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. Cíle: VyTe¥ení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného 
systému na základě zvolených materiálj a konstrukčních prvkj, včetně vyTe¥ení osazení 
objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu 

s vyhlá¥kou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude 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 pTedběyné 
návrhy budovy, návrhy dispozičního Te¥ení a pTílohovou část obsahující pTedběyné návrhy 
základj a rozměrj nosných prvkj Te¥ené budovy a prostorovou vizualizaci budovy 

(modulové schéma budovy). Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základj, 
pjdorysj podlayí, konstrukce zastTe¥ení, svislých Tezj, technických pohledj, min. 
5 konstrukčních detailj, výkres(y) sestavy dílcj, popT. výkres(y) tvaru stropní konstrukce 
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uvedeny údaje o splnění poyadavkj stavebního Te¥ení pro budovy s téměT nulovou 
spotTebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohTevu 
vody. Výstupy: V[KP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím 
dodatkem a pTílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloyeny do sloyek s klopami 

formátu A4 opatTených popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitTní straně kaydé 
sloyky. V¥echny části dokumentace budou zpracovány s vyuyitím PC v textovém a grafickém 
CAD editoru. Výkresy budou opatTeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat 
i poloyky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímy obsahem budou prjvodní a souhrnná 
technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlá¥ky č. 499/2006 Sb. 

v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně 
fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny pouyité zásady návrhu budovy s téměT 
nulovou spotTebou energie. Součástí elektronické verze V[KP bude i poster formátu B1 
se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací. 

V[KP vypracujte a rozčleCte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání a zveTejCování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveTejCování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 
práce).  
2. PTílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání, a zveTejCování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveTejCování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 
práce v pTípadě, ye pTílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 
doplCují).  



 
doc. ろng. Milan Vlček, CSc. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



Tématem diplomové práce je zhotovení projektové dokumentace pro provedení 
stavby dvou navryených objektj Základní ¥koly. Stavební parcela pro plánovanou 
novostavbu se nachází v blízkosti jiy stávající mateTské ¥koly nedaleko centra 
města Vracov. Areál je navryen pro poskytování základního vzdělávání v celkem 

18 tTídách s navrhovanou celkovou kapacitou 540 yákj. 
Areál je sloyen ze 4 hlavních objektj, které funkčně rozdělují jednotlivé provozy. 
Ty jsou Te¥eny jako samostatně stojící, objekty SO01 a SO04 budou dvoupodlayní, 
nepodsklepené. Objekty SO02 a SO03 jako čtyTpodlayní nepodsklepené. 
Konstrukční systém je navryen jako prefabrikovaný yelezobetonový skelet 
s výplCovým zdivem z keramických tvárnic na tenkovrstvou zdící maltu. Stropní 
konstrukci tvoTí pTedem pTedpjaté stropní panely SPろROLL v kombinaci 

s yelezobetonovými dobetonávkami. Schodi¥tě spojující podlayí jsou navryena 
yelezobetonová. Svislá komunikace mezi jednotlivými podlayími bude rovněy 
umoyněna bezbariérovými osobními výtahy. StTe¥ní plá¥` tvoTí jednoplá¥`ová 
konstrukce s tepelnou izolací z EPS, krytina bude z PVC fólie pTitíyené vrstvou 
kačírku. Objekt bude zateplen fasádním zateplovacím systémem s větranou 
mezerou a vněj¥í povrchovou úpravou z HPL fasádních obkladových desek. 
Zpevněné komunikace pro pě¥í budou z betonové zámkové dlayby. Komunikace 
pro pojezd vozidel bude s asfaltovým povrchem. Parkovací stání jsou navryena 
z drenáyní betonové dlayby. 
Projektová dokumentace byla zpracována v programu ArchiCAD.  

Základní ¥kola, Vracov, skeletová konstrukce, keramické výplCové zdivo, PVC 
stTe¥ní fólie pTitíyená, provětrávaná fasáda, HPL obkladové desky, hliníkové výplně 
otvorj  

The theme of the diploma thesis is the preparation of project documentation for 

the construction of two designed buildings of the Primary School. Building plot for 

the planned new building is located near the existing nursery school near the 

center of Vracov. The campus is designed to provide basic education in a total of 

18 classes with a proposed total capacity of 540 pupils. 

The complex consists of 4 main buildings that functionally divide individual 

operations. These are designed as free-standing, SO01 and SO04 objects will 

be two-storey, without basement. SO02 and SO03 objects as four-storey without 

basement. The construction system is designed as a prefabricated reinforced 

concrete skeleton with filling masonry from ceramic blocks to thin-walled masonry 

mortar. The ceiling construction consists of pre-stressed ceiling panels SPIROLL 

in combination with reinforced concrete. The staircases connecting the floors are 

designed in reinforced concrete. Vertical communication between floors will also 

be made possible by barrier-free passenger lifts. The roof cladding consists of 

a single-shell construction with thermal insulation made of EPS, the covering will 



be made of PVC foil weighted with a layer of peacock. The building will be insulated 

with a façade thermal insulation system with a ventilated gap and external surface 

treatment of HPL façade cladding panels. 
Paved pedestrian roads will be made of concrete interlocking pavement. The road 

for vehicle traffic will be with an asphalt surface. Parking spaces are designed from 

drainage concrete pavement. 

The project documentation was processed in ArchiCAD. 

Elementary school, Vracov, skeletal construction, ceramic filling masonry, PVC 

roofing foil, ventilated facade, HPL cladding boards, aluminum hole fillings  



Prohla¥uji, ye elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Základní 
¥kola je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 4. 1. 2020  

   Bc. Martin Osička 
autor práce  

 

Prohla¥uji, ye jsem diplomovou práci s názvem Základní ¥kola zpracoval(a) 

samostatně a ye jsem uvedl(a) v¥echny pouyité informační zdroje.  

V Brně dne 4. 1. 2020  

   Bc. Martin Osička 
autor práce  
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Úvod 

 Dｷヮﾉﾗﾏﾗ┗= ヮヴ=IW ゲW ┣;H┠┗= ﾐ=┗ヴｴWﾏ ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹﾏ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Y Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ヮヴﾗ 
ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ ゲデ;┗H┞ S┗ﾗ┌ ﾗHﾃWﾆデ└ ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ジﾆﾗﾉ┞ pro ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹｴﾗ ┗┣S[ﾉ=ﾐｹ ﾗHL;ﾐ└ 
ﾏ[ゲデ; Vracov. Plocha ヮヴﾗ ﾐ;┗ヴ┥Wﾐﾗ┌ ゲデ;┗H┌ ﾉW┥ｹ ﾐ; ヮ;ヴIWﾉ=Iｴ Lく 1157/1 - 27 ; ﾉW┥ｹ 
v ﾆ;デ;ゲデヴ=ﾉﾐｹﾏ ┎┣Wﾏｹ ﾏ[ゲデ; Vracov. Pozemek je ヴﾗ┗ｷﾐ;デ┠が ┗ ﾃWｴﾗ Hﾉｹ┣ﾆﾗゲデｷ ﾉW┥ｹ. Z=ﾆﾉ;Sﾐｹ ジﾆﾗﾉ; ゲW 
ゲﾆﾉ=S= ┣W Lデ┞ギ ﾗHﾃWﾆデ└ ヮヴﾗヮﾗﾃWﾐ┠Iｴ ゲヮﾗﾃﾗ┗;Iｹﾏｷ ﾆヴLﾆ┞く N;ヮﾗﾃWﾐｹ ﾐ; デWIｴﾐｷIﾆﾗ┌ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┌ ﾃW 
ﾐ;┗ヴ┥Wﾐﾗ ┗┠IｴﾗSﾐ[ ﾗS ﾗHﾃWﾆデ┌ ヮﾗS ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ ﾐ; ┌ﾉｷIｷ Oﾆヴ┌┥ﾐｹく Sｹデ[ デWIｴﾐｷIﾆYｴﾗ ┗WSWﾐｹ H┌Sﾗ┌ 
┗WSWﾐ┞ ヮﾗS ﾐﾗ┗[ ┣ギｹ┣Wﾐﾗ┌ ;ゲa;ﾉデﾗ┗ﾗ┌ ヮギｹﾃW┣Sﾗ┗ﾗ┌ ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Iｹ ヮヴﾗHｹｴ;ﾃｹIｹ ﾃｷ┥ﾐ[ ﾗS ﾐ;┗ヴ┥WﾐYｴﾗ 
;ヴW=ﾉ┌く Kﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW H┌SW ┎ゲデｷデ ﾐ; ﾐﾗ┗[ ┣ギｹ┣WﾐY ヮ;ヴﾆﾗ┗ｷジデ[く 
 Hﾉ;┗ﾐｹ ゲﾐ;ｴﾗ┌ ヮギｷ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ デﾗｴﾗデﾗ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ H┞ﾉﾗ ﾐ;┗ヴｴﾐﾗ┌デが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪicky co 

ﾐWﾃﾃWSﾐﾗS┌ジジｹが a┌ﾐﾆLﾐｹ ゲデ;┗H┌ ゲ  ﾏ;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ Wﾉｷﾏｷﾐ;Iｹ ﾏﾗ┥ﾐ┠Iｴ ┗┣ﾐｷﾆ;ﾃｹIｹIｴ ヮヴﾗHﾉYﾏ└ Sﾗ 
H┌Sﾗ┌Iﾐ;く Z=ヴﾗ┗Wﾒ ﾃゲWﾏ ﾆﾉ;Sﾉ ┗Wﾉﾆ┠ S└ヴ;┣ ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデﾐﾗゲデ ヮﾗ┌┥ｷデ┠Iｴ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└ ; ヮﾗデギWH┌ ﾃWﾃｷIｴ 
S;ﾉジｹ ┎Sヴ┥H┞く Z; ┣ﾏｹﾐﾆ┌ ゲデﾗﾃｹ ﾐ;ヮギｹﾆﾉ;S ギWジWﾐｹ ヮヴﾗ┗[デヴ=┗;ﾐY a;ゲ=S┞ ﾐWHﾗ ジ;ﾏHヴ=ﾐ┞ ﾆﾗﾉWﾏ ﾗﾆWﾐ. 

 Pヴ=IW ﾃW LﾉWﾐ[ﾐ; ﾐ; ｴﾉ;┗ﾐｹ デW┝デﾗ┗ﾗ┌ L=ゲデ ; ﾐ; IWﾉﾆWﾏ 7 ゲﾉﾗ┥Wﾆ s ヮギｹﾉﾗｴ;ﾏｷく Hﾉ;┗ﾐｹ 
デW┝デﾗ┗= L=ゲデ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃW ┗ジWIｴﾐ┞ ヮギWSWヮゲ;ﾐY デW┝デﾗ┗Y ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｷ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Y Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ヮヴﾗ 
ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ ゲデ;┗H┞く Sﾉﾗ┥ﾆ; Lく ヱ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃW ゲデ┌Sｷﾃﾐｹ ; ヮギｹヮヴ;┗ﾐY ヮヴ=IW ┗LWデﾐ[ SｹﾉLｹIｴ SヴﾗHﾐ┠Iｴ 
┗┠ヮﾗLデ└ ゲヮﾗﾃWﾐ┠Iｴ ゲ SｷﾏWﾐ┣ｹ ヴ└┣ﾐ┠Iｴ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｹ ┗ objektu ; ヮﾗSﾆﾉ;S┞ ﾆ ┗┞Hヴ;ﾐ┠ﾏ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└ﾏ. 

V ゲﾉﾗ┥IW Lく ヲ ゲW ﾐ;Iｴ=┣ｹ ゲｷデ┌;Lﾐｹ ┗┠ﾆヴWゲ┞が zW ﾆデWヴ┠Iｴ ﾃW ヮ;デヴﾐﾗ ┌ﾏｹゲデ[ﾐｹ ゲデ;┗H┞が ﾐ;ヮﾗﾃWﾐｹ ﾐ; 
デWIｴﾐｷIﾆﾗ┌ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┌ ; ギWジWﾐｹ S;ﾉジｹIｴ ヮﾗﾏ[ヴ└ ┗ ﾗﾆﾗﾉｹ ゲデ;┗H┞く Architektonicko-ゲデ;┗WHﾐｹ 
ギWジWﾐｹ ﾗHﾃWﾆデ┌が SﾉW ﾆデWヴYｴﾗ ﾃW ヮ;デヴﾐﾗ ヴﾗ┣┗ヴ┥Wﾐｹ ; SｷﾏWﾐ┣W ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ﾏｹゲデﾐﾗゲデｹが ゲW ヮ;ﾆ 
ﾐ;Iｴ=┣ｹ ┗W ゲﾉﾗ┥ﾆ=Iｴ Lく 3 a 4く Sﾉﾗ┥ﾆ; Lく 5 ﾗHゲ;ｴ┌ﾃW ゲデ;┗WHﾐ[-ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆLﾐｹ ギWジWﾐｹ ﾗHﾃWﾆデ┌が ヮﾗ┌┥ｷデY 
ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ ; ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆLﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ objektu jako IWﾉﾆ┌く Pﾗ┥=ヴﾐ[ HW┣ヮWLﾐﾗゲデﾐｹ ギWジWﾐｹ H┌Sﾗ┗┞ ﾃW ┗W 
ゲﾉﾗ┥IW Lく 6. V ヮﾗゲﾉWSﾐｹが 7く ゲﾉﾗ┥IWが ﾃW ┌ﾉﾗ┥Wﾐﾗ ヮﾗゲﾗ┌┣Wﾐｹ ﾗHﾃWﾆデ┌ ┣ ｴﾉWSｷゲﾆ; ゲデ;┗WHﾐｹ a┞┣ｷﾆ┞く Tﾗデﾗ 
ゲW ┣;ﾏ[ギ┌ﾃW ﾐ; デWヮWﾉﾐﾗ┌ デWIｴﾐｷﾆ┌が ;ﾆ┌ゲデｷﾆ┌ ; SWﾐﾐｹ ﾗゲ┗[デﾉWﾐｹ ﾐ;┗ヴ┥WﾐY H┌Sﾗ┗┞く 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbE 

Název Stavby:  ZÁKLůDNÍ ŠKOLů 

Místo stavby:  MEsto Vracov, PSČ: 696 42, ul. Okružní 

Katastrální území:  785172 Vracov 

Parcelní čísla:  1157/1 – 1157/24 

PUedmEt dokumentace: Základní škola 

Druh stavby:   Novostavba 

Pozemek:   Pozemek je ve vlastnictví investora 

StupeO projektu:  Projektová dokumentace pro provedení stavby 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

MEsto Vracov 
námEstí Míru 202 

696 42 Vracov 

IČ: 00285498 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a. Vypracoval 

 Bc. Martin Osička 
ul. Okružní 65Ř 

696 42 Vracov 

Vysoké učení technické v BrnE 

Fakulta stavební 
Obor Pozemní stavby 

2. ročník, nCK – S - NPS 

b. Vedoucí diplomové práce 
doc. Ing. Milan Vlček, CSc. 
Vysoké učení technické v BrnE 

Fakulta stavební 
Ústav Pozemního stavitelství 
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A.2 ČlenEní stavby a objekty a technická a technologická zaUízení 
SO01 – Budova „ů“ 

Jedná se o centrální objekt s hlavním vstupem do celého areálu základní školy, budova je 
dvoupodlažní, nepodsklepená. Jsou zde umístEny šatny pro 1. a 2. stupeO základní školy, kanceláUe 
vedení školy, společná sborovna, bufet, kuchynE se zázemím a jídelna. V obou podlažích je sociální 
zaUízení zvláš[ pro pány, dámy a handicapované. Objekt je pUístupný bezbariérovE, komunikace 
mezi 1. a 2. NP je umožnEna schodištEm i bezbariérovým výtahem. 
SO02 – Budova „B“ 
Jedná se o čtyUpodlažní nepodsklepený objekt s kmenovými učebnami tUíd 1. stupnE. Objekt není 
v této fázi dokumentace blíže Uešen. 

SO03 – Budova „C“ 

Jedná se o čtyUpodlažní, nepodsklepený objekt s kmenovými učebnami tUíd 2. stupnE. V 1.NP se 
nachází 2 počítačové učebny a učebna chemie, sborovna pro učitele 2. stupnE a 3 kabinety. 2.NP a 
3.NP jsou dispozičnE shodné. V obou podlažích jsou umístEny 4 tUídy, 2 kabinety a 2 skladové 
prostory. Ve 4.NP jsou navrženy 2 jazykové učebny, hudebna, pUírodovEdná učebna s venkovní 
terasou a kabinet. V každém podlaží se rovnEž nachází sociální zaUízení zvláš[ pro pány, dámy, 
učitele a handicapované společnE s místností pro úklid. Svislá komunikace mezi jednotlivými 
podlažími je navržena dvojicí schodiš[ s výtahy. 
SO04 – Budova „D“ 
Dvoupodlažní objekt s technickým zázemím školy, tElocvičnou a dílnami. Objekt není v této fázi 
dokumentace blíže Uešen. 

SO05 – Budova „E“ 
Stavba pro bydlení. Jedná se o byt správce areálu základní školy. DispozičnE bude Uešen jako 3+kk. 
 
SO06 – Splašková kanalizační pUípojka 
 
SO07 – Vodovodní pUípojka 
 
SO08 – PUípojka NN 
 
SO09 – PUípojka plynu 
 
SO10 – Deš[ová kanalizace 
 
SO11 – ZpevnEné plochy 
 

A.3 Seznam vstupních podklad] 

Tato dokumentace pro stavební povolení je zpracována podle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 62/2013 Sb., kterou se mEní vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
(PTÍLOHů č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádEní stavby v § 134 
odst. 7 stavebního zákona). 
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Mapy 
Výpis z katastru nemovitostí - zdroj www.cuzk.cz 
Mapy a letecké snímky – zdroj - Mapy.cz, Google Earth 

Pr]zkumy 
Vizuální prohlídka místa budoucí stavby. 

 

 

 

 

Ve VracovE:  01/2020 

Vypracoval: Bc. Martin Osička 

http://www.cuzk.cz/
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Stavebník:    MEsto Vracov 
námEstí Míru 

696 42 Vracov 

IČ: 002Ř54řŘ 

 

Zpracovatel:   Bc. Martin Osička 

   ul. Okružní 65Ř 

696 42 Vracov 

Vysoké učení technické v BrnE 

Fakulta stavební 
Obor Pozemní stavby 

2. ročník, nCK – S – NPS 

 

Kontroloval:    doc. Ing. Milan Vlček, CSc. 
   Vysoké učení technické v BrnE 

Fakulta stavební 
Ústav Pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

Název Stavby:   ZÁKLůDNÍ ŠKOLů 

Místo stavby:   MEsto Vracov, PSČ: 6ř6 42, ul. Okružní 

Katastrální území:   785172 Vracov 

Parcelní čísla:   1157/1 – 1157/24 

PUedmEt dokumentace: Základní škola 

Druh stavby:    Novostavba 

Pozemek:    Pozemek je ve vlastnictví investora 

StupeO projektu:  Projektová dokumentace pro provedení stavby 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Parcely určené k realizaci novostavby základní školy jsou uspoUádány do 

pUibližného tvaru obdélníku, navrhovaný objekt je navržen v jejich stUedu s minimální 
vzdáleností od hranice 3,5 m od její severní hranice s hlavním vstupem orientovaným na 
sever.  

Stavba bude realizována ve mEstE Vracov, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, 
katastrálním území Vracov 7Ř5172 a to na parcelách č. 1157/1 - 1157/27. Vlastníkem 
pozemku je stavebník – MEsto Vracov, se sídlem námEstí Míru 202, 6ř6 42 Vracov 
V současné dobE se jedná o nezastavEné území, vedené v katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha. Pozemek určený k realizaci je rovinatý a nenachází se na nEm žádná 
vzrostlá ani náletová zeleO. 

Území stavby je ze severní a západní strany ohraničeno Vracovským potokem, 
z východní strany zastavEným pozemkem s budovou mateUské školy, z jižní strany se 
nachází zahrady rodinných dom]. 

Inženýrské sítE jsou vedeny podél pozemní komunikace na ulici Okružní, 
východnE od objektu ve vzdálenosti cca 130 m od navržené stavby. Pro stavbu základní 
školy byly v minulosti, v rámci opravy komunikace, pUichystány pUípojná místa na 
hranici pozemk] mezi stávající mateUskou školu a navrženou základní školu. Nachází se 
zde pero kanalizační pUípojky ukončené revizní šachtou, vodovodní pUípojka, pUípojka 
plynu a NN. 

 
b) Výčet a závEry provedených pr]zkum] a rozbor] 
ZamEUení stavby 

ZamEUení Uešené parcely bylo provedeno na místE stavby zpracovatelem. Na 
dotčeném území bylo provedeno polohopisné a výškopisné zamEUení. 
Inventarizace zelenE 

Inventarizace zelenE nebude provádEna. Na dotčeném pozemku stavby se 
nenachází žádná vzrostlá ani náletová zeleO. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná pásma 
Kanalizace Zákon č. 274/2001, §23 ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Vodovody Zákon č. 274/2001, §23 ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Plynárenská zaUízení Zákon č. 45Ř/2000 Sb., §6Ř, §6ř ve znEní pozdEjších pUedpis],  
TPG 605 02, čl. 4 
Elektrizační soustava Zákon č. 45Ř/2000 Sb., §46 ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Elektronické komunikace Zákon č. 127/2005 Sb., §102, §103 ve znEní pozdEjších 

pUedpis] 
Silnice Zákon č. 13/1řř7, 1Ř6/2006 Sb., §30, §33, ČSN 73 6110, Tabulka 4 ve znEní 

pozdEjších pUedpis] 
Vody Zákon č. 254/2001 Sb., §17, §30, §5Ř ve znEní pozdEjších pUedpis] 

Území stavby se nenachází v OP vodního zdroje. 
Odstupy staveb Vyhláška č. 501/2006 Sb., §21 §22, §24d, §25 ve znEní pozdEjších 

pUedpis], č. 26Ř/200ř Sb., §31 
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ProslunEní ČSN 73 4301, čl.4.3, ČSN 73 05Ř1 
SítE technického vybavení ČSN 73 6005 

Podzemní vedení technického vybavení v území mají zájmová pásma, která jsou 
dána ČSN 73 6005 „Prostorové uspoUádání sítí technického vybavení“. 
Požární ochrana ČSN 73 0Ř04, čl.11.4 
Civilní obrana 

Ochranná a bezpečnostní pásma se týkají pUedevším inženýrských sítí. PUípadné 
dopady na ochranu tEchto sítí pUi provádEní stavby jsou popsány ve vyjádUeních správc] 
tEchto sítí. 
Hranice chránEných území 
Ochrana pUírody a krajiny    Zákon č. 114/1řř2 Sb., §4, §14, §37, §46, §5ř, Vyhláška 
č. 3ř5/1řř2 Sb., §Ř ve  znEní pozdEjších pUedpis]. 

Na dotčeném pozemku, na kterém bude stavba provádEna ani v jeho 
bezprostUedním okolí se nenacházejí žádné chránEné části pUírody (chránEné území, 
chránEné stromy, atp.) ve smyslu zákona č. 114/1řř2 Sb., o ochranE pUírody a krajiny. 
Léčivé zdroje a láznE    Zákon č. 164/2001 Sb., §22, §23, §30 ve znEní pozdEjších 
pUedpis]. 

Netýká se stavby. Na samotném pozemku, ve kterém bude stavba provádEna ani 
v jeho bezprostUedním okolí se nenacházejí žádné láznE ani zdroje léčivých vod. 
ZemEdElský p]dní fond    Zákon č. 334/1řř2 Sb., §ř,  Vyhláška č. 13/1řř4 Sb. §3 - 4, 
§6, §7, §10, §11, §12 ve znEní pozdEjších pUedpis]. 

Pozemek určený ke stavebním úpravám vinného sklepu není součástí ZPF. 
Lesy    Zákon č. 2Řř/1řř5 Sb., §14 ve znEní pozdEjších pUedpis]. 

Na samotném pozemku ani v jeho blízkosti pozemku se lesy nenachází. 
ChránEná ložisková území    Zákon č. 44/1řŘŘ Sb., §17, §26 ve znEní pozdEjších 
pUedpis]. 

Pozemek stavby není situován v chránEném ložiskovém území. 
Sesuvná území 

Netýká se stavby. Konfigurace terénu vylučuje možnost svahových deformací. 
Památková péče    Zákon č. 20/1řŘ7 Sb., §17 ve znEní pozdEjších pUedpis]. 

Netýká se stavby. Území budoucí stavby nepodléhá zákonu o památkové péči. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Záplavová území Zákon č. 254/2001 Sb., §66, §67 ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Dotčené území se nenachází v záplavovém území. 
Území určená k rozliv]m povodní Zákon č. 254/2001 Sb., §6Ř ve znEní 

pozdEjších pUedpis] 
Stavba se nenachází v území určeném k rozliv]m povodní. 

Sesuvná území 
Konfigurace terénu vylučuje pravdEpodobnost svahových deformací. 

Poddolování 
Dané území není poddolováno. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomEry v území 
PUi realizaci stavby je uvažováno s tEmito technickými opatUeními v ochranE 

životního prostUedí: 
PUi nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 1Ř5/2001 Sb., 

o odpadech, ve znEní pozdEjších pUedpis] a jeho provádEcích pUedpis]. Odpady budou 
prostUednictvím oprávnEné osoby pUedány k využití nebo odstranEní v souladu s platnou 
legislativou. Bude zajištEno pUednostní využití odpad] pUed jejich odstranEním dle §11 
zákona č.1Ř5/2001 Sb. Odpady vznikající pUi výstavbE a provozu jsou odpady známé. 
Se všemi odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít 
negativní vliv na p]du a území. Součástí stavby není žádné zaUízení na odstraOování 
odpad]. 

Budou stanoveny pUepravní trasy pro dopravu materiálu včetnE pUíjezdu na 
staveništE. Dopravní trasy a hlavnE výjezdy na veUejné komunikace budou pravidelnE 
čištEny. Bude omezeno skladování a deponování volnE ložených prašných materiál] na 
technologické minimum. 

Musí být provádEna pravidelná kontrola všech zaUízení, s cílem pUedejít haváriím 
a výjimečným stav]m. Nebude provádEna s výjimkou denní údržby mechanism] (napU. 
výmEny mazacích náplní), nebudou doplOovány PHM na nezabezpečených plochách. 
Všechna použitá stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude 
pr]bEžnE kontrolována tak, aby bylo zamezeno pUípadným úkap]m ropných látek či 
nadmErným emisím výfukových plyn]. 

Budou stanovena opatUení ke snížení hluku a prašnosti na staveništi i podél 
pUepravních tras. 

Hlučné mechanismy nebo technologie budou používány pouze v určené dobE, v 
maximální možné míUe budou používány stavební mechanismy se sníženou hlučností 
(napU. odhlučnEné kompresory). 

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by 
zapUíčinily pUímé znečištEní p]dy, či zmEnu místní topografie, stabilitu a erozi p]dy. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dUevin 

ůsanace, demolice a kácení dUevin nebude provádEno. Jedná se o novostavbu na 
nezastavEném území. Na pozemku stavby se nenachází žádná vzrostlá ani náletová 
zeleO. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemEdElského p]dního fondu nebo 

pozemk] určených k plnEní funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Realizací pUedkládaného projektu nedojde k záboru zemEdElského p]dního fondu. 
ZemEdElský p]dní fond – rozloha dočasného záboru 

Dočasný zábor pro stavbu není nutný. 
ZemEdElský p]dní fond – rozloha trvalého záboru 

Trvalý zábor pro stavbu není nutný. 
Pozemky určené k plnEní funkce lesa – rozloha dočasného záboru 

Dočasný zábor pro stavbu není nutný. 
Pozemky určené k plnEní funkce lesa – rozloha trvalého záboru 

Trvalý zábor pro stavbu není nutný. 
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h) ÚzemnE technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu: 
Železnice 

Objekt není dopravnE napojen na železnici. 
Silnice 

Objekt bude dopravnE napojen pUes účelovou komunikaci pUed stávající 
mateUskou školou na stávající místní komunikaci III. tUídy na ulici Okružní. Napojení na 
stávající místní komunikaci bude provedeno asfaltobetonovou vozovkou.  

 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Kanalizace splašková a deš[ová 

V dané lokalitE se nachází jednotný kanalizační systém, do kterého budou 
odvedeny veškeré splaškové vody. Kanalizace je Uešena jako jednotná. Napojení 
areálových kanalizačních rozvod] bude provedeno na revizní kanalizační šachtu, 
nacházející se pUed Uešeným pozemkem. Zde se nachází již pUipravená kanalizační 
pUípojka, která byla realizována v rámci stavby Oprava komunikace pUi mateUské škole. 
Kanalizace deš[ová 

Veškeré deš[ové vody ze stUechy objekt] a z novE budovaných komunikací 
budou odvedeny pUes filtrační kanalizační šachtu do vsakovacího zaUízení. Systém bude 
opatUen bezpečnostním pUepadem s vyústEním do splaškové kanalizace. 
Voda pitná 

ůreál bude napojen na stávající pUedpUipravenou vodovodní pUípojku, jež byla 
realizována v rámci stavby Oprava komunikace pUi mateUské škole. Vodovodní pUípojka 
bude ukončena vodomErnou sestavou umístEnou ve vodomErné šachtE umístEné pUed 
hlavním vstupem do objektu (pUed SO01). 
Plyn 

ůreál bude napojen na stávající pUipravenou pUípojku plynu ukončenou v pilíUi 
HUP v místE navrženého oplocení u vjezdu do areálu. V rámci stavby už budou 
realizovány pouze domovní rozvody. 
Teplo 

VytápEní areálu a ohUev TUV bude zajiš[ovat centrálním kotelna umístEná 
v objektu SO04 – Budova D. V kotelnE bude umístEna trojice kaskádovE zapojených 
plynových kondenzačních kotl]. 
NN 

Objekt bude novE napojen na již pUedpUipravený elektromErový pilíU. Odsud 
budou napojeny všechny objekty areálu. 
VeUejné osvEtlení 

V rámci stavby je navržena realizace xy ks nových sloup] veUejného osvEtlení. 
Ty budou napojeny na stávající mEstské vedení VO. 
Slaboproud 

Dotčený objekt bude napojen na stávající optickou sí[. V místE 
pUedpUipraveného napojení SLP v rámci stavby Oprava komunikace pUi MŠ. 
 
OdvodnEní stavebního pozemku - OdvodnEní stavebního pozemku nebude provádEno. 
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i) VEcné a časové vazby stavby, podmiOující, vyvolané, související 

investice. 
Netýká se stavby. 
 

j) Seznam pozemk] podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

Parc.č.    Druh pozemku   Vlastník 

1157/1    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/2    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/3    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/4    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/5    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/6    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/7    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/8    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/9    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/10    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/11    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/12    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/13    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/14    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/15    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/16    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/17    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/18    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/19    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/20    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/21    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/22    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/23    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/24    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/25    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/26    Ostatní plocha    MEsto Vracov 

1157/27    Ostatní plocha    MEsto Vracov 
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k) Seznam pozemk] podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné a bezpečnostní pásmo 

Nevzniknou žádná nová ochranná pásma 

B.2 CELKOVÝ POPIS STůVBY 

a) Nová stavba nebo zmEna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby. 

Projekt Ueší novostavbu základní školy za účelem vytvoUení nových prostor pro 
poskytování základního vzdElání žák]m. Jedná se o výstavbu objektu ve mEstE Vracov, 
okres Hodonín, Jihomoravský kraj, katastrálním území Vracov 7Ř5172 a to na parcelách 
č. 1157/1 - 1157/27. Vlastníkem pozemku je stavebník – MEsto Vracov, se sídlem 
námEstí Míru 202, 6ř6 42 Vracov 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je stavbou trvalou 

 

d) Navrhované parametry stavby 

SO01 
Délka objektu:   36,86 m 

ŠíUka objektu:   30,86 m 

ZastavEná plocha:   1045,42 m2  
ObestavEný prostor:  9847,85 m3  
Užitná plocha: 1831,81 m2 

 

SO02 
Délka objektu:   36,86 m 

ŠíUka objektu:   22,86 m 

ZastavEná plocha:   842,62 m2  
ObestavEný prostor:                  14 077,36 m3  
Užitná plocha: 2899,61 m2 
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e) TUída energetické náročnosti budovy 

Pro stavbu byl vypracován energetický štítek, viz. složka 7 
 
f) Základní pUedpoklady výstavby 

Termín realizace: pUedpoklad zahájení výstavby 06/2020 

Doba výstavby: 24 mEsíc] 

Stavba bude realizována v jedné etapE 

 

g) Orientační náklady stavby 
 
Orientační náklad stavby za objekty SO01 a SO03 činí: 
 
250.000.000,- Kč bez DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve VracovE:  01/2020 
Vypracoval:  Bc. Martin Osička 
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Stavebník:    MEsto Vracov 
námEstí Míru 
696 42 Vracov 
IČ: 002Ř54řŘ 

 

Zpracovatel:   Bc. Martin Osička 
   ul. Okružní 65Ř 

696 42 Vracov 
Vysoké učení technické v BrnE 
Fakulta stavební 
Obor Pozemní stavby 
2. ročník, nCK – S – NPS 

 

Kontroloval:    doc. Ing. Milan Vlček, CSc. 
   Vysoké učení technické v BrnE 

Fakulta stavební 
Ústav Pozemního stavitelství 

 
 
 
 
 

Název Stavby:   ZÁKLůDNÍ ŠKOLů 

Místo stavby:   MEsto Vracov, PSČ: 6ř6 42, ul. Okružní 
Katastrální území:   785172 Vracov 

Parcelní čísla:   1157/1 – 1157/24 

PUedmEt dokumentace:  Základní škola 

Druh stavby:    Novostavba 

Pozemek:    Pozemek je ve vlastnictví investora 

StupeO projektu:   Projektová dokumentace pro provedení stavby 
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D.1.0.1  ÚČEL OBJEKTU 

Projekt Ueší novostavbu základní školy za účelem vytvoUení nových prostor pro 
poskytování základního vzdElání žák]m. Jedná se o výstavbu objektu ve mEstE Vracov, 
okres Hodonín, Jihomoravský kraj, katastrálním území Vracov 7Ř5172 a to na parcelách 
č. 1157/1 - 1157/27. Vlastníkem pozemku je stavebník – MEsto Vracov, se sídlem 
námEstí Míru 202, 6ř6 42 Vracov 

D.1.0.2  ZÁSůDY ůRCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO,  
DISPOZIČNÍHO ů VÝTVůRNÉHO   TEŠENÍ 

Parcely určené k realizaci novostavby základní školy jsou uspoUádány do 
pUibližného tvaru obdélníku, navrhovaný objekt je navržen v jejich stUedu s minimální 
vzdáleností od hranice 3,5 m od její severní hranice s hlavním vstupem orientovaným na 
sever.  

ůreál základní školy je složen z pEti stavebních a sedmi inženýrských objekt]. 
Tato projektová dokumentace Ueší 2 ze stavebních objekt] – SO01 a SO03. 

Navrhovaný objekt SO01 je nepravidelného, pUibližnE čtvercového p]dorysného 
tvaru s max. délkou 36,86 m, max. šíUkou 30,86 m a výšky 10,11 m (od úrovnE 
upraveného terénu), je Uešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Budova leží v centru 
areálu základní školy. Druhý z Uešených objekt], SO03, leží na západní stranE pozemku 
stavby, ve vzdálenosti 12,35 m od severní hranice, 31,65 m od  západní hranice a 5,84 
m od objektu SO01, se kterým je propojen jednopodlažním spojovacím krčkem. Objekt 
je obdélníkového tvaru s délkou 36,86 m, šíUkou 22,86 m a výškou 18,61 m (od úrovnE 
upraveného terénu). Má celkem čtyUi nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Blíže viz. 
výkres C.03 – KOORDINůČNÍ SITUůCE ve složce č. 2. 

Návrh výškového osazení objektu vychází z terénu parcely a okolních zpevnEných 
komunikací. ÚroveO podlahy 1.NP je umístEna 192,520 m n.m., a nachází se cca       
220 - 300 mm nad úrovní okolního terénu. 

Konstrukční Uešení objektu:  

 Jedná se o železobetonové skeletové stavby. Sloupy rozmEru 300x300 mm jsou 
navrženy z prefabrikovaného betonu, pr]vlaky budou provedeny ve dvou rozmErech 
300x500 mm  a 300x800 mm v závislosti na osové vzdálenosti jednotlivých sloup]. 
Obvodové vyzdívky mezi svislými nosnými sloupy budou provedeny z broušených 
keramických dErovaných tvarovek typu THERM tl. 300 mm, vnitUní pUíčky budou 
vyzdEny ve stejném systému pUíčkovými tvárnicemi tl. 150 mm. Povrchovou úpravu 
bude tvoUit provEtrávaná fasáda s tepelným izolantem z MW tl. 240 mm a obkladem 
fasádními HPL deskami, zavEšenými na Pz rošt. V pUízemí budovy ů (objektu SO01) 
bude fasáda tvoUena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z MW tl. 240 mm 
a povrchovou úpravou tenkovrstvou silikonovou omítkou. StUechy nad všemi objekty 
jsou ploché se skladbou stUechy pUitíženou vrstvou kačírku. 
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TepelnE technické vlastnosti navržených konstrukcí jsou v souladu s pUíslušnými 
normami, jejich posouzení je součástí této dokumentace a blíže je Uešeno ve složce č. 7 
– STůVEBNÍ FYZIKů. 

Dispoziční Uešení objektu: 
Stavba je rozdElena do čtyU samostatných objekt], vzájemnE propojených 

spojovacími krčky.  
V pavilonu ů se nachází v 1.NP hlavní vstup s vrátnicí, na nE navazují dvE 

prostorné šatny, oddElenE pro 1. a .2 stupeO základní školy. Ze zádveUí navazujícího na 
šatnu pro první stupeO vedou boční dveUe na schodištE do administrativních prostor 
objektu – zde je umístEna kanceláU Ueditele, sekretariát, účtárna spolu se serverovnou a 
archívem. Tyto administrativní prostory školy mají svoje samostatné sociální zaUízení, 
zvláš[ pro muže a ženy. Z obou šaten je pUístup do haly ústící na schodištE 
s bezbariérovým výtahem k jídelnE. Po stranách haly jsou v 1.NP umístEny, na stranE 
jedné sociální zaUízení a pUístup do pavilonu D, na stranE druhé školní bufet, navazující 
na chodbu pro zásobování s výtahem do 2.NP. Z šaten jsou dále pUístupy do spojovacích 
krčk] k pavilon]m B a C. Po výstupu do 2.NP se nacházíme v prostorné hale, z ní je na 
jedné stranE možný pUístup k chodbE spojující jednotlivé místnosti provozu kuchynE. 
Jedná se o kanceláU vedoucí kuchynE, šatny kuchaUek, skladové prostory kuchynE a 
kuchynE samotná. Ta není navržena pro vaUení obEd], pouze pro jejich výdej.  

PUístup do pavilonu C je umožnEn jak z venkovního prostUedí, tak spojovacím 
krčkem z budovy ů. Je zde prostorná hala pro pobyt žák] o pUestávkách mezi 
vyučovacími hodinami, která současnE tvoUí hlavní komunikační prostor. V 1.NP se 
mimo sociální zázemí a kabinety, jež jsou stejné i na ostatních podlažích tohoto 
pavilonu, nachází 3 specializované učebny – 2x počítačová a 1x chemie. Dále je zde 
sborovna pro 2. stupeO. 2.NP a 3.NP mají obE po čtyUech kmenových tUídách pro druhý 
stupeO ZŠ. V posledním, 4.NP, se nachází učebny cizích jazyk], hudebna a 
pUírodovEdná učebna s terasou Uešenou formou vegetačního souvrství, sloužící pro 
praktické vzdElávání student] v oblasti botaniky. Součástí všech podlaží je taktéž 
sociální zázemí pro žáky, učitele i handicapované. 

D.1.0.3  KůPůCITY, UŽITKOVÉ PLOCHY 

Navržená kapacita novostavby základní školy je 540 žák] v 1Ř kmenových tUídách. 
ZamEstnanci jsou uvažování v počtu – 32 učitel], Ř technicko-hospodáUských 
zamEstnanc] a 5 zamEstnanc] kuchynE. 
 

SO01 
Délka objektu:    36,86 m 

ŠíUka objektu:   30,86 m 

ZastavEná plocha:   1045,42 m2  
ObestavEný prostor:  9847,85 m3  
Užitná plocha: 1831,81 m2 



ZÁKLůDNÍ ŠKOLů                                                                                                 DPS 

D.1.1.00 – TECHNICKÁ ZPRÁVů 

MEsto Vracov, námEstí Míru 202, 6ř6 42 Vracov 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

29 

 

 
SO02 
Délka objektu:    36,86 m 

ŠíUka objektu:   22,86 m 

ZastavEná plocha:   842,62 m2  
ObestavEný prostor:                  14 077,36 m3  
Užitná plocha: 2899,61 m2 

 

 

D.1.0.4 TECHNICKÉ ů KONSTRUKČNÍ TEŠENÍ 
OBJEKTU, JEHO ZD¥VODNDNÍ VE VůZBD Nů 
UŽITÍ OBJEKTU ů JEHO POŽADOVANOU 
ŽIVOTNOST 

Vytýčení stavby a zemní práce 
PUed zahájením stavby je nutno určit p]dorysné osy stavby. Výšková úroveO 

±0,000 m je daná úrovní navržené podlahy v 1.NP. Všechny výškové kóty jsou 
vztaženy k nule a jsou uvedeny jako relativní.  
(±0,000 = PODLAHA 1.NP = 192,820 m n.m.). 

Bude provedeno sejmutí ornice v ploše pod navrženým objektem a zpevnEnými 
plochami s dostatečným rozšíUením pro manipulaci s materiálem a pohyb stavebních 
stroj]. Ornice bude ponechána na staveništi pro pozdEjší terénní úpravy, pUedpokládá se 
doba výstavby delší než dva roky, proto bude muset být ornice pUeložena, tak aby 
nedošlo ke znehodnocení humusoidních látek.. 

Výkopy jam a rýh pro navržené základové konstrukce jsou patrny z výkresu 
D.1.2.01 – VÝKRES ZÁKLůD¥. Zemní práce budou provádEny dle ČSN 73 5030 
v pUedpokládané tUídE tEžitelnosti III. Výkopové práce budou provádEny strojnE až na 
základovou spáru. PUípadné dočištEní výkopu bude provedeno ručnE. Část vytEžené 
zeminy bude ponechána na staveništi pro obsypy a pUípadnou konečnou modelaci 
terénu. PUebytečná zemina pak bude odvezena na Uízenou skládku. Dále budou 
provedeny výkopové práce pro vedení potrubí. 

 

Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou navrženy jako kombinace základových patek pod 

nosnými sloupy objektu a základových pas] pod výplOovým zdivem tl. 300 mm. 
Základové patky jsou v objektu SO01 navrženy jako čtvercové rozmEru 
1500x1500 mm, v. 600 mm. V objektu SO03 budou patky dvoustupOové s rozmErem 
1. stupnE 2500x2500 mm v. ř00 mm a 2. stupnE 1500x1500 v. 600 mm.  Základové 
pasy jsou navrženy v šíUce 500 mm. Pod obvodovým zdivem budou pasy provedeny do 
nezámrzné hloubky, jejich výška bude tedy 870 mm. Základové pasy pod vnitUním 
výplOovým zdivem budou v. 500 mm. Veškeré základové konstrukce budou provedeny 
ze železobetonu tUídy C30/37, na ochranou vrstvu z podkladního betonu, ten bude 
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jednotlivé navazující základové konstrukce pUečnívat o 100 mm na každou stranu. Toto 
je navrženo z d]vodu umožnEní uložení bednEní konstrukcí. Výztuž betonu bude z oceli 
B500B. 

Mezi základy konstrukcemi je navržena vrstva zhutnEné štErkodrti fr. 0-32 
tl. 220 mm pro vyrovnání výškového rozdílu zemní plánE po strhnutí ornice, kamenivo 
bude hutnEno min. na Edef = 30 MPa. Na tento podklad bude dále provedena betonová 
podkladní mazanina v. tl. 100 mm z betonu C20/25. 

Veškeré drážky a prostupy v základových konstrukcích je nutno vybednit, 
popUípadE osadit ocelové chráničky. 

 

Svislé konstrukce 
Nosná konstrukce je tvoUena systémem železobetonových prefabrikovaných 

sloup] 300x300 mm. Sloupy budou osazeny na železobetonové patky s vytaženou 
stykovací výztuží. Ta bude pUivaUena k ocelovým úhelník]m umístEným v rozích paty 
sloupu, stejnE budou stykovány i další, navazující sloupy nadzemních podlaží. 
VýplOové zdivo mezi sloupy bude z keramických, broušených, svisle dErovaných 
tvarovek tl. 300 mm typu therm na systémovou, celoplošnE nanášenou, tenkovrstvou 
maltu, pevnost zdiva P8.  

VnitUní výplOové zdivo bude zhotoveno z keramických tvárnic tl. 300 mm a 
140 mm s pevností PŘ. VnitUní pUíčky jsou navrženy z broušených keramických 
pUíčkovek tl. 140 mm. Instalační pUíčky a pUedstEny jsou navrženy sádrokartonové 
z impregnovaných desek na ocelovou pozinkovanou konstrukci. 

PUedstEny budou ve skladbE: 
 Povrchová úprava (dle umístEní keramický obklad nebo malíUský nátEr) 
 Impregnovaná SDK deska    12,5 mm 

 Impregnovaná SDK deska    12,5 mm 

 Rošt z CW profil]     75 mm 
+ výplO akustickou MW tl. 60 mm 

 Instalační mezera      150 mm 

 

Instalační pUíčky budou ve skladbE: 
 Povrchová úprava (dle umístEní keramický obklad nebo malíUský nátEr) 
 Impregnovaná SDK deska    12,5 mm 

 Impregnovaná SDK deska    12,5 mm 

 Rošt z CW profil]     75 mm 
+ výplO akustickou MW tl. 60 mm 

 Instalační mezera      150 mm 

 Rošt z CW profil]     75 mm 
+ výplO akustickou MW tl. 60 mm 

 Impregnovaná SDK deska    12,5 mm 

 Impregnovaná SDK deska    12,5 mm 
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Výtahová šachta bude vyzdEna z keramických broušených tvárnic typu therm 
s pevností P15. ZdEní bude provádEno celoplošnE na systémovou tenkovrstvou maltu. 
Vodorovné konstrukce 

Na hlavu ocelových sloup] budou uloženy železobetonové pr]vlaky rozmEru 
300x500 mm pUi osovém rozpEtí sloup] 6000 mm a 300xŘ00 pUi osovém rozpEtí sloup] 
Ř000 mm. Uloženy budou na konzolách sloup]. 

PUeklady nad otvory jsou navrženy pUevážnE v systému zdiva. Nad otvory 
pUesahující výrobní rozmEry systémových pUeklad] jsou navrženy pUeklady z ocelových 
válcovaných nosník] IPN. Konkrétní typy a velikosti jsou uvedeny ve výkresové části. 
V místech uložení ocelových pUeklad] na keramické tvárnice bude mezi ocelovou 
konstrukcí a zdivem proveden polštáU z tepelnE izolační malty. V místech, kde není 
zajištEno dostatečné uložení pUeklad] kv]li prefabrikovaným sloup]m, je navrženo 
uložení na ocelové konzolky, vytvoUené z válcovaných profil] L 1Ř0/1Ř0/15 
dl. 260 mm. Ty budou kotveny k železobetonovým sloup]m ocelovými pr]vlakovými 
kotvami M12. Blíže je Uešení popsáno na výkrese D.1.1.16. 

Stropní konstrukce je navržena v kombinaci pUedem pUedpjatých, 
železobetonových panel] SPIROLL a monolitických stropních dobetonávek, tlouš[ka 
obou konstrukcí bude 250 mm. Dobetonávky jsou navrženy v místech schodiš[ových 
ramen, pro zajištEní jejich bezpečného uložení na pr]vlak a v místE pUevisu stropní 
konstrukce nad krytým závEtUím pUed hlavním vstupem do objektu SO01. V tomto místE 
bude stropní konstrukce uložena na jedné stranE na železobetonový pr]vlak a na stranE 
druhé bude lokálnE podepUena železobetonovými sloupy. Ztužující obvodový vEnec 
bude proveden v úrovni stropní konstrukce. Panely SPIROLL budou ukládány 
zvedacím mechanismem na nosné pr]vlaky. Jejich plné zatížení je možné až po 
zmonolitnEní zalítím spár s vložením zálivkové výztuže. 

Stropní konstrukce nad 1.NP SO01 bude v místE výtahové šachty nákladního 
výtahu uložena na ocelovou výmEnu z profil] HEB. Jsou navrženy 2 ocelové profily 
uložené na pr]vlaky rovnobEžnE se smErem kladení stropní konstrukce, mezi tyto 
profily pak bude pUíčnE vevaUen další ocelový profil stejné dimenze. Takto provedená 
konstrukce pak bude ze spodní strany opatUena ztraceným bednEním z trapézových 
plech] a zabetonována betonem C30/37 s výztuží B500B 

Stropní konstrukce nad 3.NP SO03 bude provedena ve dvou úrovních. V tomto 
místE je navrženo užití nižších sloup], na ty budou osazeny prefabrikované pr]vlaky a 
samotná stropní konstrukce SPIROLL. Po zmonolitnEní stropní konstrukce se zhotoví 2 
vrstvy keramického zdiva a osadí se navazující stropní konstrukce nad zbytkem podlaží. 
 
Skladba stropu: 

 Nášlapná vrstva (dle místnosti keramická dlažba nebo marmoleum) 
 ůnhydritový potEr       50 mm 
 Separační fólie            - 
 Kročejová izolace z MW      40 mm 
 Stropní konstrukce SPIROLL     250 mm 
 Instalační mezera        700 mm 
 Kazetový podhled       35 mm 
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Konstrukce spojující podlaží 
SchodištE mezi jednotlivými podlažími budou provedena jako železobetonová, 

monolitická z betonu C25/30. Schodiš[ová konstrukce bude uložena na základový pas 
boční schodiš[ové stEny. Uložení se provede pUes systém nosných prvk] pro kročejový 
útlum hluku, založený na systému elastomerových ložisek s typovým armokošem. 
Nášlapná vrstva stupO] bude z keramických dlaždic tl. 10 mm, které budou celoplošnE 
lepeny k podkladní konstrukci. První a poslední stupeO každého schodiš[ového ramene 
bude barevnE odlišen od ostatní plochy. Veškeré rozmEry jsou patrny z výkresové části. 
StUešní pláš[ 

Objekt bude zastUešen plochou stUechou. Minimální navržený sklon stUechy je 3%. 
Spádová vrstva bude provedena z pEnobetonu tl. 40-2ř0 mm. Spádová vrstva bude 
oddElena od atiky dilatačním páskem tl. 15 mm. 

ParotEsnou zábranu tvoUí na, asfaltovým lakem ošetUenou spádovou vrstvu, 
souvrství z modifikovaných bitumenových pás] tl. 4 mm. Bitumenový pás bude bodovE 
nataven. Tepelná izolace je z EPS100S tl. 280 mm. EPS bude bodovE pUilepen 
k podkladu a vrstvy mezi sebou PUR lepidlem s pUevazbou spár. Jako stUešní krytina je 
navržena PVC fólie tl.1,5 mm kotvená pUitížením násypem z praného kameniva frakce 
16-32. Jednotlivé pásy PVC budou vzájemnE svaUeny. Mezi vrstvu HI fólie a kačírku 
musí být umístEna vrstva ochranné geotextílie 500g/m2. Veškeré prostupy skrze stUešní 
konstrukci budou ošetUeny systémovými manžetami.  

StUešní vpusti budou dvouúrovOové, vyhUívané, pro zajištEní odtoku vod z pojistné 
parotEsnící vrstvy. Pro zajištEní maximální bezpečnosti pUi nárazových deštích byly 
navrženy stUešní bezpečnostní pUepady. Okolo vpustí a pUepad] budou osazeny 
systémové šachty pro zamezení zanesení potrubí kamenivem a bránEní tak odtoku 
deš[ových vod ze stUešního pláštE.  
 
Skladba stUešního pláštE  

 Násyp z praného kameniva fr. 16-32    min. 100 mm 

 Ochranná geotextílie 500g/m2          4 mm 

 StUešní PVC fólie – pUitížená        1,5 mm 

 Podkladní geotextílie 300g/m2          3 mm 

 Tepelná izolace z EPS 100S       280 mm 

 ParotEsná izolace z bitumenových pás]         4 mm 
 Penetrační nátEr ůLP            - 
 Spádová vrstva z pEnobetonu        40 - 290 mm 
 Nosná konstrukce z panel] SPIROLL     250 mm 
 Instalační mezera        700 mm 
 Kazetový podhled       35 mm 
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Podhledy 
Nad všemi komunikačními prostory jsou navrženy kazetové podhledy z hladkých 

minerálních desek rozmEru 1250x625xŘ mm. Desky budou mít drážky pro rozebíratelný 
systém se skrytými nosnými profily. Nosná konstrukce podhledu je tvoUena kazetovým 
roštem, složeným z hlavních a pUíčných Pz profil] se hUbetem tvaru V. Hlavní profily 
budou osazeny v rozteči á 625 mm. Konstrukce bude zavEšena Pz závEsy s dvojitým 
perem v rastru 1250x1250 mm k nosné konstrukci stropu. 

Podhledy v kanceláUích a kabinetech budou provedeny standartní sádrokartonové 
z bílých SDK desek tl. 12,5 mm. Nosná konstrukce bude vytvoUena kUížovým roštem 
z Pz ocelových CD a UD profil]. Konstrukce bude zavEšena Pz závEsy s dvojitým 
perem v rastru 1000x1000 mm k nosné konstrukci stropu. Podhled nad sociálním 
zaUízením bude proveden stejným zp]sobem, pouze desky budou zamEnEny za 
impregnované. 
Izolace proti vodE a pr]niku radonu 

Podkladní železobetonová deska bude z horní strany opatUena asfaltovým 
penetračním lakem. Na tento podklad se bodovE nataví hydroizolace proti zemní 
vlhkosti z modifikovaných bitumenových pás] tl. 4 mm. Hydroizolační pásy jsou 
navrženy na nízký radonový index. Hydroizolace bude vytažena minimálnE 300 mm 
nad úroveO terénu, toho bude docíleno za užití zpEtných spoj]. 

VodotEsná izolace pod dlažbu v sociálním zaUízení bude provedena bitumenovou 
stErkou vytaženou min. 200 mm na stEny. StEna v sprchovém koutE bude opatUena 
stejnou stErkou do v. 2000 mm. Do spoje podlahy a stEny bude vložen tEsnící pás. 
ProvádEní hydroizolačních stErek se bude Uídit technologickým pUedpisem výrobce 
stErky. 

ParotEsná zábrana na stUeše je navržena z bitumenových pás], stUešní krytina 
z pUitížené PVC fólie tl. 1,5 mm. Blíže viz. odst. StUešní pláš[. 

Svislá tepelná pod povrchem terénu bude chránEna nopovou fólií s vrstvou 
geotextílie v. 1000 mm po obvodE objektu.  
Izolace tepelné 

Zateplení soklové části fasády bude provedeno z XPS tl. 240 mm 
(そ = 0,034 W.m1K-1). Izolant bude zatažen min. 300 mm nad a 300 mm pod terén. 

Jako tepelná izolace podlahy v 1.NP bude na sucho položen stabilizovaný pEnový 
polystyren EPS 100S tl. 80 mm (そ = 0,037 W.m-1K-1), ve dvou vrstvách s prostUídáním 
spár. Celková tlouš[ka tepelné izolace podlahy na terénu tedy bude 160 mm. 
V nadzemních podlažích pak bude položena kročejová izolace z MW tl. 40 mm 
(dynamická tuhost s‘ = 10 MN/m3). Svislé konstrukce budou v úrovni roznášecí 
anhydritové vrstvy opatUeny dilatačním páskem z PE se separační PE fólií. Separační 
PE fólie bude poté položena i na povrch tepelné izolace a slepena s fólií po obvodE. 

Systémové pUeklady, vEnce a stropy budou izolovány tepelným izolantem EPS 
70F grey tl. 80mm (そ = 0,032 W.m-1K-1). 

Zateplení stUešní konstrukce bude provedeno z EPS 100S tl. 280 mm 
(そ = 0,037 W.m-1K-1). 

Roznášecí vrstva z anhydritu (pUípadnE cementová samonivelační stErka) budou 
provedeny jako plovoucí a od stEn budou oddEleny proužkem zvukové izolace, která 
bude vytažena až na úroveO budoucí podlahy. 
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Otvory, výplnE otvor] 
Okna jsou navržena jako hliníková s výplní izolačním trojsklem Uw = 0,9 W/m2 

(součinitel prostupu tepla celým otvorem včetnE rámu). Rámy 3-komorové hliníkové 
s vložkou ůEROGELU, stavební hloubka rámu je 7Ř mm. Rám bude opatUen 
dvoukomponentním EPDM tEsnEním. VnEjší strana kUídla bude slícována s rámem 
prvku. Zasklení čirým izolačním trojsklem vyplnEným argonem. Spáry mezi stEnou a 
rámem okna budou izolovány PUR pEnou, za použití vnitUní parotEsné a vnEjší 
paropropustné fólie. ČlenEní a otvíravost oken jsou patrny z výkresu D.1.1.21. Okna 
budou opatUena vnitUním parapetem s nosem v provedení dýha a venkovním parapetem 
z lakovaného pozinkovaného plechu RůL7016, antracit. 

Vstupní dveUe budou rovnEž hliníkové ve stejném systému jako okna. Kování 
jednotlivých výplní otvor] je blíže specifikováno ve výkrese D.1.1.20. Prosklení 
vstupních dveUí bude provedeno z bezpečnostního skla (bezpečnostní fólie) jak na 
vnitUní tak vnEjší stranE – použité sklo 44.2-14-6-14-44.2. Použité dveUe musí splOovat 
normové hodnoty součinitele prostupu tepla Un= 0,řŘ W/m2.K (součinitel prostupu 
tepla celým otvorem včetnE rámu). Kování bude rovnEž bezpečnostní. 

VnitUní dveUe budou provedeny jako CPL lamino hladké, plné nebo prosklené, 
barva javor. VýplO dveUí bude z DTD. DveUe jsou osazovány do laminové obložkové 
zárubnE stejné barvy. Pro posuvné dveUe budou ve fázi hrubé stavby osazeny 
odpovídající stavební pouzdra. 
Podlahy 

Veškeré skladby podlah a nášlapné vrstvy jsou patrny z výkresové části. Nášlapné 
vrstvy budou provedeny dle účelu místností. Jedná se pUedevším o keramické dlažby (v 
koupelnách a mokrých provozech bude použita protiskluzová keramická dlažba kladená 
na hydroizolační stErku) a bakteriostatické marmoleum s mramorovanou strukturou a 
tUídou odolnosti 34. Soklík marmolea bude provádEn vytahováním v kuse (bez spáry 
mezi podlahou a stEnou). Podlahy budou po obvodE dilatovány od svislých konstrukcí 
páskem z PE tl. 10mm. Druhy podlah jsou vypsány ve výkresech -  tabulkách místností. 

Typ, barevné provedení, tUídu dlažby a pUesný druh marmolea určí investor pUed 
realizací, pUedpokládají se svEtlé, zemité barvy. 
Úpravy povrch] 
V rozsahu specifikovaném ve výkresové části budou stEny opatUeny keramickým 
obkladem do v. 2000 mm. Neuvažuje se s obkladem za kuchyOskou linkou ve sborovnE 
a bufetu, bude dodávkou kuchynE. 

VnitUní omítky budou provádEny strojní omítkou ze suché maltové smEsi a to jako 
sádrové, jednovrstvé, s povrchovou úpravou – dvojnásobnou výmalbou akrylátovou 
malíUskou hmotou. SDK podhledy budou po zatmelení upraveny trojnásobnou 
výmalbou hmotou pro SDK.  

Kontaktní zateplovací systém v úrovni 1.NP objektu SO01 bude proveden 
certifikovaným celistvým systémem jednoho výrobce. Tepelný izolant bude 
z minerálních desek tl. 240 mm s podélným vláknem. Izolant bude lepen k podkladu na 
obvodový rámeček a tUi vnitUní terče, tak aby plocha nanesené lepící hmoty pokrývala 
alespoO 60% desky tepelného izolantu. Kotvení je navrženo zápustné talíUovými 
hmoždinkami s ocelovým šroubem. Vrtání do keramického zdiva musí být provádEno 
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vrtačkou bez pUíklepu. ZapuštEné hmoždinky se opatUí tepelnE izolační zátkou. Dále se 
nanese armovací vrstva. Povrchová úprava je ze silikonové omítky se zrnem 1,5 mm, 
provádEt se bude na povrch opatUený probarveným penetračním nátErem. 

Zbývající části objekt] budou zatepleny systémem provEtrávané fasády. Zhotový 
se nosný pozinkovaný rošt sestávající z konzol typu „ů“. Ty budou v pUedepsaných 
roztečích osazeny do obvodového zdiva. Na nE se osadí vodorovné nosné Z profily. 
Tepelná izolace se vkládá mezi vodorovné Z profily a bude tvoUena minerálními 
deskami ve dvou vrstvách s prostUídáním spár. Na nE bude posléze pUipevnEna 
vEtrotEsná fólie. Na takto pUipravený povrch pak budou v místech styku s vodorovnými 
Z profily pUipevnEny nerezovými samoUeznými vruty svislé omega profily. Povrchová 
úprava je uvažována z fasádních obkladových HPL desek tl. 10 mm. Desky budou ve 
tUech barvách – svEtle šedá, tmavE šedá a imitace dUeviny PINIE.  

Barevné Uešení (fasádní barvy) budou konzultovány s investorem tEsnE pUed 
provádEním dle pUipravených vzork] pUímo na fasádE. 
TruhláUské konstrukce 

VnitUní dUevotUískové parapety budou dodány v barvE jasan – bude pUizp]sobeno 
interiérovým CPL dveUím. Součástí stavby je i dodávka kuchyOských linek z laminátu a 
umyvadlové desky. Blíže viz. D.1.1.24 

KlempíUské 
Veškeré klempíUské konstrukce budou provedeny z lakovaného pozinkovaného 

plechu. Jedná se pUedevším o provedení atikových plech], vnEjší parapety oken, 
deš[ových žlab] a svod]… Blíže viz. D.1.1.23 

Zámečnické výrobky 
Jedná se zejména o ocelové pUístUešky nad vstupy, nerezová madla a zábradlí a ocelové 
konstrukce nad vnitUními ůL stEnami. Blíže jsou zámečnické výrobky popsány ve 
výkrese D.1.1.22 – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBK¥. 
Ostatní výrobky 
Viz. D.1.1.25 – VÝPIS OSTůTNÍCH VÝROBK¥. 
ZpevnEné plochy 

Po obvodu objektu bude v částech, kde není zpevnEná plocha, proveden okapový 
chodník z kačírku frakce 16-32. Kačírek bude proveden na vrstvu zhutnEného 
štErkového podsypu s podkladem tvoUeným textílií proti pror]stání koUen]. 

Ostatní zpevnEné plochy jsou součástí objektu SO11. 
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D.1.0.5  BEZPEČNOST PRÁCE ů OCHRůNů ZDRůVÍ PTI PRÁCI 

BEhem výstavby i pUi využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné 
bezpečnostní pUedpisy, zejména: 
- zákon č. 174/1ř6Ř Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znEní 

zákona č. 575/1řř0 Sb., zákona č. 15ř/1řř2 Sb., (úplné znEní zákona č. 
3ř6/1řř2Sb.), ve znEní zákona č. 47/1řř4 Sb. 

- zákon č. 22/1řř7 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zmEnE a doplnEní 
nEkterých zákon] a na nEj navazující naUízení vlády 

- vyhláška ČÚBP č. 4Ř/1řŘ2 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištEní 
bezpečnosti práce a technických zaUízení pUi stavebních pracích ve znEní vyhlášky č. 
324/1řř0 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb. 

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1ř7ř Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zaUízení 
a stanoví nEkteré podmínky k zajištEní jejich bezpečnosti, ve znEní vyhlášky 
č. 553/1990 Sb. a č.352/2000 Sb. a 159/2002 Sb. 

- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1řřŘ Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu  

- NaUízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání stroj], technických zaUízení, pUístroj] a náUadí. 

V pUípadE, že by se v pr]bEhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti 
práce mimoUádné stavy, určí pUíslušný dodavatel potUebná opatUení k zajištEní bezpečné 
práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatUení týkají. 

ZaUízení budou uvedena do provozu po provedení pUedepsaných kontrol, zkoušek 
a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní pUedpis 
pro pUíslušné zaUízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.  

K danému el. zaUízení musí být provedena výchozí revize podle ČSN 33 2000-6-
61 a vydána revizní zpráva. 

KROMD VÝŠE UVEDENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PTEDPIS¥ JE 
NUTNÉ DODRŽOVůT VEŠKERÉ PLůTNÉ NORMY ů INTERNÍ PTEDPISY 
TÝKůJÍCÍMI SE BEZPEČNOSTI PRÁCE Nů VŠECH ZůTÍZENÍCH, SE 
KTERÝMI MUSÍ BÝT OBSLUŽNÝ PERSONÁL PROKůZůTELND 
SEZNÁMEN. 

D.1.0.6  TEPELND TECHNICKÉ VLůSTNOSTI  
STůVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Stavební konstrukce navrhovaného objektu jsou posuzovány dle požadavk] 
nových technických norem „Tepelná ochrana budov“ ČSN 730540-2, 730540-3, 
730540-4. Výpočet tepelných ztrát dle ČSN 060210 je ve složce č. 7 – Stavební fyzika. 
Součástí projektové dokumentace je posouzení součinitele pr]mErného prostupu tepla 
Uem obálkou konstrukce. 
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D.1.0.7  DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽůDůVK¥ Nů  
   VÝSTůVBU 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných pUedpis], zejména pak dle: 

- zákona č.1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu 
(stavební zákon) 

- vyhlášky č.26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 26Ř/200ř 
sb. a s požadavky pUíslušných norem pro navrhování a provádEní staveb uvedených 
v seznamu českých norem a ve VEstníku pro technickou normalizaci, nebo v kvalitE 
vyšší. Je nutno Uídit se pokyny, požadavky a technickými pUedpisy a podnikovými 
normami výrobc] a dodavatel] jednotlivých materiál], výrobk] a systém]. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které 
se mohou prokázat pUíslušnou kvalifikací a referencemi. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu 
NaUízení vlády 163/2002 Sb. vč. novelizací, kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky. 
 

 

V HodonínE: 01/2020 

 
Vypracoval: Martin Osička 
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ZávEr 

 CｹﾉWﾏ デYデﾗ Sｷヮﾉﾗﾏﾗ┗Y ヮヴ=IW H┞ﾉﾗ ┣ｴﾗデﾗ┗ｷデ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗ﾗ┌ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ヮヴﾗ ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ 
stavby dle vyhl. 499/2006 pro novostavbu ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ジﾆﾗﾉ┞ ┗W ﾏ[ゲデ[ Vracov, parcくLく 1157/1-27. 

N=┗ヴｴ ゲデ;┗H┞ ヮヴﾗHｹｴ;ﾉ ┗ souladu s ヮﾉ;デﾐ┠ﾏｷ ﾐﾗヴﾏ;ﾏｷが ﾐ;ギｹ┣Wﾐｹﾏｷが ヮﾗﾆ┞ﾐ┞ ┗┠ヴﾗHI└ ; 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷIﾆ┠ﾏｷ ヮﾗゲデ┌ヮ┞く  
 NWﾃ┗[デジｹﾏ ヮギｹﾐﾗゲWﾏ ┣ｴﾗデﾗ┗WﾐY ヮヴ=IW ヮヴﾗ ﾏﾐW H┞ﾉ ﾃWﾃｹ ヴﾗ┣ゲ;ｴが Sｹﾆ┞ ﾆデWヴYﾏ┌ ﾃゲWﾏ ﾏ[ﾉ 
ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデ Hﾉｹ┥W ゲW ゲW┣ﾐ=ﾏｷデ ゲ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠ﾏｷ ﾐﾗヴﾏ;ﾏｷ ヮﾗ┌┥ｷデ┠ﾏｷ ヮヴﾗ ゲヮヴ=┗ﾐ┠ ﾐ=┗ヴｴ ゲデ;┗H┞ ; ﾆ 
ﾐｹﾏ┥ ﾃゲWﾏ ┣ギWﾃﾏ[ ヮﾗヮヴ┗Y ﾐ;ｴﾉYSﾐ┌ﾉ IWﾉｷゲデ┗[. Bylo nutno ゲﾆﾉﾗ┌Hｷデ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗= ゲデ;┗;ギゲﾆ= ﾗS┗[デ┗ｹ ; 
┗┞デ┗ﾗギｷデ IWﾉｷゲデ┗Yが ヮﾉﾐ[ a┌ﾐﾆLﾐｹ ゲデ;┗WHﾐｹ Sｹﾉﾗが ﾆデWヴY H┞ ﾗSヮﾗ┗ｹS;ﾉﾗ ┗ジWﾏ ;ﾆデ┌=ﾉﾐｹﾏ ヮﾗ┥;S;┗ﾆ└ﾏ, 

ヮヴ;ﾆデｷLﾐﾗゲデｷが ;ヴIｴｷデWﾆデﾗﾐｷIﾆY ｷ ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆLﾐｹ celistvosti. 

 V┠ゲデ┌ヮWﾏ ﾏY ヮヴ=IW ﾃW ﾐ=┗ヴｴ S┗ﾗ┌ ﾗHﾃWﾆデ└ ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ジﾆﾗﾉ┞ ヮヴﾗ ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ジﾆﾗﾉﾐｹ ┗┣S[ﾉ=ﾐｹが 
ﾆデWヴ┠ ﾃゲWﾏ ┣ｴﾗデﾗ┗ｷﾉ ﾗS ヮヴ┗ﾗデﾐｹIｴ ゲデ┌Sｷｹ ゲデ;┗H┞く V ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ゲﾉﾗ┥ﾆ=Iｴ ﾃW ┌ﾆヴ┞デ ┗┠ゲデ┌ヮ ﾏﾗﾃｹ 
デ;ﾆギﾆ; ヱがヵ ヴﾗLﾐｹ ヮヴ=IWが ゲﾉﾗ┥Wﾐ┠ ┣W ゲデ;┗WHﾐｹIｴ ┗┠ﾆヴWゲ└が ヮﾗ┥=ヴﾐ[ HW┣ヮWLﾐﾗゲデﾐｹｴﾗ ギWジWﾐｹ ; 
ヮﾗゲﾗ┌┣Wﾐｹ ┣ ｴﾉWSｷゲﾆ; ゲデ;┗WHﾐｹ a┞┣ｷﾆ┞く 
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