a nespalitelné odpady budou uloženy                       

na skládku 

 

Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě, která je provozovatelem 

zařízení k využití, likvidaci, sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. 
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Evidence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena 

při kolaudaci stavby na OŽP. 

 

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

Veškerá přebytečná zemina bude skladována na pozemku investora. Deponie                 

se uvažuje v zadní části pozemku. Část přebytečné zeminy bude použita pro drobné 

dotvarování terénu okolo bytového domu, zbylý výkopek se odveze na skládku. 

 

i) Ochrana  životního prostředí při výstavbě 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 

Zadavatel i zhotovitel přistupuje k realizaci s maximální šetrností k životnímu prostředí 

a dodržuje příslušné právní předpisy v platném znění, zejména:  

o Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

o Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska                                    

§ 31 použití tzv. regulovaných látek 

o Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

o Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky                        

na výrobky z hlediska emisí hluku 

o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

o Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

o Vyhláška o technických požadavcích na stavby; minimalizuje dopady 

vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti 

(nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací), postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem                      

č. 185/2001 Sb., o odpadech (zejména musí vést evidenci o nakládání 

s odpady podle § 39). 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy: požární, hygienické                                  

a dopravní. 

Dodavatel stavebních prací musí také zajistit podmínky bezpečnosti práce. 

Současně musí vytvořit technologický nebo pracovní postup, který musí být                      

po celou dobu prací k dispozici na stavbě. Pracovní postup musí stanovit požadavky               

na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. 

Vyhláška o technických požadavcích na stavby (stavební zákon) stanoví 

povinnost dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu 

s následujícími předpisy: 

o Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

o Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 

o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích                   

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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o Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost                    

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky                   

nebo do hloubky 

o Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště                 

a pracovní prostředí 

o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

o Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně 

o Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce 

v platném znění (novela č. 253/2005 Sb.) 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 

Veškeré dočasně budované komunikační propojení pro pohyb chodců v blízkosti 

staveniště musí být řešeny bezbariérově. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pro provozní zařízení staveniště se vzhledem k dostupnosti neuvažuje 

staveništní komunikace ani parkování nákladních automobilů. Bude třeba osadit 

dočasné jednoduché dopravní značení na vjezd a výjezd ze staveniště. V průběhu 

výstavby se musí počítat s omezením dopravního provozu na přilehlých pozemních 

komunikacích.  

Veškeré práce vyžadující ohlášení nebo projednání na dotčených orgánech státní 

správy se provede v dostatečném předstihu. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby:     1.5.2020 

Předpokládané dokončení stavby:     31.7.2021 

 

 

Předání staveniště       05/2020 

Příprava území – zařízení staveniště     05/2020 

Provedení výkopových prací      05/2020 

Provedení základových konstrukcí     06/2020 

Provedení hrubé stavby      07-09/2020 

Provedení vnitřních instalací      10/2020 

Dokončovací práce – kompletace     04/2021 

Provedení zpevněných ploch, terénní úpravy a oplocení  06/2021 

Dokončovací práce – revize      07/2021 

Kolaudace stavby       07/2021 

 

Lhůta stavby: 14 měsíců 
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Časový rozpis je závislý na zvoleném dodavateli. Zhotovitel předloží přesný 

časový harmonogram prací. 

V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat provádění 

prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou produkcí hluku nebyly prováděny 

v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny apod.). V rámci výstavby                    

se uvažuje s plánem kontrolních prohlídek stavby po následujících ucelených etapách 

výstavby: 

 

Prohlídka č.1 Při předání staveniště – zde může být ze strany dotčených orgánů 

vznesen požadavek na případné další kontrolní prohlídky mimo 

tento plán 

Prohlídka č.2 Při realizaci pokládky inženýrských sítí (před záhozem) 

Prohlídka č.3 Při zahájení prací na provádění zpevněných ploch (zemní práce, 

podkladní konstrukce) 

Prohlídka č.4 Při dokončení prací a zahájení přejímacího řízení (předkolaudační 

prohlídka) 
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D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH                                     

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO PROJEKTU 
 

D.1.1 ARCHITEKONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 

Technická zpráva 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Mateřská škola je samostatně stojící objekt, který bude sloužit pro předškolní 

výchovu dětí ve věku od 3 do 6 let. Objekt je rozdělen do dvou samostatných oddělení. 

Úseky jsou rozděleny na společenské, zájmové, hospodářské a část pro vedení školy. 

Hospodářská část máš svůj samostatný vchod. 

 

Zastavěná plocha:    543 m2 

Obestavěný prostor:    4 422,6 m3 

Užitná plocha koncového domu:  737,7 m2 

Počet samostatných oddělení:   2    

Počet nadzemních podlaží:   2 

Počet podzemních podlaží:   0 

Počet dětí ve školce:    max. 28 

Počet pracovníků:    max. 8 

 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Jedná se o mateřskou školu členitého tvaru. Má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen 

plochou vegetační střechou. 

Hlavní vstup do objektu je z JZ strany a je řešen bezbariérově. Nad vstupem je 

stříška proti dešti.  Z východní strany z ulice Karla IV. je vstup pro zaměstnance, vjezd                  

s příjezdovou cestou pro zásobování a tři parkovací místa pro zaměstnance v areálu školy. 

Dalších osm parkovacích míst pro rodiče je přímo u školy také z ulice Karla IV. 

Fasáda školy je probarvena se škrábanou texturou, doplněna o přiznaný sokl 

v jiném odstínu zvolené žluté barvy, provedena na zateplovací vrstvu. 

Výplně otvorů jsou z izolačního trojskla, rámy jsou z plastových profilů a hlavní 

vchodové dveře jsou z hliníkových profilů. 

Architektonické řešení a umístění stavby respektuje typické prvky charakteristické 

pro místní zástavbu. 

 

Dispoziční řešení 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní členitého půdorysu. Hlavní vstup je z JZ 

strany pozemku. Z východní strany je vstup pro zaměstnance. Za hlavními dveřmi je 

zádveří, ze kterého se dostaneme do vstupní chodby. V těsné návaznosti vstupní haly se 

nacházejí šatny dětí a další prostory mateřské školy. V 1.NP se nachází také oddělení                   
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pro přípravu stravy, zázemí zaměstnanců a technické zázemí. V 2.NP je učebna jazyků, 

kreativní dílna, kterou je možno využít pro výuku zájmových kroužků nejen dětí z mateřské 

školy. Dále v 2.NP nalezneme zázemí a kanceláře vedení mateřské školy a technickou 

místnost s rekuperační jednotkou. Z chodby ve 2. NP je umožněn vstup na pochozí 

vegetační střechu. 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je určen k předškolní výchově dětí a je řešen klasickými stavebními 

technologiemi. 

 

 

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

SO – 01 – Mateřská škola 

 

1.2.1  Zemní práce 

Před započetím zemních prací je nutné odstranění náletových dřevin. Provede se 

základní vytyčení stavby, pomocí laviček, které se umístí 3 m od obrysu,  aby nedošlo 

k jejich poškození během zemních prací. Před zahájením zemních prací bude sejmuto                      

15 – 20 cm, případně hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy. Tato zemina se bude 

skladovat na dočasné deponii na pozemku. Výkopy základových spár budou provedeny           

dle výkresu základů. Zemní práce budou spočívat v provedení výkopu rýh pro základové 

pasy. Budou prováděny strojně, avšak bezprostředně před betonováním je nutné výkopy 

ručně upravit a nechat zkontrolovat základovou spáru stavebním geologem. Materiál 

z výkopů se použije pro vyrovnání terénu. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě             

u jejich správců a při zemních pracích v blízkosti těchto sítí postupovat dle požadavků 

jejich správců. Veškeré násypy a zásypy je nutno hutnit po vrstvách na požadovanou 

únosnost. 

 

1.2.2 Základy 

Pro výpočet základů byla stanovena únosnost základové půdy Rdt = 275 kPa.                    

Na základovou spáru bude uložen FeZn pás uzemnění hromosvodu. Základy                                  

pod obvodovými stěnami budou provedeny do hloubky min. 1,0 m pod úroveň upraveného 

terénu. Dle výpočtu budou základové pásy z betonu C20/25, pro obvodovou zeď šířka 

základu 600 mm a pod vnitřními zdmi 500, 640 a 800 mm podle umístění. Výška je                      

pro všechny základové pasy stejná a to 500 mm s nadstavbou ze ztraceného bednění                  

pro dosažení nezámrzné hloubky. V základech budou vynechány prostupy pro kanalizaci, 

vodovod a přívod elektřiny. Umístění je patrné z výkresové dokumentace. 

Po provedení betonáže a zásypu bude provedeno bednění a uložení ocelové výztuže 

podkladní desky tl. 150 mm a poté betonáž z betonu C20/25. Deska bude spojitá po celé 

ploše a bude tvořit rovnoměrný podklad pro hydroizolační vrstvu. Před betonáží podkladní 

desky je nezbytně nutné přizvat ke kontrole stavební dozor, aby provedl kontrolu ocelové 
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výztuže. Součástí kontroly je také kontrola správnosti uložení a těsnosti veškerých 

instalací. 

Z důvodu jednoduché stavby v jednoduchých základových podmínkách bylo 

upuštěno od podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu. Zemina se 

předpokládá únosná a propustná. Založení základových pasů neohrožuje výška hladiny 

spodní vody. 

 

1.2.3 Svislé konstrukce 

Veškeré svislé konstrukce jsou navrženy ze sytému Porotherm. Prostorová tuhost 

je zajištěna v podélném i příčném směru železobetonovými monolitickými věnci v úrovni 

stropů. Konstrukční výška je 4,00 m. Obvodovou konstrukci tvoří keramické tvárnice typu 

Porotherm Profi tl. 240 mm na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné stěny jsou totožné 

s obvodovými. Při zdění je nutno postupovat dle technologického postupu výrobce zdiva. 

První ložná vrstva zdiva bude položena na zdící maltu (20 MPa), tato vyrovnává nerovnosti 

podkladní desky. Modulové skladby s uvedením typu použitých tvárnic jsou zřetelné 

v příslušných řezech objektem. Vnitřní nenosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 

Profi o tl. 115 mm na maltu pro tenké spáry. 

Požadavky na tepelně technické parametry s ohledem na vypracování průkazu 

energetické náročnosti jsou dány: viz. samostatná příloha č.6 – Stavební fyzika. 

 

1.2.4 Vodorovné konstrukce 

Nosná konstrukce stropu je tvořena železobetonovou deskou v tl. 250 mm. Návrh 

monolitické stropní desky není součástí DP. 

 

1.2.5 Konstrukce zastřešení 

Nosnou konstrukcí střechy je železobetonová desky stropu o tl. 250 mm. 

 

1.2.6 Střešní plášť  

Střešní plášť vegetační střechy bude tvořit parozábrana z asfaltového pásu, tepelná 

izolace EPS z desek a klínů, filtrační vrstvy a pochozí substrát. 

 

1.2.7 Konstrukce schodiště 

V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní tříramenné schodiště, které se obtáčí 

okolo výtahové šachty s trakčním výtahem bez strojovny, který propojuje všechna patra. 

Konstrukce schodiště je navržena jako železobetonová monolitická deska včetně podest                

a mezipodest. Schodiště bude zmonolitněno se stropní konstrukcí, podesta bude vetknuta 

do nosného zdiva. Spodní rameno bude zakončeno nad základovým pasem a podepřeno 

příčkou ze ztraceného bednění. Nášlapná vrstva schodišťových stupňů bude z keramické 

dlažby s protiskluznou úpravou. Stupně jsou navrženy s výškou 151 mm a šířkou 300 mm 

viz. příloha č. P4. 

 

Nerezové zábradlí s dřevěným madlem je upevněno v bocích schodiště.                     

Jeho výška je 1000 mm nad hranou schodišťového stupně. 
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1.2.8 Výplně otvorů 

Výplně vnějších otvorů budou v provedení v platových profilech zasklené 

izolačními trojskly. Vstupní dveře budou hliníkové otočné. Výplně otvorů budou splňovat 

požadavky normy ČSN 73 0540.  Požadavky na tepelně technické parametry s ohledem               

na vypracování průkazu energetické náročnosti jsou dány v části stavební fyziky. Vnitřní 

parapety jsou navrženy plastové. Všechny otvíravé výplně otvorů budou s kováním 

umožňujícím mikroventilaci.  

Vnitřní dveře jsou laminátové osazené do ocelových nebo obložkových zárubní. 

 

1.2.9 Podlahy 

Podlahy jsou konstrukčně navrženy v tl. 120 – 150 mm. Nášlapné vrstvy podlah 

budou vyhotoveny v závislosti na účelu místností z PVC nebo keramické dlažby,                         

viz. výkresová dokumentace. Před instalací veškerých podlahových krytin je nezbytné 

změřit vlhkost podkladu. 

 

1.2.10 Podhledy 

Stropy jsou navrženy jako montované podhledy z SDK desek v systému Rigips 

12,5 mm a jako kazetové akustického systému Rigips dle typu místnosti, viz. výkresová 

dokumentace. Povrch podhledů bude proveden ve stupni jakosti Q3. 

 

1.2.11 Izolace proti vodě a radonu 

K izolaci proti vodě budou použity asfaltové pásy. Ve spodní stavbě budou tyto 

pásy zároveň sloužit jako ochrana proti nízkému radonovému riziku. Veškerá instalační 

vedení budou utěsněna tak, aby nedošlo k porušení hydroizolace. Ploché střechy jsou 

chráněny asfaltovým souvrstvím.  

 

1.2.12 Izolace tepelné a akustické 

Ploché střechy budou zatepleny pomocí desek tl. 160 mm a klínů z EPS o min.                   

tl. 20 mm.  

Obvodová stěna bude zateplena pomocí EPS 70F tl. 180 mm a v oblasti soklu bude 

použit XPS tl. 120 mm. 

Konstrukce podlahy na terénu bude zateplena tepelněizolačními deskami EPS 150S 

tl. 130 mm. Kročejová izolace v 2.NP bude tvořena z desek Styrofloor T5  tl. 50 mm,                    

viz. výkresová dokumentace. 

Instalační potrubí musí být uloženo pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, 

tak aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi. V kritických místech bude potrubí obaleno 

zvukovou izolací. 

 

1.2.13 Obklady 

Hygienické prostory budou obloženy keramickými obklady do výšky 2,0 m. Druh 

a barvu obkladů bude vybrán dle investora.  
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1.2.14 Omítky 

Vnitřní omítky budou provedeny vápenocementové štukové v tl. 15 mm  (12 mm 

jádrová omítka, 3mm štuk).  Ve styku s jinými materiály bude spoj ztužen armovací sklo-

vláknitou mřížkou.  

Omítky v exteriéru bude tvořit silikátová omítka tl. 3 mm. Rohy stěn budou 

opatřeny ochrannými rohovými profily. 

 

1.2.15 Malby a nátěry 

Štukové omítky a SDK konstrukce jsou opatřeny nátěrem disperzní malířské barvy 

ve dvou vrstvách. Stěny jsou opatřeny nátěrem s otěruvzdornou funkcí. Barvy maleb určí 

investor. 

Barva fasádní probarvené omítky bude také určena investorem. 

 

1.2.16 Klempířské konstrukce 

Oplechování parapetů bude z hliníkového lakovaného ohýbaného plechu                     

tl. 0,6 mm. Styky parapetů s omítkou budou tmeleny trvale pružným tmelem. Barva bude 

odpovídat barevnému podkladu fasády. Oplechování atiky bude také z hliníkového  

lakovaného ohýbaného plechu, viz. příloha č. P1. 

 

1.2.17 Zámečnické konstrukce 

Okna a dveře budou opatřeny bezpečnostním zámečnickým kováním přímo                       

od výrobce. Čistící zóny jsou tvořeny zapuštěným nerezovým rámem, viz. příloha  č. P1. 

1.2.18 Komín 

Komín je navržen ze systému Schiedel Absolut, šamotová vložka Ø 140, 200 

s větrací šachtou typ ABS 14L20. Mezi zdivem a komínovým tělesem je po obvodu 

vynechána dilatační spára min. 30 mm. 

 

1.2.19 Větrání 

Místnosti jsou nuceně větrány za pomocí dvou rekuperačních jednotek Atrea 

Duplex 3600 Flexi RD4. Jedna z nich je umístěna v technické místnosti v 2.NP a druhá                              

na ploché střeše nad 2.NP. Systém větrání je navržen jako rovnotlaký kaskádový                                     

s maximálním větraným objemem 2 225 m3/hod. 

 

 

SO – 02 –Zpevněné plochy a sadové úpravy 

 

   1.2.20  Zpevněné plochy 

Přístupové plochy k hlavnímu vchodu jsou z  ulice Karla IV. po chodníku 

z betonové dlažby kladené do štěrkodrti frakce 4 – 8 mm. Příjezdová komunikace                  

na dvorek mateřské školy, včetně všech zpevněných ploch, bude provedeny v mírném 

spádu 2%, kde se předpokládá kompletní vsakování dešťových vod do půdy. 
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1.2.21 Sadové úpravy 

Součástí objektu je část plochy, která bude zatravněna a osazena stromy a keři. 

 

SO – 03 – Zařízení zdravotně technických instalací 

 

1.2.22 Oplocení 

Součástí objektu bude okrasné oplocení pozemku. 

 

SO – 04 – Dětské hřiště 

         

Součástí objektu bude dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm a skluzavkami 

vyrobenými dle přání investora. 

 

 

SO – 05 - 09 – Zařízení zdravotně technických instalací 

 

1.2.23 Vodovod 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody HDPE 100.  

Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn v instalační šachtě vně objektu 

na pozemku investora. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle 

sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. Hlavní přívodní ležaté 

potrubí od vodoměrové šachty do objektu povede v hloubce 1,5 m pod terénem vně objektu 

a do objektu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. Stoupací potrubí povede v instalační 

šachtě společně s odpadním potrubím kanalizace. Rozvodná a připojovací potrubí v podlaží 

budou vedena v přizdívkách předstěnových instalací. 

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a bude odpovídat ČSN 73 6660. 

Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Potrubí vně domu vedené pod terénem 

bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové potrubí                            

ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity 

nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být 

provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu 

bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem 

do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové 

kohouty s atestem na pitnou vodu. 

 

1.2.24 Kanalizace splašková a dešťová 

Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační 

přípojku vedenou do ČOV Horoměřice. Průtok odpadních vod přípojkou činí 3,19 l/s. 

V místě napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní 

vstupní šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm. 

Splaškové odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním 

prostředím a povedou v instalační šachtě. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách 

v předstěnových instalací a pod omítkou.  
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Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené                                

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

Odpadní, větrací a připojovací potrubí na splašky budou z polypropylenu FT a budou 

upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou.  

 

 

1.2.25 Plynovod 

Objekt bude napojen na veřejný plynovod vedený pod komunikací a k objektu bude 

přivedena přípojka zemního plynu, s ukončením v betonové zídce. Zde se umístí hlavní 

uzávěr, regulátor a plynoměr. Sestava bude uzavřena uzamykatelnými dvířky, s nápisem: 

„Hlavní uzávěr plynu“ a odvětrávaná.  

Potrubí přípojky se uloží do výkopu na polštář 100 mm písku. Obsyp a zásyp                        

v tl. 200 mm bude také pískem. Nad potrubí se položí výstražná žlutá fólie. Jako agregát 

pro vytápění a přípravu TUV jsou navrženy 2 plynové teplovodní závěsné kondenzační 

kotle, typu C. Osazeny budou v technické místnosti. Montáž rozvodů a zařizovacích 

předmětů mohou provádět pouze pracovníci odborné firmy, mající oprávnění ve smyslu 

platných předpisů. 

 

 

1.2.26 Vytápění a ohřev TUV 

Objekt je vytápěn teplovodním otopným systémem s teplotním spádem otopné 

vody. Pro zdroj tepla jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle, provedení typ C.                     

V blízkosti kotlů je umístěn zásobník teplé vody. Otopná soustava je navržena jako 

dvoutrubková se spodním rozvodem a nuceným oběhem vody.  V jednotlivých podlažích 

jsou vedeny krátké horizontální přípojky k otopným tělesům. Otopná tělesa jsou navržena 

jako desková tělesa, do umývárny a na WC jsou navržené otopné žebříky.  

Montáž, uvedení do provozu a provozování jsou provedeny za dodržení 

předepsaných pokynů. Montáž provedou pracovníci s platnými úředními zkouškami                                       

a oprávněními. 

 

 

1.2.27 Přípojka NN 

Přípojka NN bude realizována ze stávající sítě, která je v dotčené lokalitě 

v kabelovém provedení uloženém pod povrchem. Přípojka bude provedena kabelovým 

vedením z přípojkové skříně na hranici pozemku do elektroměrného rozvaděče. Ten bude 

umístěn v betonové zídce na okraji pozemku na východní straně. 

 

 

1.2.28 Vnitřní rozvody elektroinstalace a slaboproudu 

Světelná instalace bude provedena kabely a vodiči CYKY, CYBY pod omítkou. 

Vypínače budou umístěny do výšky 1,2 m nad podlahou. Zásuvková instalace 230 V bude 

provedena kabely CYKY, CYBY. Výška umístění zásuvek v obytných pokojích bude                    

0,4 m nad podlahou, neurčí-li jinak investor. Zásuvky v umývacím prostoru budou osazeny                  

1,2 m nad podlahou. 
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D.2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou za dodržení platných 

předpisů a norem a to hlavně vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády                           

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci                          

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

 

D.3 POŽADAVKY NA PROVEDENÍ STAVBY 
 

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, způsobilými 

pracovníky za dodržení platných předpisů, z nichž zásadní jsou tyto:  

o ČSN 73 0540      Tepelná ochrana budov   

o ČSN 73 0600     Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 

ustanovení.   

o ČSN 73 0601   Ochrana staveb proti radonu z podloží.   

o ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.   

o ČSN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí.  

o ČSN 73 6133     Návrh a provádění zemního tělesa.   

o ČSN EN 13670   Betonové práce   

o ČSN 73 1901       Navrhování střech  

o  ČSN 73 2810      Provádění dřevěných konstrukcí   

o ČSN 73 3451       Podlahy z dlaždic   

o ČSN 73 3610       Klempířské práce stavební   

o ČSN 73 3630       Zámečnické práce stavební   

o ČSN 73 4130       Schodiště a šikmé rampy   

o ČSN 73 6005      Prostorová úprava vedení technického vybavení                          

ČSN 73 8101      Lešení. Společná ustanovení   

o ČSN 73 0580-1   Denní osvětlení budov 

o ČSN 73 0532      Ochrana proti hluku v budovách   

o Vyhláška 591/2006 Sb., o  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení                    

při  stavebních  pracích   

o Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby   

o Vyhláška 362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování projektu novostavby mateřské školy 

s požadavky na stavební řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Novostavba je 

umístěna na reálné dosud nezastavěné parcele v části města, kde je možná další výstavba. Svým 

vzhledem i použitými materiály dům vhodně zapadá do stávající zástavby. Použité materiály 

byly voleny s ohledem nejen na estetiku, ale i funkčnost a snadnou údržbu. 

Jedním z hlavních předpokladů je splnění podmínek stanovených v zadání. Projekt se 

skládá z následujících částí: Přípravné a studijní práce, situační výkresy, architektonicko-

stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení, požárně-bezpečnostní řešení, stavební fyzika                   

a technika prostředí staveb. 

Při tvorbě této projektové dokumentace jsem využila všech nabytých poznatků                               

ze současného i předchozího studia. Současně jsem pracovala s platnými normami, předpisy, 

vyhláškami a zákony, které jsem podle zadání aplikovala do jednotlivých fází tvorby své 

diplomové práce, kterou je novostavba mateřské školy. 

Vypracování je v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškou                                             

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby.  

 

Diplomová práce Mateřská škola, svým zpracováním odpovídá zadání. 
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