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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem základní školy pro 1. stupeň v Kroměříži. 
Jedná se o sestavu 3 budov. Objekt A je částečně podsklepený, se 2. nadzemními podlažími. 
V této budově se nachází kotelna se vzduchotechnikou, šatny, kanceláře pro vedení školy a 
jídelna. Objekt B je nepodsklepený 3. podlažní budova, která slouží pro pobyt žáků 1.-5. třídy 
základní školy. Objekt C je nepodsklepený, jednopodlažní. Jedná se o tělocvičnu, šatny a 
sociální zařízení. 

Tato diplomová práce řeší objekt B, který slouží pro pobyt žáků 1.-5. třídy základní 
školy. Budova je nepravidelného obdélníkového tvaru a je řešena jako třípodlažní, 
nepodsklepená. Konstrukce je tvořena skeletovou konstrukcí. Vyzdívky obvodového zdiva 
z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi, založených na betonových patkách. Vnitřní 
nosné zdivo je tvořeno tvárnicemi POROTHERM 25 AKU. Vnitřní nenosné zdivo je navrženo 
z tvárnic POROTHERM 14 Profi a z tvárnic POROTHERM 8. Zateplení objektu je navrženo 
jako certifikovaný kontaktní systém. Vodorovná nosná konstrukce stropu je řešena křížem 
vyztuženou ŽB deskou. Schodiště jsou ŽB monolitická. Konstrukce střech jsou tvořeny 
plochými střechami. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Základní škola, třípodlažní, nepodsklepený, skeletová konstrukce, žb křížem vyztužená deska, 
certifikovaný kontaktní zateplovací systém, plochá střecha. 
 

ABSTRACT 

This thesis deals with the design of a primary school for the 1st degree in Kromeriz. This is a 
set of 3 buildings. Object A is partially cellared, with 2nd floor above ground floor. In this 
building there is a boiler room with air conditioning, changing rooms, offices for school 
management and a dining room. Building B is an unsym basement 3rd floor building, which 
serves for the stay of pupils of the 1st-5th grade of the elementary school. Object C is unsymed, 
single-storey. It is a gym, changing rooms and sanitary facilities. 
This thesis solves object B, which is used for the stay of pupils of the 1st-5th grade of the 
primary school. The building is of irregular rectangular shape and is designed as a three-storey, 
unsymed. The structure consists of a skeleac structure. Linings of perimeter masonry made of 
ceramic blocks POROTHERM 30 Profi, based on concrete feet. The inner supporting masonry 
is made up of porotherm 25 AKU blocks. The inner non-supporting masonry is designed from 
POROTHERM 14 Profi blocks and POROTHERM 8 blocks. The insulation of the building is 
designed as a certified contact system. The horizontal supporting structure of the ceiling is 
solved by a cross reinforced ŽB plate. The staircases are ŽB monolithic. Roof structures are 
made up of flat roofs. 
 

KEYWORDS 

Elementary school, three-storey, unsym basement, skeleton structure, cross-reinforced board, 
certified contact warming system, flat roof. 
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ÚVOD 

 
 Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby 

základní školy pro 1. stupeň. Stavba se nachází na okraji města Kroměříž v k.ú. Kroměříž. 

Objekt je situován na rovinatém pozemku. Hlavní vstup do budovy je navržen na jihozápadní 

straně. Dispoziční řešení základní školy pro 1.stupeň je navrženo v souladu s podmínkami 

provozu v budovách a splňuje prostorové nároky provozovny pro výchovu a vzdělávání dětí 

pro 1. stupeň základní školy. Navrženy jsou 2 třídy pro 1. ročník, 2 třídy pro 2. ročník, 2 třídy 

pro 3. ročník, 2 třídy pro 4. ročník a 2 třídy pro 5. ročník základní školy. Dále se v budově B 

základní školy nachází herny, kabinety, sborovna, 2 třídy družiny, jazyková učebna a sociální 

zařízení. 

 Základní škola pro 1. stupeň je navržena jako soubor objektů, objekt A, objekt B a 

objekt C, všechny tyto objekty jsou propojeny propojovacími krčky. Tato diplomová práce řeší 

objekt B. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní objekt bez podsklepení. Konstrukční 

systém je navržen jako skeletový, obvodové nosné zdivo je z keramických tvárnic. Svislé 

obvodové zdivo bude z tvárnic POROTHERM 30 Profi. Vnitřní nosné zdivo bude z keramických 

tvárnic POROTHERM 25 AKU a nenosné vnitřní zdivo z POROTHERM 14 Profi a 

z POROTHERM 8. Objekt je zateplen z certifikovaného kontaktního zateplovacího systému 

s ETICS s polystyrenem z Greywall tl. 160mm, V objektu budou použity předstěny z SDK a 

podhledy z minerálních desek. Konstrukce stropu je tvořena železobetonovou, křížem 

vyztuženou deskou se skrytými průvlaky. Okna a dveře budou plastové s izolačním trojsklem. 

Podlahová krytina bude navržena dle účelu místností – keramická dlažba a podlaha 

z vinylových dílců. Vnitřní povrchové úpravy budou opatřeny omítkou, vnější povrchové úpravy 

budou tvořeny paropropustnou fasádní omítkou. Střecha je navržena jako plochá střecha se 

sklonem 3%, krytina z PVC folie. Zpevněné plochy budou tvořeny z betonové zámkové dlažby.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby: 
 
 
 Základní škola pro 1. stupeň v Kroměříži 
 
 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 
 
 parc.č. 530/1, katastrální území Kroměříž [674834] 
 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) Obchodní firma, adresa sídla (právnická osoba) 
 
 Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
 vypracoval: Bc. Pavlína Chytilová 

hlavní projektant: Ing. Leoš Pospíšil, Roštín 237, 768 03 Roštín  

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č. 1301447  

statika: Ing. Leoš Pospíšil, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č. 

1301447  

část ÚT: Ing. Leoš Pospíšil, autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb, 

technická zařízení, ČKAIT č. 1301447  

část ZTI: Ing. Leoš Pospíšil  

část PBŘ: Ing. Leoš Pospíšil, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, 

ČKAIT č. 1301447 

 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
Stavba bude členěna na objekty: 
 

SO.01 Základní škola objekt A 

SO.02 Základní škola objekt B 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=g4yYOhC0TO2FHPlDdwDkhBQVgjeE4JqOqPOe1OgOb8Hmgmy4oLL8ooiNBGnjGChIcPbIieMblDDyBEBBtOMEe3I49mp-Ci_dcQWyk4LaQRCiigsY0wX0Rg==


SO.03 Základní škola objekt C 

SO.04 Parkoviště pro tělesně postižené 

SO.05 Parkoviště pro veřejnost 

SO.06 Parkoviště pro zaměstnance 

SO.07 Zpevněné plochy se zámkovou dlažbou 

SO.08 Třídní hřiště 

SO.09 Oplocení pozemku 

SO.10 Přístřešek pro odpady 

SO.11 Nová plynovodní přípojka 

SO.12 Nová přípojka nízkého napětí 

SO.13 Nová vodovodní přípojka 

SO.14 Nová přípojka splaškové kanalizace 

SO.15 Nová přípojka dešťové kanalizace 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Studie objektu, kterou vypracovala Bc. Pavlína Chytilová  

- Mapový podklad pro parc. č. 1900/110 

- Stavební normy - zák. 183/2006 Sb. vč. novel  

- vyhl. 62/2013 Sb. - územně plánovací dokumentace - vyjádření průzkumů, radon a 

geologie, bude v samostatné složce, dokladová část 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby  

Objednatel předá dokumentaci pro provádění stavby zhotoviteli, který je povinen se touto 

řídit a následně dodržovat montážní návody a technologické postupy jednotlivých dodavatelů. 

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou nebo výrobní dokumentaci. Pro výrobu 

klempířských, zámečnických výrobků a dalších nutných prací dle platných vyhlášek bude 

zhotovitelem stavby zpracována výrobní a dílenská dokumentace na základě přesného 

zaměření na stavbě. Tato dokumentace bude odsouhlasena autorským dozorem.  

 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
 

Před zahájením výstavby musí být zhotovitelem vypracován plán BOZP. Veškeré stavební 

práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními 

předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně 

bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících.  

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích – č. 591/2006 Sb. Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a 

změně některých souvisejících zákonů Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci - č.178/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci - č. 178/2001 Sb.  

Bezpečnost provozu stavby bude zajištěna v maximální možné míře v závislosti na 

dostupném technickém zařízení. Bezpečnost stavby při jejím užívání je řešena v souladu s 

bezpečnostními předpisy jednotlivých zařízení ve stavbě umístěných.  

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a 

opravách staveb a jejich vybavení se dle NV 591/2006 Sb. považuje:  

 

- provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými  

  osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze,  

- provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo  

  poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 k NV 591/2006 Sb. zejména Práce spojené s  

  montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a  

 dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb - osobami k tomu určenými  

 zhotovitelem a za podmínek jí stanovených.  



 

Práce ve výškách  

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí Způsob zajištění a rozměry technických 

konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných prací, 

předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů 

na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 

jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí.  

Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí 

vytvářet žádná další rizika pádu.  

V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 

ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 

konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění 

nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 

úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 

pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. - Požadavky na uspořádání, 

montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou 

obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentací  

Práce na střeše – zaměstnance je nutné chránit proti  

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,  

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,  

c) propadnutí střešní konstrukcí.  

- Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 

otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 

osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.  

- Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 

práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od 

vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky 

proti pádu.  

- Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 

vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde 

není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami 

včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo 

pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.).  

- Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné 

pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. Pro každou z dílčích částí projektu, stavebního objektu 

či provozního souboru vztahujícího se ke speciální problematice musí být zhotovitelem 



zpracovány zásady BOZP. Před zahájením stavby provede budoucí zhotovitel stavby detailní 

vytýčení inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny stavebními pracemi a doklady o 

vytyčení, předá na prvním kontrolním dnu stavby stavebníkovi.  

 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb  

Stavební práce nebudou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiné 

stavby.  

 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 

stavebníka na provádění stavby apod.  

Staveniště bude na pozemku p. č. 530/1 v k. ú. Kroměříž. Vzhledem k velké ploše 

tohoto pozemku bude staveniště umístěné kolem navrhovaného objektu z jihozápadní a 

jihovýchodní strany.  

Zařízení staveniště bude vybaveno mobilními toaletami pro zaměstnance, buňkami pro 

zázemí zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Pro zamezení zvýšené koncentrace prachu v 

okolí výstavby bude prováděno kropení staveniště a místní komunikace bude pravidelně 

čištěna od nečistot ze stavby. Odpady spojené s výstavbou budou pravidelně odváženy a 

náležitě tříděny.  

Pro přístup na staveniště bude sloužit místní komunikace z ulice K Terezovu.  

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a 

pravidel pro ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění vod v 

prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní 

opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno.  

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou 

záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací atd. na pracovníky, 

místní obyvatele, chodce, řidiče apod. vše dle Nařízení vlády č. 502/2000).  

 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Po dobu výstavby bude vliv stavby na okolní zástavbu dočasně negativní. 

Dodavatelská firma musí přijmout opatření pro minimalizaci dopadu její činnosti na obytné 

prostředí okolí.  

Stavební činnost způsobující nadměrný hluk bude prováděna pouze v denních 

hodinách, mimo dny pracovního klidu.  



V průběhu stavební činnosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidován dodavatelskou 

firmou – odvozen na řádně vedenou skládku. Veškeré odpady budou likvidovány v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.  

Hlavní související právní předpisy  

vyhl. č.383/2001 Sb. MŽP o podrobnostech nakládání s odpady  

vyhl. č. 376/2001 Sb. MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

vyhl. č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví katalog odpadů  

 

V rámci zařízení staveniště se nenavrhuje samostatná skládka odpadů vznikajících při 

stavební a montážní činnosti. Tyto budou shromažďovány v závislosti na postupu výstavby na 

místě stanovené vedením stavby a bezprostředně likvidovány.  

Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také 

jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu.  

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na 

životní prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, 

znečišťování vody a ochranu zeleně.  

Zhotovitel je povinen kromě jiného provádět tato opatření:  

Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hluku.  

Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. Zabezpečovat 

plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných 

přestávek zastavovat motory strojů. Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s 

nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. Maximálně omezit prašnost při 

stavebních a ostatních pracích a dopravě.  

Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 

snížení rychlosti apod.). Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s 

odvodněním. Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. Netankovat pohonné 

hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut. U vjezdů na veřejné 

komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů.  

Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. Udržovat pořádek na 

staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod dešťových vod ze 

staveniště a z výkopů. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.).  

K realizaci stavby využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit 

příp. stávající zeleň.  

 

 

 



B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  
 
Stavba bude provedena na pozemku parc. č. 530/1 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 118 053 

m2, dle informací z katastru nemovitostí charakterizovaném jako orná půda. Pozemek je 

rovinatý, nachází se na okraji města Kroměříže, v zastavěné části. Pozemek je vlastnictví 

investora. V současné době nevyužívaný, s trvalým travním porostem. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem  
 
Stavba je navržena a umístěna v souladu s územním plánem města Kroměříže, vydaným 

stavebním úřadem MěÚ Kroměříž z listopadu 2004.  

 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby  
 

Dle schváleného územního plánu je pozemek pro uvažovanou stavbu v oblasti 

stabilizovaných ploch O – ploch občanského vybavení.  

 Návrh nového objektu základní školy pro 1. stupeň splňuje požadavky na oslunění, na 

prostory venkovní aktivity dětí a možnosti zástavby rovinatého pozemku v okolí navrhované 

základní školy pro 1. stupeň. Po dokončení výstavby budou zabrané plochy z větší části 

v rámci sadových úprav ozeleněny a parkově upraveny.  

 Z urbanistického hlediska bude charakter této oblasti zachován. Hlavní využití ploch je 

pro občanské vybavení veřejného a komerčního charakteru.  

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území  
 
O povolení výjimky nebylo žádáno. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů všechna vydaná závazná stanoviska, jsou 
zohledněna v projektové dokumentaci.  
 
Závazná stanoviska jsou přiložena v příloze dokladová část.  
 
f) Výčet a závěry vykonaných průzkumů a rozborů  
 
Na staveništi byl vykonán geologický a hydrogeologický průzkum a jejich závěry jsou 

obsaženy v samostatné příloze „výsledky průzkumů“.  

 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů  
 



Na pozemek nezasahují žádné ochranné pásma  
 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území apod.  
 
Stavba se nenachází v záplavovém území, pozemek má dobré odtokové poměry.  

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

V těsném okolí stavebního pozemku se nenachází stávající zástavba, požárně 

nebezpečný prostor nezasahuje do okolních pozemků. Stavba zachová stávající odtokové 

poměry dešťových vod a nenaruší stabilitu okolního území. 

 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Pozemek nevyžaduje asanace, demolice ani žádné kácení dřevin. 
 
k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa.  
 

Dočasné zábory pozemků během výstavby řeší samostatný projekt „plán organizace 

výstavby“. Po dokončení stavby činí zastavěná plocha 1 837,87m2.  

 
l) Územně technické podmínky  
 

K pozemku je přístup přímo z přilehlé komunikace, na které je vybudována plynovodní, 

vodovodní a kanalizační síť a nadzemní rozvod elektrické energie.  

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

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

parc. č. 530/1, k.ú. Kroměříž  
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  
 

viz. samostatná příloha Dokladová část stavby  
 
 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ  
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 
 



 
 Jedná se o novostavbu základní školy pro 1. stupeň 
 
b) účel užívání stavby  
 

Jedná se o základní školu pro 1. stupeň. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  
 

Navržené umístění stavby respektuje požadavky na umisťování staveb dle § 24 vyhl. 

MMR 501 Sb. a § 25 vyhl. MMR 501 Sb. o odstupech od společných hranic pozemků – 

nebylo vydané rozhodnutí o povolení výjimky.  

Navržená stavba respektuje požadavky vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. a č. 323/2017 Sb. a 

dalších předpisů souvisejících s navrženou stavbou – nebylo vydané rozhodnutí o povolení 

výjimky.  

Objekt je navržen pro bezbariérové účely. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  
 

Všechna stanoviska budou přiložena v samostatné složce, dokladová část.  
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
 

Toto projekt neřeší. 
 
g) navrhované parametry stavby, zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti  
 
Plocha pozemku      118 053 m2 

Zastavěná plocha 

Objekt A          487,04m2 

Objekt B          694,45m2 

Objekt C          656,38m2 

Zpevněné plochy                      5 658,64m2 

Užitná plocha 1.NP     368,73m2 

Užitná plocha 2.NP      368,73m2 

Užitná plocha 3.NP       238,80m2 

Obestavěný prostor           9 238,60m3 



Počet podlaží    3 

Počet tříd základní školy   10 

Počet dětí základní školy  10 x 25 

Počet zaměstnanců       25 

 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov atd.  
 
 
Výpočet potřeby vody – maximální stav 
 
Předpokládaný počet žáků  250 osob 

Spotřeba vody   50l/os/den 

Předpokládaný počet zaměstnanců 25 

Spotřeba vody   25l/os/den 

 

Spotřeba vody: 

Qp = ΣPO*SPV 

Qp1 = 250 * 50 + 15 * 25 = 12 875 l/den = 12,7 m3/den 

Qp2 = 2 * 3 = 6 l/den = 0,006 m3/den 

Qr = Qp * 242 = (12,7 + 0,006) * 242 = 3 075 m3/rok 

 

Hospodaření s dešťovou vodou  

Dešťové vody budou zadržovány na pozemku. Vody ze střech budou svedeny do 

plastové retenční nádrže, dále pojistným přepadem do vsaku umístěné na pozemku investora.  

Množství využitelné dešťové vody – 9 126 m3 /rok  

Dešťové vody zachyceny v retenčních nádržích budou sloužit pro zalévání zahrady či 

jako užitková voda.  

Provozovatelem kanalizačního a vodovodního řadu je VaK vodovody a kanalizace, 

Kroměříž 

 

Elektrická energie  

Spotřeba elektrické energie bude navržena specialistou dané profese. Bude dodána k 

projektu.  

 

Plyn  

Spotřeba plynu bude navržena specialistou dané profese. Bude dodána k projektu. 

Objekt bude vytápěn a ohřev teplé vody bude zajištěn dvěma plynovými kondenzačními kotli 



v celkovém součtu výkonu max. 50 kW. Kotle jsou napojeny na akumulační nádrž pro ohřev 

teplé vody. Prostor pro umístění je v suterénu budovy A. 

 

Hospodaření s odpadními látkami  

Odpady vznikající na jednotlivých odděleních jsou po vytřídění a ukládány do 

označených shromažďovacích prostředků, soustřeďovány do stanovených sběrných míst 

SO.10 a následně předávány oprávněným firmám k odstranění. Skladování a likvidace bude 

prováděna v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č.185/2001 Sb. O 

odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí.  

 

Budova je zařazena do třídy energetické náročnosti budov - B 

 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
 
Bude zpracován časový harmonogram, který bude přiložen ve složce stavební fyzika. 
 
 j) orientační náklady stavby  
 
Obestavěný prostor:  9 238,60 m3 

Odhad ceny bez DPH 60.050tis. Kč 

Odhad ceny vč. DPH  72.660tis. Kč 

 

B. 2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 

Stavba se nachází na okraji města Kroměříž, v zastavěné části, v katastrálním území 

Kroměříž. Jedná se o jednoduchou stavbu zapadající do urbanismu města. Základní škola 

pro 1. stupeň má nepravidelný tvar obdélníkového půdorysu. Jedná se o nepodsklepenou 

stavbu se 3. nadzemními podlažími. Dispozice je navržena vzhledem k orientaci světových 

stran. Objekt splňuje prostorové nároky pro provozování základní školy pro 1. stupeň.   

 
b) Architektonické řešení  
 

Objekt má nepravidelný obdélníkový půdorys a je navržen jako třípodlažní, 

nepodsklepený, samostatně stojící na rovinatém pozemku. Objekt má plochou střechu. Ve 

2.NP je část objektu tvořen terasou. Objekt je založen na základových patkách. 

Konstrukční systém je navržen jako skeletová konstrukce se sloupy. Vyzdívky 

obvodového zdiva z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi, vnitřní nosné zdivo 

z keramických tvárnic POROTHERM 25 AKU a nenosné příčky z POROTHERM 14 profi a 

z POROTHERM 8. Konstrukce zdiva jsou opatřeny omítkami. V objektu jsou použity podhledy 



z minerálních desek a předstěny z SDK. Stropní konstrukce je žb deska křížem vyztužená se 

skrytými průvlaky.  

 Okna a vchodové dveře jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem v barvě folie, 

tmavý dub. Podlahová krytina je navržena dle provozu jednotlivých místností a to: keramická 

dlažba a podlaha z vinylových dílců. 

 Vnější povrchové vrstvy jsou opatřeny silikonovou dekorativní probarvenou omítkou 

v barvách bílá a hnědá. Sokl je opatřen betonovým obkladem. 

 Vnitřní povrchy stěn jsou opatřeny strojní vápenocementovou omítkou. Finální úprava 

je malba nebo keramický obklad, dle místností. 

 Schodiště jsou navržena železobetonová monolitická. 

 

 

B. 2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
 
 Dispoziční řešení základní školy pro 1. stupeň je navrženo v souladu s podmínkami 

provozu v budově, odpovídá objektu pro pobyt dětí. Vstup do této budovy je z budovy A přes 

propojovací krček. Budova je tvořena středovou propojovací chodbou a 2 schodišti. V každém 

schodišťovém prostoru se nachází únikové požární dveře, sloužící pro únik na veřejné 

prostranství. Sociální zařízení se nachází uprostřed budovy. Dále se v prvním nadzemním 

podlaží se nachází prostor třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, herna, sborovna, kabinety, úklidová 

místnost. Vstup do druhého podlaží je buď propojovacím krčkem z budovy A anebo 

schodišťovými prostory. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází třída 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 

5. A, herna, kabinety. Sociální zařízení a úklidová místnost je taktéž uprostřed budovy. Vstup 

do třetího nadzemního podlaží je schodišťovými prostory. Ve třetím nadzemním podlaží se 

nachází třída 5. B, družina 1, družina 2, jazyková učebna. Sociální zařízení a úklidová místnost 

je opět uprostřed budovy. Dále je zde vstup na terasu. 

 

B. 2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNI STAVBY  
 

Stavba je navržena v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V objektu je umístěno 

v každém podlaží bezbariérové WC, dále je zde výtah pro užívání imobilních osob.  

 

B. 2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  
 

K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou 

vystaveny revizní zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému provozu. K veškerým 

technologickým zařízením v objektu budou doloženy doklady o způsobu bezpečného užívání. 



Stavba je navržena pro bezpečné užívání. Za bezpečnost při užívání stavby zodpovídá 

vlastník nebo následný provozovatel stavby. 

 

B. 2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  
 
a) stavební řešení:  
 

 Objekt má nepravidelný obdélníkový půdorys a je navržen jako třípodlažní, 

nepodsklepený, samostatně stojící na rovinatém pozemku. Objekt má plochou střechu. Ve 

2.NP je část objektu tvořen terasou. Objekt je založen na základových patkách. 

 
 
b) konstrukční a materiálové řešení:  
 
Základové konstrukce  

Nosné sloupy budou založeny na základových patkách z prostého betonu C20/25. 

Základové patky jsou navrženy jednostupňové, pod obvodovými a nosnými stěnami jsou 

základové pasy, menší výšky než základové patky. Základové patky pod obvodovými sloupy 

budou o rozměrech 1 600 x 1 600 mm a hloubky 650 mm, vnitřní patky budou o rozměrech 

2 500 x 2 500 mm a hloubky 1 100 mm. Pod obvodovými stěnami budou základové pasy o 

šířce 500 mm a hloubce 500 mm. Pod vnitřními nosnými stěnami budou základy o šířce 500 

mm a hloubce také 500 mm.   

Pod příčkami ze zdiva o tl. 140mm a tl. 115mm bude do podkladní betonové desky 

vložen navíc pás kari sítě o šířce 500 mm. Zateplení základového pasu bude opatřen tepelnou 

izolací z extrudovaného polystyrenu o tl. 140 mm. Podkladní beton z prostého betonu C20/25 

o tl. 150 mm bude vyztužen svařovanou sítí 150 x 150x Ø 6 mm s přesahy min. 150 mm. 

Základ pod schodišti je v šířce 600 mm.  

Lokalita dle radonového průzkumu vykazuje nízké radonové riziko a není nutno provést 

protiradonová opatření, spočívající v použití vhodné fólie proti pronikání radonu z podloží. V 

základových pasech budou provedeny prostupy pro kanalizaci, vodovod, plynovod a 

elektrickou energii. Pod základové konstrukce bude uložen zemnící pásek pro napojení 

hromosvodu v místech dle požadavků projekční části elektro - hromosvod.  

 

 

Svislé konstrukce  

Konstrukční systém objektu je navržen ze systému POROTHERM. Svislé obvodové 

nosné konstrukce budou vyzděny z Porotherm 30 Profi rozměru 247x300x249 mm. Vnitřní 

nosné stěny jsou z Porotherm 25 Aku SYM rozměru 247x150x249 mm a nenosné vnitřní zdivo 



Porotherm 14 Profi rozměru 497x140x249 mm, Porotherm 8 rozměru 497x80x249 mm na 

maltu Porotherm Profi.  

V objektu jsou použity sdk předstěny tl. 200 mm a podhledy tl. 150 mm Rigips.  

Zdivo bude v úrovni stropního konstrukce zakončeno monolitickými ztužujícími věnci o výšce 

250 mm z betonu C 20/25.  

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové, křížem vyztužené desky se 

skrytými průvlaky. Železoben C20/25, ocel B500B. Stropní konstrukce jsou vynášeny nosnými 

vnitřními a obvodovými sloupy a obvodovými stěnami s uložením 100 mm. Překlady nad 

okenními, dveřními a jinými otvory jsou tvořeny překlady Porotherm KP7, které jsou navrženy 

u obvodových stěn šířky 300 mm. U vnitřních stěn tl. 250 mm jsou také Porotherm KP7. V 

příčkách jsou použity překlady Porotherm 11,5. Jejich počty, délky, kladení TI a uložení v 

obvodových a vnitřních stěnách jsou upřesněny v půdorysech v legendách překladů. Pozední 

věnec je v úrovni stropu.  

 

Střešní konstrukce  

Střešní konstrukce je řešena jako plochá střecha spádovaná pomocí spádových klínu 

z tepelné izolace se sklonem 3%, střešní krytina PVC folie. Atika ploché střechy je vyzděna z 

cihelných broušených bloků Porotherm 300 Profi a je ukončena ŽB věncem výšky 200 mm. 

Atika je řádně odizolována a opatřena shora pozinkovaným plechem. Spád atiky je 6% 

směrem dovnitř plochy střechy. Hlavní hydroizolační vrstva je navržena z PVC folie. 

Odvodnění je zajištěno pomocí střešních vpustí a zajištěno pojistnými přepady v konstrukci 

atiky. Podrobnější popis skladby střechy viz. Výpis skladeb.  

 

Schodiště a výtah  

Hlavní 2 schodiště lomené se dvěma podestami železobetonové monolitické. 

Jednotlivé schodišťové ramena jsou široké 1550 mm. Schodiště bude opatřeno nerezovým 

zábradlím. Sloupky budou umístěné shora na stupnice, výška madla bude ve výšce 1100 mm. 

Schodiště z 1NP do 2NP má 26 stupňů, nerovnoměrné rozdělené do tří ramen. Jedno rameno 

má 12 stupňů, druhé rameno 5 stupňů a poslední rameno 9 stupňů. Tato schodiště slouží i 

jako úniková schodiště. V objektu se nachází výtah, který bude sloužit pro tělesně postižené. 

Rozměr kabiny výtahu je 2 000 x 1 580 mm, rozměr dveří je 1 350 x 2 000mm.  

 

Výplně otvorů  

Okna a venkovní dveře budou plastová, z vnitřní strany budou barvy bílé, z exteriéru bude folie 

tmavý dub. Okna jsou s izolačním trojsklem. 



Vnitřní parapety oken jsou plastové v barvě dle výběru investora.  

Venkovní parapet je hliníkový tažený v barvě hnědé.  

Vnitřní dveře jsou s obložkovými zárubněmi HPL dekor dub, popř. dle výběru investora. 

Dveře a okna musí být doplněny samozavíračem, panikovým zámkem, bezpečnostním kování 

a mít požární úpravu dle PBŘ viz. D. 1. 3. složka č. 5.  

 

Klempířské výrobky  

Viz výpis klempířských výrobků.  

 

Povrchové úpravy a podlahy  

Viz výpis skladeb. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita  

Navržená stavba je zhotovena ze standardních odzkoušených materiálů. Prostorovou tuhost 

budovy zajišťují obvodové a vnitřní nosné stěny, ztužující věnce a stropní konstrukce. Je 

nutné, aby byly dodrženy technologické postupy dané jednotlivými výrobci. Záměny materiálů 

a zařízení je nutné nejdříve konzultovat s projektantem. 

 

B. 2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
 
a) technické řešení:  

Objekt bude napojen přípojkami na rozvody NN, plyn a vodu. Vytápění stavby bude 

zajištěno plynovými kondenzačními kotly, které budou umístěny v suterénu budovy A. 

Odkanalizování bude do stokové sítě. Odvětrání WC bude zajištěno odtahovým potrubím 

přes revizní šachtu nad střešní konstrukci. Dešťové vody budou zasakovány na travnatém 

pozemku investora. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení:  

Nejsou součástí projektu. 
 

 

B. 2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ  
 

Bude v samostatné složce, složka č. 5 D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 

B. 2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA  
 

Viz samostatná složka, tepelné posouzení.  
 

 



B. 2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  
 

Budova je přirozeně větrána okny. Pozemek je napojen na veškeré inženýrské sítě. 

Objekt bude vytápěn 2 plynovými kotly, umístěnými v suterénu objektu A, kde bude taktéž 

řešen ohřev TUV. Během stavby je nutné počítat s negativním vlivem na okolí (vibrace, hluk), 

projekt tyto vlivy neřeší.  

 

B. 2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ  
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:  
 

Dle radonové mapy ČR se pozemek nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem, 

opatření použití hydroizolací Glastek 40 Special mineral  

 
b) ochrana před bludnými proudy:  
 

Není řešeno, v blízkosti se nenachází bludné proudy (městské dráhy, důlní dráhy, 

metro, zařízení na aktivní ochranu proti korozi)  

 
c) ochrana před technickou seizmicitou:  
 

Jelikož se v blízkosti novostavby nenachází zdroj technické seizmicity, není nutno 

stavbu speciálně chránit.  

 
d) ochrana před hlukem:  
 
Obvodové konstrukce včetně otvorových výplní poskytnou dostatečnou ochranu stavby před 

hlukem. Stavba se nenachází v blízkosti zdroje hluku. 

 
e) protipovodňová opatření:  
 

Stavba se nenachází v povodňovém pásmu. 
 
f) ostatní účinky:  
 

Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani zde nedochází k výskytu metanu.  
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 Nejsou zde žádné výjimky ani úlevové řešení. 
 

B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury  
 



Objekt bude napojen přípojkami na rozvody NN, plyn a vodu. Odkanalizování bude do 

stokové sítě. Dešťové vody budou zasakovány na travnatém pozemku investora. Všechny 

přípojky budou umístěny na pozemku investora. Umístění sítí i přípojek je předběžně 

znázorněno ve výkresech C. 2 a C. 3. 

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
 

Není v projektu řešeno. 
 

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 
a) Popis dopravního řešení  
 

V lokalitě je velmi klidná doprava a to převážně osobních aut po místní komunikaci na 

parc.č 604/25 a na parc.č. 3215. Šířka místní komunikace je 8 m a 6,5. Sjezdy na místní 

komunikaci jsou 2. Jeden slouží pro rodiče žáků a druhý slouží pro zaměstnance školy. Vjezdy 

jsou navrženy z betonové zámkové dlažby s příslušným podloží, viz skladby konstrukcí. 

 
b) Napojení území na současnou dopravní infrastrukturu  
 

Sjezdy na místní komunikaci jsou 2. Jeden slouží pro rodiče žáků a druhý slouží pro 

zaměstnance školy. Vjezdy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby s příslušným podloží, 

viz skladby konstrukcí.  

 
c) Doprava v klidu 
 

Budova je uvažována pro 250 dětí (1stání/5dětí) pro rodinné příslušníky a poté jsou 

zde uvažovány parkovací stání pro zaměstnance školy, které mají svůj samostatný vjezd. 

Parkovací stání, objekt SO.06 není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

 
d) pěší a cyklistické stezky  
 

Toto není předmětem této projektové dokumentace. 
 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
 
a) terénní úpravy  
 

Terénní úpravy budou provedeny okolo místa stavby. Vytěžená zemina bude použita 

na zásypy a vytvoření valu pod společné hřiště. Pozemek bude následně oset travní směsí. 

 
b) použité vegetační prvky  
 

Po dokončení terénních úprav budou okolní plochy nově zatravněny.  
 
c) biotechnická opatření  



 
Toto projekt neřeší. 

 

B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  
 
a) Vliv na životní prostředí  
 

Stavba nemá vážnější vliv na životní prostředí a nepředpokládá se negativní dopad na 

ovzduší, vodu a půdu. Rovněž se nepředpokládá zvýšený výskyt NO a hluku. Na odvoz 

odpadů bude při komunikaci vyhrazené sběrné místo s kontejnery.  

 
b) Vliv na krajinu a přírodu 
 

Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny, rostliny ani živočichové, kteří vyžadují 

zvláštní ochranu. Po dokončení stavby bude zachován současný stav fauny i flóry a nedojde 

k výraznější změně ekologie v krajině.  

 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura2000  
 

Pozemek se nenachází v chráněném území  
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
 

Projekt tyto podmínky neřeší  
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci  
 

Toto projekt neřeší.  
 
f) Ochranné a bezpečnostní pásma, omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů  
 

Do pozemku nezasahuje žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo a nejsou žádné 

podmínky ani omezení vyplývající z jiných právních předpisů.  

 

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
 

Základní požadavek z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva nebude ovlivněn. 

 

B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

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

Na hranici pozemku jsou již přivedeny všechny sítě, ukončeny v elektrickém a 

plynovém stojanu a vodovodní šachtě. Odtud se bude brát voda a elektřina pro potřeby 

staveniště. Spotřeba a potřeby médií a hmot budou uvedeny v technologickém předpisu. 

 



b) Odvodnění staveniště  

Výstavbou objektu nebudou změněny odtokové poměry ze staveniště. Dešťová voda 

se vsakuje, a voda ze střechy bude provizorně odvedena do bezpečné vzdálenosti.  

 
c) Napojení staveniště na technickou a dopravní infrastrukturu  

Před zahájením stavby bude vybudována dočasná příjezdová komunikace z 

betonových panelů. Po dokončení stavby budou panely odstraněny a na místě dočasné 

komunikace vznikne trvalá příjezdová cesta k budově s povrchem z betonové zámkové dlažby. 

Bude vybudována trafostanice, od níž bude vybudována přípojka elektrické energie. Také 

budou vybudovány jiné konektory. Dočasný vodoměr bude při výjezdu ze staveniště. 

Podrobněji je zařízení staveniště vyznačeno ve výkrese "Plán organizace výstavby".  

 
d) Vliv provozu stavby na okolní stavby a pozemky  

Při provádění stavby je nutné minimalizovat hluk, prašnost a vibrace  
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související demolice  

Stavby ani stromy se na pozemku nenacházejí. Během stavby je předpokládaný 

zvýšený výskyt hluku, prachu a vibrací. Projekt neřeší eliminaci těchto vlivů na okolí. Před 

výjezdem vozidel ze staveniště je nutno očistit vozidla od bláta a hrubých nečistot a také zajistit 

náklad vozidel proti vypadnutí.  

 
f) Maximální zábory pro staveniště  
 

Pro staveniště bude zabrán celý pozemek - viz. výkres "plán organizace výstavby". Z 

tohoto důvodu je nutné shrnout ornici z celého pozemku. Ornice bude uskladněna na pozemku 

a bude použita na terénní úpravy po dokončení. Zbylá ornice bude odvezena zhotovitelem 

zemních prací. Po dokončení stavby činí zastavěná plocha 694,45 m2.  

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Výstavbou objektu nebude narušena žádná bezbariérově přístupná okolní stavba.  
 
h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí  
 
Likvidace odpadů bude probíhat v souladu s platnou legislativou o odpadech.  

Nejčastější odpady:  

17 01 01 – Beton  

17 01 02 – Cihla  

17 02 01 – Dřevo  

15 01 06 - Obalové materiály  

17 02 02 – Sklo  

17 02 03 – Plasty  



17 04 05 – Železo, ocel  

07 08 02 – Stavební materiál na bázi sádry  

Nebezpečné odpady:  

15 01 10 – Plastové obaly od nebezpečných látek  

15 03 01 – Asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu  

17 05 03 – Zemina a kamenivo obsahující nebezpečné látky  

 
Ochrana životního prostředí při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany při práci dle právních předpisů. 

Veškeré stavební práce se musí provádět dle platných bezpečnostních předpisů o 

ochraně zdraví při práci.  

 
i) Bilance zemních prací  

Objemy vykopané a nasypané zeminy jakož i požadavky na přísun a deponie zemin 

řeší samostatný výkres zemních prací.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě:  

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout 

ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin 45 

dB). V případě znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Odpad ze stavby 

bude tříděn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Povrchy zasažené nebo narušené stavební činností budou po ukončení 

stavebních prací uvedeny do původního stavu.  

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:  
 
Při provádění stavby je nutno dodržet všechny příslušné normy a předpisy a při stavební 

činnosti musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle příslušných zákonů, vyhlášek, 

nařízení a ČSN.  

Jedná se zejména o:  

- Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon  

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce  

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  



- 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 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů a technických zařízení  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků.  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

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

- Vyhláška č. 48/1982., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění vyhl.č. 207/1991 Sb., vyhl.č. 352/2000 Sb., a vyhl. č. 192/2005 

Sb. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní a 

ochranné prostředky.  

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:  

Stavba je bezbariérově přístupná. WC jsou řešeny v souladu s ustanovením vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.  

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření:  
 

Příjezdová cesta ústí na veřejnou komunikaci ulice K Terezovu, vjezd označen 

výstražnou značkou  

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

Pro provedení této stavby není nutno stanovit speciální podmínky.  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  

Časový harmonogram bude součástí projektové dokumentace.  
 

B. 9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  

Odvodnění podloží vozovky je zajištěno příčným spádem (3%). Povrchová voda bude 

odváděna do přilehlých zelených ploch podélným a příčným spádem (1,0%). 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO 
OBJEKTU 
 

D. 1.1 Architektonicko – stavební řešení 

a. 1 Technická zpráva 

Objekt je navržen jako základní škola pro 1. stupeň. Provoz školy bude celodenní 

s vlastní kuchyní a jídelnou v budově A. Jedná se o nepodsklepenou stavbu se 3. nadzemními 

podlažími. Dispozice je navržena vzhledem k orientaci světových stran. 

Kapacitní údaje stavby: 

Plocha pozemku      118 053 m2 

Zastavěná plocha 

Objekt A         487,04m2 

Objekt B         694,45m2 

Objekt C         656,38m2 

Zpevněné plochy              5 658,64m2 

Užitná plocha 1.NP  368,73m2 

Užitná plocha 2.NP  368,73m2 

Užitná plocha 3.NP  238,80m2 

Obestavěný prostor  9 238,60m3 

Počet podlaží   3 

Počet tříd základní školy   10 

Počet dětí    10 x 25 

Počet zaměstnanců  15 

 

a. 2 Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Základní škola pro 1. stupeň má nepravidelný tvar obdélníkového půdorysu. Jedná se 

o nepodsklepenou stavbu se 3. nadzemními podlažími. Dispozice je navržena vzhledem 

k orientaci světových stran. Objekt splňuje prostorové nároky pro provozování základní školy 

pro 1. stupeň.   

Objekt B má nepravidelný obdélníkový půdorys a je navržen jako třípodlažní, 

nepodsklepený, samostatně stojící na rovinatém pozemku. Objekt má plochou střechu. Ve 

2.NP je část objektu tvořen terasou. Objekt je založen na základových patkách. 

Konstrukční systém je navržen jako skeletová konstrukce se sloupy. Vyzdívky 

obvodového zdiva z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi, vnitřní nosné zdivo 

z keramických tvárnic POROTHERM 25 AKU a nenosné příčky z POROTHERM 14 profi a 



z POROTHERM 8. Konstrukce zdiva jsou opatřeny omítkami. V objektu jsou použity SDK 

podhledy a předstěny. Stropní konstrukce je žb deska křížem vyztužená se skrytými průvlaky.  

 Okna a vchodové dveře jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem v barvě folie, 

tmavý dub. Podlahová krytina je navržena dle provozu jednotlivých místností a to: keramická 

dlažba a podlaha z vinylových dílců. 

 Vnější povrchové vrstvy jsou opatřeny silikonovou dekorativní probarvenou omítkou 

v barvách bílá a hnědá. Sokl je opatřen betonovým obkladem. 

 Vnitřní povrchy stěn jsou opatřeny strojní vápenocementovou omítkou. Finální úprava 

je malba nebo keramický obklad, dle místností. 

 Schodiště jsou navržena železobetonová monolitická. 

 

a. 3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení základní školy pro 1. stupeň je navrženo v souladu s podmínkami 

provozu v budově, odpovídá objektu pro pobyt dětí. Vstup do této budovy je z budovy A přes 

propojovací krček. Budova je tvořena středovou propojovací chodbou a 2 schodišti. V každém 

schodišťovém prostoru se nachází únikové požární dveře, sloužící pro únik na veřejné 

prostranství. Sociální zařízení se nachází uprostřed budovy. Dále se v prvním nadzemním 

podlaží se nachází prostor třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, herna, sborovna, kabinety, úklidová 

místnost.  

Vstup do druhého podlaží je buď propojovacím krčkem z budovy A a nebo 

schodišťovými prostory. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází třída 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 

5. A, herna, kabinety. Sociální zařízení a úklidová místnost je taktéž uprostřed budovy.  

Vstup do třetího nadzemního podlaží je schodišťovými prostory. Ve třetím nadzemním 

podlaží se nachází třída 5. B, družina 1, družina 2, jazyková učebna. Sociální zařízení a 

úklidová místnost je opět uprostřed budovy. Dále je zde vstup na terasu. 

 
a. 4 Bezbariérové užívání stavby 

V objektu je výtah pro tělesně postižené a v každém podlaží je samostatné WC pro 

osoby s tělesným postižením.  

a. 5 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Použité stavební materiály a technologie jsou tradiční, ekologické. Materiály jsou 

použity s ohledem na celodenní pobyt dětí. Pro zvolené území a tvar pozemku je konstrukční 

a stavebně technické řešení objektu optimální z hlediska jednoduché údržby stavby.  

Během výstavby bude zásobování materiálem, odvoz zeminy a jiné prováděno pouze 

v nezbytném množství. Během výstavby musí být dodržena veškerá ustanovení BOZP – 

zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 



a. 6 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Nutno dodržovat pokyny na 

bezpečnost užívání instalovaných zařízení (např. elektrických, plynových, vodovodních) a 

řádně plnit revize těchto zařízení. 

 

a.7 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis 

řešení zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou součástí 

Složky č. 6 Stavební fyzika. Navržené obvodové konstrukce splňují požadavky na součinitele 

prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, hodnoty jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v příloze. 

 

a.8 požadavky na požární ochranu konstrukcí  

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

 

a.9 údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení  

 Všechny použité materiály splňují požadované jakosti a jsou certifikované.  
 

a.10 popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí  

Při výstavbě nebude použito netradičních technologických postupů. Nejsou kladeny 

zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí.  

 

a.11 požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  

Projekt základní školy pro 1. stupeň vyžaduje běžný rozsah projektové dokumentace 

pro provedení stavby.  

 
a.12 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami  

Plán kontrolních prohlídek: V průběhu stavby z hlediska kontroly spolehlivosti konstrukcí by 

mělo jít o tyto kontroly:  

 Základových konstrukcí z hlediska založení v nezámrzné hloubce. Kontrola základové 

spáry – TDI  

 Stěnových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a použití odpovídajících spojovacích 

hmot – TDI  



 železobetonové konstrukce (poloha výztuže, počet prvků, krytí výztuže apod.) –TDI  

 Skladba ploché střechy dle projektu, opracování detailů. – TDI Průběžně budou prováděny 

kontroly rovinatosti. Po dokončení skladby střechy, bude provedena zátopová zkouška.  

 
a.13 výpis použitých právních předpisů a normy ČSN  

Při provádění výstavby jsou dodržovány platné vyhlášky a související předpisy. Výpis 

použitých viz. Seznam použitých zdrojů.  

 
b) Výkresová část  

Viz jednotlivé části:  D.1.1  

D.1.2  

D. 1.3  

 

c) Dokumenty podrobností  

Viz jednotlivé části:  D.1.1  
D.1.2 

 

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 
a) Technická zpráva  
 
a.1 popis navrženého konstrukčního systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí 
podle druhu, technologie a navržených materiálů 
 

Objekt B má nepravidelný obdélníkový půdorys a je navržen jako třípodlažní, 

nepodsklepený, samostatně stojící na rovinatém pozemku. Objekt má plochou střechu. Ve 

2.NP je část objektu tvořen terasou. Objekt je založen na základových patkách. 

Konstrukční systém je navržen jako skeletová konstrukce se sloupy. Vyzdívky 

obvodového zdiva z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi, vnitřní nosné zdivo 

z keramických tvárnic POROTHERM 25 AKU a nenosné příčky z POROTHERM 14 profi a 

z POROTHERM 8. Konstrukce zdiva jsou opatřeny omítkami. V objektu jsou použity SDK 

podhledy a předstěny. Stropní konstrukce je žb deska křížem vyztužená se skrytými průvlaky.  

 Okna a vchodové dveře jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem v barvě folie, 

tmavý dub. Podlahová krytina je navržena dle provozu jednotlivých místností a to : keramická 

dlažba a podlaha z vinylových dílců. 

 Vnější povrchové vrstvy jsou opatřeny silikonovou dekorativní probarvenou omítkou 

v barvách bílá a hnědá. Sokl je opatřen betonovým obkladem. 

 Vnitřní povrchy stěn jsou opatřeny strojní vápenocementovou omítkou. Finální úprava 

je malba nebo keramický obklad, dle místností. 

 Schodiště jsou navržena železobetonová monolitická. 



a.2 definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, případně odkaz na 

výkresovou dokumentaci  

Zemní práce  

1. Rozsah přípravy území  

- skrývka ornice tl. 200 mm  

- hrubá úprava terénu  

Ornice bude uložena na mezideponii na pozemku investora ke konečným terénním úpravách 

ve vzdálenosti do 50 m.  

 
2. Vytýčení stavby  

Vytýčení stavby bude provedeno dle vytyčovacího schématu, které bude provedeno 

odpovědným geodetem.  

Úroveň podlahy (± 0,000) přízemí (1.NP) je navržena tak, aby bilance zemních prací po sejmutí 

ornice byla vyrovnaná, tj. na kótě 522,57 m.n.m. Před zahájením zemních prací bude objekt 

vytýčen lavičkami a bude zajištěn obrys hlavní nosné konstrukce. V prostoru stavby bude 

odstraněna ornice do hloubky cca 0,2 m – ornice bude použita ke konečným terénním 

úpravám, zbytek bude rozprostřen po pozemku investora. Výkopové práce se budou provádět 

strojově s ručním dočištěním. Ve výkopových jámách s kolmými stěnami a bez pažení je 

předpokládána pouze voda srážková, nikoli spodní. Při provádění bude třeba chránit 

základovou spáru před povětrnostními vlivy – nesmí dojít k rozmáčení, je nutné zajistit 

odvedení srážkových vod od objektu. Odvedení srážkových vod a důkladné provedení 

kanalizace bude nutné trvale, aby nedocházelo k zatékání vody pod základy. Výkopy budou 

prováděny v zemině tř. 3 dle kategorie těžitelnosti (odhad). Vykopaná zemina bude využita ke 

zpětným zásypům a podsypům. Výkopy není potřeba nijak zajišťovat. Pro stavební práce v 

hloubce základové spáry bude zajištěn minimální pracovní prostor 600m.  

 
Základové konstrukce  

Nosné sloupy budou založeny na základových patkách z prostého betonu C20/25. 

Základové patky jsou navrženy jednostupňové, pod obvodovými a nosnými stěnami jsou 

základové pasy, menší výšky než základové patky. Základové patky pod obvodovými sloupy 

budou o rozměrech 1 600 x 1 600 mm a hloubky 650 mm, vnitřní patky budou o rozměrech 

2 500 x 2 500 mm a hloubky 1 100 mm. Pod obvodovými stěnami budou základové pasy o 

šířce 500 mm a hloubce 500 mm. Pod vnitřními nosnými stěnami budou základy o šířce 500 

mm a hloubce také 500 mm.   

Pod příčkami ze zdiva o tl. 140mm a tl. 115mm bude do podkladní betonové desky 

vložen navíc pás kari sítě o šířce 500 mm. Zateplení základového pasu bude opatřen tepelnou 

izolací z extrudovaného polystyrenu o tl. 140 mm. Podkladní beton z prostého betonu C20/25 



o tl. 150 mm bude vyztužen svařovanou sítí 150 x 150x Ø 6 mm s přesahy min. 150 mm. 

Základ pod schodišti je v šířce 600 mm.  

Lokalita dle radonového průzkumu vykazuje nízké radonové riziko a není nutno provést 

protiradonová opatření, spočívající v použití vhodné fólie proti pronikání radonu z podloží. V 

základových pasech budou provedeny prostupy pro kanalizaci, vodovod, plynovod a 

elektrickou energii. Pod základové konstrukce bude uložen zemnící pásek pro napojení 

hromosvodu v místech dle požadavků projekční části elektro - hromosvod.  

 

Svislé konstrukce  

Konstrukční systém objektu je navržen ze systému POROTHERM. Svislé obvodové 

nosné konstrukce budou vyzděny z Porotherm 30 Profi rozměru 247x300x249 mm. Vnitřní 

nosné stěny jsou z Porotherm 25 Aku SYM rozměru 247x150x249 mm a nenosné vnitřní zdivo 

Porotherm 14 Profi rozměru 497x140x249 mm, Porotherm 8 rozměru 497x80x249 mm na 

maltu Porotherm Profi.  

V objektu jsou použity sdk předstěny tl. 200 mm a podhledy tl. 150 mm Rigips.  

Zdivo bude v úrovni stropního konstrukce zakončeno monolitickými ztužujícími věnci o výšce 

250 mm z betonu C 20/25.  

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové, křížem vyztužené desky se 

skrytými průvlaky. Železoben C20/25, ocel B500B. Stropní konstrukce jsou vynášeny nosnými 

vnitřními a obvodovými sloupy a obvodovými stěnami s uložením 100 mm. Překlady nad 

okenními, dveřními a jinými otvory jsou tvořeny překlady Porotherm KP7, které jsou navrženy 

u obvodových stěn šířky 300 mm. U vnitřních stěn tl. 250 mm jsou také Porotherm KP7. V 

příčkách jsou použity překlady Porotherm 11,5. Jejich počty, délky, kladení TI a uložení v 

obvodových a vnitřních stěnách jsou upřesněny v půdorysech v legendách překladů. Pozední 

věnec je v úrovni stropu.  

 

Střešní konstrukce  

Střešní konstrukce je řešena jako plochá střecha spádovaná pomocí spádových klínu 

z tepelné izolace se sklonem 3%, střešní krytina PVC folie. Atika ploché střechy je vyzděna z 

cihelných broušených bloků Porotherm 300 Profi a je ukončena ŽB věncem výšky 200 mm. 

Atika je řádně odizolována a opatřena shora pozinkovaným plechem. Spád atiky je 6% 

směrem dovnitř plochy střechy. Hlavní hydroizolační vrstva je navržena z PVC folie. 

Odvodnění je zajištěno pomocí střešních vpustí a zajištěno pojistnými přepady v konstrukci 

atiky. Podrobnější popis skladby střechy viz. Výpis skladeb.  

 



Izolace proti vodě 

 Hydroizolace spodní stavby je navržena z modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm. 

U soklu bude hydroizolace vytažena 300 mm nad upravený terén. U provozu s vlhkým 

prostředím a v koupelnách, kde jsou stěny namáhány proudem vody, jsou stěny opatřeny 

izolační stěrkou. Hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena z modifikovaných asfaltových 

pásů. 

 

Izolace akustické  

Pro kročejovou akustickou izolaci jsou použity v podlaze desky Isover EPS Rigifloor tl. 

40 mm. Podél celého obvodu podlahové konstrukce budou umístěny zvukoizolační pásky 

Isover tl. 15 mm. 

 

Podlahy  

Podlahy jsou s nášlapnou vrstvou z vinylové podlahoviny a keramických dlaždic.  

Stěny místností s keramickou dlažbou a bez obkladů budou opatřeny keramickým 

soklem výšky 100 mm. Podlahy budou zateplené. Keramická dlažba bude provedena z dlaždic 

o rozměrech 30/30 cm. Obklady budou přilepeny lepidlem pro keramické obklady. Spáry mezi 

obklady budou vyspárovány spárovací hmotou, rohy a styky obkladu a dlažeb vyplněny 

silikonem. V místech delšího kontaktu s vodním proudem bude pod obklad aplikována 

hydroizolační stěrka. Bližší rozpis skladeb podlah viz. Výpis skladeb.  

 

Podhledy  

Veškeré místnosti budou opatřeny podhledem s kazetovými deskami a deskami bez 

požadavku na odolnost. V meziprostoru budou vedeny rozvody elektřiny, internetové sítě a 

sítě zabezpečovací. V podhledech budou osazena svítidla. Ve všech třídách pro výuku budou 

instalovány projektory a reproduktory. 

 

Schodiště a výtah  

Hlavní 2 schodiště lomené se dvěma podestami železobetonové monolitické. 

Jednotlivé schodišťové ramena jsou široké 1550 mm. Schodiště bude opatřeno nerezovým 

zábradlím. Sloupky budou umístěné shora na stupnice, výška madla bude ve výšce 1100 mm. 

Schodiště z 1NP do 2NP má 26 stupňů, nerovnoměrné rozdělené do tří ramen. Jedno rameno 

má 12 stupňů, druhé rameno 5 stupňů a poslední rameno 9 stupňů. Tato schodiště slouží i 

jako úniková schodiště. V objektu se nachází výtah, který bude sloužit pro tělesně postižené. 

Rozměr kabiny výtahu je 2 000 x 1 580 mm, rozměr dveří je 1 350 x 2 000mm.  

 

 



Výplně otvorů  

Okna a venkovní dveře budou plastová, z vnitřní strany budou barvy bílé, z exteriéru bude folie 

tmavý dub. Okna jsou s izolačním trojsklem. 

Vnitřní parapety oken jsou plastové v barvě dle výběru investora.  

Venkovní parapet je hliníkový tažený v barvě hnědé.  

Vnitřní dveře jsou s obložkovými zárubněmi HPL dekor dub, popř. dle výběru investora. 

Dveře a okna musí být doplněny samozavíračem, panikovým zámkem, bezpečnostním kování 

a mít požární úpravu dle PBŘ viz. D. 1. 3. složka č. 5.  

 

Klempířské výrobky  

Viz výpis klempířských výrobků.  

 

Povrchové úpravy a podlahy  

Viz výpis skladeb. 

 

Zámečnické výrobky  

U vnitřních hlavních schodišť je navrženo nerezové zábradlí výšky 1100 mm a 

doplněné madlem ve výšce 550 mm. Zábradlí je kotveno pomocí chemických kotev k nosným 

konstrukcím. Na terase ve 3.NP je navrženo venkovní zábradlí, kotvené do atiky pomocí 

chemických kotev. Dveřní kliky pro panikové zámky hliníkové bude použita dle výkresů požární 

bezpečnosti. 

 

Doplňkové výrobky  

Pro odvod dešťových vod ze střešní konstrukce jsou použity střešní vpusti Topwet. 

Jako pojistný přepady jsou navrženy Topwet. Pro odvětrání kanalizace jsou navrženy hlavice 

Systému Topwet. Součástí střešní konstrukce je lanový záchytný systém, který je kotven do 

stropní konstrukce chemickou kotvou. Vtoky jsou svedeny do retenčních nádrží s napojeným 

přepadem do vsaku umístěné na pozemku.  

 

Úpravy povrchů 

K úpravě povrchu vnější fasády je navržen paropropustný nátěr např. Baumit 

Nanoporcolor tl. 1,5 mm. Pro vnitřní omítky jsou navrženy strojní vápenocementové omítky s 

estetickým nátěrem v barvě dle výběru investora. 

 

Terénní úpravy  

Stavba se nachází na rovinatém pozemku. Kolem domu budou provedeny drobné 

terénní úpravy (násyp nebo svahování), které vznikly v důsledku osazení objektu do terénu. 



Veškeré zpevněné plochy na pozemku budou provedené ze zámkové dlažby. Pod zpevněnými 

plochami bude štěrkový podsyp.  

 

Oplocení  

Oplocení bude provedeno drátěným pletivem. Výška pletiva 1,53 m. Vstupní branka 

bude stejného vzhledu jako oplocení – ocelová rámová konstrukce s výplní z pletiva. Brány 

budou 2. Jedna bude sloužit pro vjezd zaměstnanců a druhá pro vjezd doprovodu dětí. Obě 

brány dvoukřídlá, otvíravá, opatřena vložkovým zámkem, o šířce 5,0 m.  

 

a.3 hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce  

Kromě zatížení vlastní hmotností je uvažováno stálé zatížení skladbou střechy, zdivem, 

příčkami, podlahami atd. Z klimatických zatížení je vzhledem k charakteru konstrukce 

uvažováno zatížení sněhem (II. Sněhová lokalita: Kroměříž- sk = 1,0 kN/m2 podle mapy 

sněhových oblastí na území ČR).  

 

a.4 návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, nebo technologických postupů  

Při stavbě nebudou použity žádné zvláštní či neobvyklé konstrukce a technologické 

postupy.  

 

a.5 technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby  

Při výstavbě budou použity prověřené technologie a konstrukce. Stavbu bude mít na 

starost odborný dodavatel, který ve spolupráci se stavebníkem zajistí realizační dokumentaci 

stavby. Z té vyplynou případné technologické postupy prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

konstrukce.  

 

a.6 zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů  

Na pozemku nebudou prováděny žádné demolice, ani kácení dřevin. 

 

a.7 požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Při výstavě je nutné provádět kontrolu na zakrývané konstrukce další výstavbou. V 

průběhu stavby z hlediska kontroly spolehlivosti konstrukcí by mělo jít o tyto kontroly:  

 Základových konstrukcí z hlediska založení v nezámrzné hloubce. Kontrola 

zákaldové spáry – TDI  



 Stěnových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a použití odpovídajících 

spojovacích hmot – TDI  

 železobetonové konstrukce (poloha výztuže, počet prvků, krytí výztuže apod.) –TDI  

 Skladba ploché střechy dle projektu, opracování detailů. – TDI  

 

a.8 specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem  

Prováděcí dokumentace je zhotovena autorizovanou osobou. Dodavatel stavebních 

prací je povinen dodržovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  

b) Podrobný statický výpočet  

Základové konstrukce jsou navrženy dle předběžného výpočtu (viz složka č. 1). 

Pokud v průběhu budou zjištěny jiné okrajové podmínky, než jsou uvažovány v projektu, je 

nutná konzultace se statikem. 

 

D. 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
 

Součástí dokumentace je požárně bezpečnostní řešení. Toto řešení je zpracováno ve 

složce č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení.  

 

D. 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  
 
a) Technická zpráva  

a.1 zdravotně technické instalace  

Vodovod přípojka  

Objekt bude napojen na stávající veřejný vodovodní řad DN200 vedený na okraji 

pozemku investora, poblíž komunikace v ulici K Terezovu, nově navrženou přípojkou 

vodovodu z trub plastových v délce 28,0m. Přípojka bude ukončena na pozemku investora ve 

vodoměrné šachtě. Šachta je navržena plastová dvouplášťová k obetonování o vnitřních 

rozměrech 1200x900x1500mm s poklopem s panty 600x600mm. Umístěn v rozebíratelné 

zámkové dlažbě. 

 

Vnitřní vodovod  

Rozvody jsou tvořeny potrubím z PE v podlaze a ve stěně. Hlavní uzávěr vody je 

umístěn před objektem ve vodoměrné šachtě. Podrobnější řešení dle projektu ZTI.  

 



Ohřev TUV  

Zdrojem pro přípravu TUV jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle s připojením 

na akumulační nádrž s cirkulací. Ohřev teplé užitkové vody bude řešen centrálně z místnosti 

v budově A, místnost č. 0.04.  

V prostorách sociálního zařízeni a v místnostech, kde by mohlo dojit k opaření dětí 

horkou vodou, budou na rozvodech osazeny termostatické směšovací ventily, případně 

lokálně termostatické směšovací baterie s ochranou proti opaření, umožňující nastaveni 

maximální teploty vody na výtoku na 45°C. Všechny zařizovací předměty pro děti budou 

výškově osazeny dle příslušné ČSN, tak aby vyhovovaly pro provoz v ZŠ pro 1. stupeň. Typ 

zařizovacích předmětů a baterií bude investorem upřesněn před hrubou montáží zdravotní 

instalace. Projekt a návrh dimenze a zařízení dle profese TZB, není součástí projektu.  

 

Požární vodovod  

Požární vnitřní vodovod bude v celém rozsahu proveden z trubek ocelových závitových 

pozinkovaných. Potrubí požární vody bude vedeno v prostoru chodby ve zdi. Hydrant bude 

typu „D19“ s tvarově stálou hadici délky 30m a bude umístěn dle požadavků PBŘ v 1.NP, v 

2.NP a ve 3.NP ve spojovací chodbě.  

 

Splašková kanalizace - vnitřní  

Vnitřní kanalizace bude sestávat z kanalizačních odpadů, které povedou pod podlahou 

nebo v předstěnách a přechází do kanalizačních svodů. Kanalizační odpady budou napojeny 

do kanalizačních svodů, které jsou navrženy pod podlahou 1.NP. Svody ve vnitřní části objektu 

budou z trub plastových PVC KG. Vnitřní splaškové odpady, připojovací potrubí a větrací 

potrubí, bude provedeno z plastových trub PP ve zvukoizolačním provedení. Odvětrávací 

potrubí bude vytaženo nad střechu objektu, kde bude zakončeno větrací hlavici. Splašková 

kanalizace bude napojena do nově navržené přípojky jednotné kanalizace. Na kanalizaci bude 

osazena betonová prefabrikovaná revizní šachta DN400. Přípojka v délce 40,0 m bude 

ukončena na pozemku investora v betonové prefabrikované revizní šachtě DN400mm. Do 

přípojky budou svedeny splaškové vody z objektu A, objektu B a objektu C základní školy pro 

1. stupeň.  

Dešťové vody ze střech objektu a ze zpevněných ploch budou svedeny přes filtrační 

šachtu. Ve které bude umístěn odlučovač lehkých ropných kapalin do retenčních nádrží a z 

přepadu napojeny na však – vsakovací plastové bloky AS-NIDAPLAST 2,4 x 2,2 x 0,52m, vše 

umístěno na pozemku investora.  

Zpevněné plochy (chodníky) budou tvořeny zámkovou dlažbou s vhodnou skladbou 

podkladních vrstev, umožňující povrchový vsak.  

 



Plyn  

Objekt bude napojen na novou přípojku STL plynovodu, která bude ukončena HUPem 

s fakturačním plynoměrem v oplocení areálu ZŠ. Areálové rozvody budou vybudovány z 

plastových trub PE s ochranným pláštěm. V objektu budou rozvody plynu provedeny z 

ocelových hladkých černých svařovaných trubek. Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi. Na 

plynovodní potrubí budou napojeny v objektu A, v 1. PP plynové kondenzační kotle o celkovém 

součtu výkonů max. 50 kW, které budou umístěny v místnosti A. 003. Každý kotel je napojen 

na nerezový fasádní komín třívrstvý s vnitřní nerezovou vložkou o 200 mm pro odvod spalin.  

 

Vytápění  

Objekt je vytápěn pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů, které budou umístěny 

v technické místnosti A. 003 v 1. PP. Každý kotel je napojen na nerezový fasádní komín 

třívrstvý s vnitřní nerezovou vložkou o 200 mm pro odvod spalin. Objekt bude vytápěn pomocí 

nástěnných zařízení RADIK vytápění s teplotním spadem cca 45°/65°C. Nové rozvody 

ústředního vytápění budou provedeny z měděného potrubí spojované pájením na měkko. 

Horizontální rozvody budou vedeny v podlaze. Potrubí bude vyspádováno tak, aby bylo možné 

jeho vypuštění v nejnižším místě v systému tj. v technické místnosti u kotle, kde budou 

osazeny vypouštěcí kohouty. Odvzdušnění bude zajištěno na každém rozdělovači 

podlahového topení. Projekt a návrh dimenze dle profese TZB, který není součástí projektu.  

 

Vzduchotechnika  

Není v objektu uvažována.  

 

Elektroinstalace  

Objekt bude napojen z elektroměrového rozváděče osazeného v pod přístřeškem 

SO.10 zemní přípojkou a bude mít samostatné obchodní měření. V části elektro jsou navrženy 

rozvody a zařízení pro vnitřní elektroinstalace osvětlení, zásuvkové rozvody, TOTAL STOP a 

hlavní vypínač elektrického proudu, U hlavního vchodu do objektu bude osazeno tlačítkové 

tablo domácího telefonu. Vnitřní osvětlení prostor bude provedeno svítidly v technologii LED a 

osazeny v podhledech. Instalace bude provedena kabely typu CYKY. Pro nahodilý odběr el. 

energie jsou navrženy zásuvky v učebnách a na chodbách s ochrannými kryty. Rozváděč bude 

proveden z typových rozváděčových skříní s atesty dle platné legislativy: - Rozváděč RMS – 

nový hlavní rozváděč oceloplechový rozváděč - Rozváděč RK – nový plastový rozváděč 

technologie kuchyně Rozvody, dimenze kabelů, zapojení dle projektu Elektro.  

 

b)Výkresová část  

Součástí diplomové práce nejsou řešeny technické rozvody.  



 

c)Seznam strojů a zařízení a technické specifikace  

Není součástí zadání. 

 

D. 2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, způsobilými pracovníky, případně 

svépomocí za odborného dohledu za dodržení platných předpisů, z nichž zásadní jsou tyto: 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  

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

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty  

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa  

ČSN EN 13670 Betonové práce  

ČSN 73 1901 Navrhování střech  

ČSN 73 3451 Podlahy z dlaždic  

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební  

ČSN 73 3630 Zámečnické práce stavební  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy  

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení  

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení  

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov  

ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách  

Vyhl. 591/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  

Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

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

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

Dále bude postupováno podle technologických podkladů dodavatelů jednotlivých materiálů. V 

okolí stavby bude zřízeno staveniště v nezbytném rozsahu. Objednatel předá dokumentaci pro 

provádění stavby zhotoviteli, který je povinen se touto řídit a následně dodržovat montážní 

návody a technologické postupy jednotlivých dodavatelů a výrobců. Tato dokumentace 

nenahrazuje dílenskou nebo výrobní dokumentaci. Pro výrobu klempířských, zámečnických 

výrobků a dalších nutných prací dle platných vyhlášek bude zhotovitelem stavby zpracována 

výrobní a dílenská dokumentace na základě přesného zaměření na stavbě. Tato dokumentace 

bude odsouhlasena autorským dozorem. 



 

ZÁVĚR  

Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace ve stupni pro 

provedení stavby. Hlavním cílem mé práce bylo vyřešení dispozice pro daný účel, tj. návrh 

vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace 

včetně textové části. Podkladem pro projektovou dokumentaci mi posloužily mnou zpracované 

studie. Od prvotního návrhu dispozic ve formě studií došlo k menším úpravám. Při vypracování 

této diplomové práce jsem čerpala z informací a znalostí získaných při studiu, připomínek 

vedoucího práce, informací získaných od výrobců a vlastních zkušeností. Během zpracování 

diplomové práce jsem získala nové vědomosti a znalosti, které mi zcela jistě budou přínosem 

do budoucnosti.  

 

V Kroměříži dne 1.12.2020                 Bc. Pavlína Chytilová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  

ČSN 01 3420: 2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části  
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SO stavební objekt p.č. parcelní číslo  

k.ú. katastrální území  

PT původní terén  



UT upravený terén 

ZP zpevněná plocha  

DN diameter nominal (jmenovitý průměr)  

VŠ vodoměrná šachta  

RŠ revizní šachta  

NN nízké napětí  

B.p.v. Balt po vyrovnání  

ČSN Česká státní norma  

EN evropská norma  

EPS expandovaný polystyren  

XPS extrudovaný polystyrén  

TI tepelná izolace  

S suterén  

NP nadzemní podlaží  

SV světlá výška  
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dl. délka 

tl. tloušťka  
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PBŘS požární bezpečnostní řešení stavby  
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PÚ požární úsek  

R únosnost a stabilita  

E celistvost  

I teplota na neohřívané straně  

W hustota tepelného toku  

P podzemní podlaží (z hlediska požární bezpečnosti staveb)  

N nadzemní podlaží (z hlediska požární bezpečnosti staveb)  

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví  

pv výpočtové požární zatížení [kg/m2]  

p požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek [kg/m2]  

a součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska charakteru hořlavých látek  

b součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska stavebních podmínek  



c součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření  

pn nahodilé požární zatížení [kg/m2]  

ps stálé požární zatížení [kg/m2]  

Si plocha místnosti [m2]  

S celková půdorysná plocha požárního úseku [m2]  

E počet evakuovaných osob v posuzovaném místě  

Spo celková požárně otevřená plocha [m2]  

lu délka obvodové stěny posuzovaného požárního úseku [m]  

hu výška obvodové stěny posuzovaného požárního úseku [m]  
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Urec,20 doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K]  

di tloušťka vrstvy v konstrukci [m]  

Rsi tepelný odpor na vnitřní straně povrchu konstrukce [m2 K/W]  

Rse tepelný odpor na vnější straně povrchu konstrukce [m2.K/W] 
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