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(1) Platné právní předpisy související s tématem práce, zejména Stavební zákon č. 183/2006 

Sb., Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií; (2) platné technické předpisy a normy ČSN 

EN ISO; (3) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů a stavebních výrobků; (4) 

Odborná literatura.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace budovy mateřské školy s téměř 

nulovou spotřebou energie ve stupni pro vydání stavebního povolení.  

Cíle: Návrh dispozičního řešení budovy, vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 

na základě zvolených materiálů a prvků a řešení návazností na okolní zástavbu. Koncepční 

řešení technických systémů budovy a klasifikace její energetické náročnosti. 

(I) Část architektonicko-stavební řešení (podíl 35 %) bude obsahovat: průvodní zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, koordinační situaci (1:200), požárně bezpečností řešení 

stavby a výkresy (1:100, příp. 1:50): základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, 

svislých řezů a technických pohledů, sestavy dílců, popř. výkres tvaru stropní konstrukce 

vybraného podlaží. Součástí dokumentace bude stavebně fyzikální posouzení budovy 

i jednotlivých konstrukcí a průkaz energetické náročnosti (bez posouzení proveditelnosti 

alternativních systémů a doporučených opatření). (II) Část technika prostředí staveb (podíl 

35 %) bude obsahovat koncepční studie relevantních systémů technického zařízení budovy 

s vazbou na výrobu a užití energie a hospodaření s vodou, schéma zapojení energetických 

zdrojů, výpočet výkonových parametrů, zjednodušené schéma řízení a dispoziční umístění 

zdrojů. (III) Volitelná část (podíl 30 %) bude zadána vedoucím práce v rámci oblasti 

energetiky, detailního konstrukčního řešení, udržitelné výstavby nebo ekonomiky 

budov týkající se jejich návrhu nebo provozu. 

Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem 

a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek formátu A4 opatřených 

popisovým polem obsahem uvedeným na vnitřní straně každé složky. Všechny části 

dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém (CAD) editoru. 

Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky 

h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická 

zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě stavebně fyzikálním 

posouzení budou specifikovány zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
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1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

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

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

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

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

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  

 
Ing. Karel Struhala, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  
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 Hlavním cílem mé práce je navrhnout mateřskou školu. Nachází se 

na západním okraji Havlíčkova Brodu na pozemku č. 653/1 v katastrálním 

území Havlíčkův Brod. Pozemek je svažován na jih.  

 Budova má dvě nadzemní podlaží. Přízemí je do tvaru kříže a můžeme 

ho rozdělit do čtyř částí. Tři jsou denní místnosti pro pobyt dětí, šatna se 

sociálním zařízením pro děti a skladem lehátek. Poslední částí je technické 

zázemí (sklady, haly, technická místnost, strojovna a místnost pro podávání 

jídel). V prvním patře jsou kanceláře pro učitele, místnost pro zaměstnance, 

ředitelská místnost a šatna pro zaměstnance (kuchaři, čističe). Jídlo se do 

mateřské školy bude dovážet. 

 Projekt je navržen z vápenopískových bloků Silka. Nenosné stěny jsou 

z plynosilikátových bloků Ytong. Horizontální nosné konstrukce jsou 

navrženy z předpjatých betonových panelů. Střecha nad přízemím je plochá 

intenzivní a střecha nad druhým podlaží je plochá extenzivní. 

 Budova je vytápěna dvěma plynovými kotli v technické místnosti a celá 

je nuceně větrána pomocí dvou VZT jednotek 

 Pro návrh mateřské školy byl použit software Archicad 22. 

 

Mateřská škola, dvoupodlažní objekt, Havlíčkův Brod, zelená střecha, 

vápenopískové cihly, předpjaté panely, SBToolCZ 

 The main aim of the thesis is to design a Kindergarten. It is situated on 

the west outskirt of the Havlíčkův Brod on the plot no. 653/1 in the cadastral 

area Havlíčkův Brod. The plot is sloped to the south.  

 The building has two above-ground floors. The ground floor 

is cross shaped, and we can consist of it on four parts. Three are 

classrooms with locker room, sanitary facilities for children and bed 

storeroom. The last part is technical facilities (storerooms, halls, utility room, 

control room and room for serving food). On the first floor there are 
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offices for teachers, staff room, director’s room, and locker room for 

employees (cooks, cleaners). Food will be imported to kindergarten. 

 My project is designed like a masonry wall system from sand-lime 

blocks Silka. Non-load bearing walls are from aerated concrete blocks Ytong. 

Floor structures are designed as pre-stressed concrete panels. Roof above 

the ground floor is flat intensive green roof and roof above the first ground 

floor is flat extensive green roof. 

 The building is heated by two gas boilers in the utility room and and 

the whole is forcibly ventilated according to two air-conditioning units. 

 I use Archicad 22 for designing my Kindergarten. 

 

Kindergarten, two above-ground floor, Havlíčkův Brod, green roof, sand-lime 

bocks, pre-stressed panels, SBToolCZ  
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 Cílem mé diplomové práce je navrhnout stavbu mateřské školy, včetně 

dispozice a vhodného konstrukčního systému jako budovu s téměř nulovou 

spotřebou energie, vypracovat k ní dokumentaci pro stavební povolení a 

zároveň jí posoudit multikriteriální metodou SBToolCZ. Součástí 

dokumentace pro stavební povolení je i část technika prostředí staveb. 

Mateřská škola musí splňovat i tepelně technické požadavky.  

 Umístění bylo zvoleno na pozemku určeném podle územního plánu 

pro občanské vybavení místního nebo i nadmístního významu. Ten se 

nachází na západním okraji města Havlíčkův Brod západně od nově vznikající 

zástavby rodinných a bytových domů. K parcele je přivedena místní 

komunikace, která navazuje na silnici druhé třídy č. II/150 – ulice Ledečská. 

 Objekt jsem rozčlenila do 4 částí. Tři jsou jednopodlažní a slouží jako 

denní místnosti se zázemím pro děti. Poslední část je dvoupodlažní a nachází 

se v ní technické zázemí jako strojovna vzduchotechniky, technická místnost, 

sklady, přípravna a výdejna pokrmů. Ve druhém nadzemním podlaží se 

nachází kabinety, ředitelna, spisovna, čajová kuchyňka, šatna pro 

zaměstnance se sprchou a toaletou a sborovna. 

 Jako hlavní materiál pro nosné stěny jsem vybrala vápenopískové 

tvárnice Silka o tloušťce 250 mm, z důvodu, že jsou vyrobeny z přírodních 

materiálů, dobře akumulují teplo, mají dobré zvukoizolační vlastnosti a jedná 

se o nehořlavý materiál. Pro zateplení je zvolena minerální izolace o tl. 200 

mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,033 W/(m×K). Na 

jednopodlažní části je provedena probarvená silikátová omítka, na 

dvoupodlažní části je dřevěný vodorovný obklad vynesený z dřevěných latí. 

Pro vodorovné konstrukce byly zvoleny prefabrikované panely Spiroll, kvůli 

rychlosti pokládky, okamžité únosnosti a dobré požární odolnosti. Jejich 

výška byla stanovena podle rozpětí. Nad jednopodlažní částí je 250 mm a 

mezi prvním a druhým nadzemním podlaží a nad druhým nadzemním 

podlaží jsou panely o výšce 320 mm.  

 Střechy na objektu jsou navrženy zelené. Snižují tím hluk a prašnost, 

zadržují srážky, mají pozitivní dopady na psychiku a rozvoj diverzity a zlepšují 

mikroklima prostředí. Intenzivní, nad prvním nadzemním podlaží, má vrchní 

vrstvu z travního koberce. Nad druhým nadzemním podlaží byla zvolena 



9 

 

extenzivní, z důvodu horšího přístupu (po ocelovém žebříku). Kolem atik jsou 

vytvořeny pásy 500 mm z praného kameniva.  

 Dominantou vstupu je prosklený fasádní dřevo-hliníkový systém 

s izolačním trojsklem, ve kterém se nachází dvoukřídlé vchodové dveře. Nad 

vstupem se nachází železobetonová stříška, která ochraňuje před 

povětrnostními vlivy a zároveň chrání před dopadem hořících částí od 

obkladu fasády. Ostatní výplně jsou také navrženy dřevo-hliníkové. Hliník 

z exteriéru má zajistit snadnou údržbu a odolnost, dřevo z interiéru zajišťuje 

přírodní vzhled.   

 Svislé nenosné konstrukce jsou z pórobetonových tvárnic Ytong, mezi 

chodbami a šatnou pro děti je o tloušťce 150 mm, zbylé zdi jsou tloušťky 100 

mm. Pomocné stěny, jako například oddělení sprchových koutů nebo pro 

věšáčky na ručníky jsou z tvárnic šířky 75 mm. Jsou opatřeny 

vápenocementovou omítkou s vrchní štukovou úpravou. 

 Ve většině místností je kvůli vedení vzduchotechniky sádrokartonový 

podhled. V místnostech s možnou vlhkostí jsou sádrokartonové desky 

s odolností proti vlhkosti.  

 Podlahy jsou navržené jako plovoucí, v prvním nadzemním o tloušťce 

200 mm, ve druhém podlaží o tloušťce 130 mm. Nášlapná vrstva je z 

keramické dlažby nebo z marmolea. 

 V mateřské škole je dále navržena koncepční studie systémů 

technických zařízení budov, Vytápění je pomocí dvou kondenzačních 

plynových kotlů THERM 28 KDZ.A. Ty ohřívají stacionární zásobník teplé vody 

OKC 500 NTR/BP o objemu 447 litrů. 

 Objekt je větrán dvěma vzduchotechnickými jednotkami DUPLEX, první 

odvětrává třídy se zázemím a druhá dvoupodlažní část. Třídy jsou dále 

chlazeny VRV jednotkou umístěnou na střeše objektu.  

 S návrhem objektu souvisí i způsob napojení stavby na inženýrské sítě. 

Voda, plyn a elektrika jsou přivedeny z místní komunikace západně od 

parcely investora. Jednotná kanalizace vede silnicí jižně pod pozemkem 

investora. Dále je na pozemku vyřešeno i odvodnění dešťových vod podle 

platné vyhlášky. Ze střech jsou svedeny potrubím pod základy objektu a 

odtud do retenční nádrže soužící k zalévání hřišť a zeleně. Ze zpevněných 
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ploch jsou vody odváděny odvodňovacími žlaby, odtud je svedena přes 

odlučovač ropných látek do vsakovacích tunelů Garantia. Z nich je vytvořen 

přepad do jednotné kanalizace. 

 Obálka budovy byla technicky posouzena a porovnána s normovými 

hodnotami. Na základě vypočítaných prostupů tepla jednotlivých konstrukcí 

a návrhu všech potřebných technických zařízeních objektu byl zpracován 

průkaz energetické náročnosti budovy, který program Deksoft zařadil do 

třídy B. V programu Building Design bylo zpracováno osvětlení v denních 

místnostech a byl vypočítán činitel denní osvětlenosti.  

 Na celou stavbu bylo provedeno požární posouzení, jedná se 

o nehořlavý konstrukční sytém s požární výškou 3,75 metru. V objektu je 

celkem 14 požárních úseků. Dále byly stanoveny vzdálenosti požárně 

nebezpečného prostoru. 

 Po zpracování všech částí byl vypracován výkaz výměr, který posloužil 

v environmentální části k posouzení kritérií E.01 až E.06. Poté podle výkresů 

a zpráv byly vyhodnoceny zbylá kritéria dle metodiky SBToolCZ. 

 Byly vypracovány veškeré výkresy týkající se architektonicko-stavební 

části, dále koordinační situační výkres, výkresy stavebně-konstrukční části a 

dílčí výkresy k požárně bezpečnostnímu řešení a k části technika prostředí 

staveb. 

 Podařilo se mi navrhnout objekt dispozičně a technicky funkční objekt 

se zázemím pro předškolní děti s energetickou náročností B, jak je vidno 

v průkazu energetické náročnosti budovy. Byly splněny všechny prostupy 

tepla odpovídající stavbě s téměř nulovou spotřebou energie. Byly splněny 

hodnoty činitele denní osvětlenosti, dle platné normy a vyhlášky. 

V multikriteriálním hodnocení vyšly body za jednotlivá kritéria: 

environmentální: 2,06, sociální: 6,07, ekonomika a management: 2,72 a za 

poslední oblast lokalita: 4,27 vážených bodů.  Skupiny kritérií se ještě 

přenásobí váhou kritérií v rámci celého systému. Multikriteriální hodnocení 

vyšlo s hodnocením 4,4 bodu do bronzového certifikátu. 
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Bc. Jana Medová Mateřská škola. Brno, 2020. 107 s., 850 s. příl. Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 

Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Karel Struhala, Ph.D.  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem 

Mateřská škola je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 2. 10. 2020  

   Bc. Jana Medová 
autor práce  

 

  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Mateřská škola zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 2. 10. 2020  

   Bc. Jana Medová 
autor práce  
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 Má diplomová práce se zabývá návrhem, vytvořením projektové 

dokumentace pro stavební povolení a multikriteriálním posouzení pomocí 

metodiky SBToolCZ mateřské školy v Havlíčkově Brodě, ve stejnojmenném 

katastrálním území na parcele s parcelním číslem 653/1. Terén pozemku je 

svažitý jihozápadním směrem. Dopravní napojení na pozemek se nachází ze 

západní strany z místní komunikace, tato komunikace je poté napojena na 

silnici II/150 

 Vzhledem k rozšiřování města, týkajícího se vznikem nových 

stavebních parcel východním směrem k Přibyslavi (lokalita Na Výsluní), 

výstavbě nových bytových domů na Výšině a vybudování nové obytné části 

Rozkoš a Spálené stráně se počítá s větším nárustem rodin s dětmi a tím 

pádem i s nedostatečnou kapacitou školských zařízeních. Při tomto stavu 

jsem se rozhodla navrhnout mateřskou školu v oblasti Rozkoš u silnice 

druhé třídy č. 150. V této lokalitě se nachází velká parcela pro občanské 

vybavení.Budovy tohoto typu jsou pod záštitou města Havlíčkův Brod a 

nesou společný název Korálky. 

 Cílem je navrhnout budovu s téměř nulovou spotřebou energie a 

vypracovat dokumentaci pro stavební povolení v souladu se stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb., s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při 

vypracování návrhu i dokumentace byl respektován územní plán města 

Havlíčkův Brod. Objekt byl navrhnut s ohledem na okolní budovy, které mají 

ploché střechy.  

 Práce je členěna na textovou a přílohovou část. Přílohy jsou rozděleny 

na architektonicko-stavební řešení, techniku prostředí staveb, seminární 

práci a složku s pomocnými výpočty. Obsahem první přílohové části jsou 

situační výkresy, výkresy architektonicko-stavebního a stavebně-

konstrukčního řešení, požární bezpečnost stavby a výpočty z hlediska 

stavební fyziky (tepelně-technické, akustické a výpočet činitele denní 

osvětlenosti). Ve druhé přílohové části je řešeno technické vybavení 

v objektu, jako např. návrh kotle, vzduchotechniky a umístění těchto 

zařízení v půdorysech objektu.  

 Výkresová dokumentace byla zpracována pomocí programu Archicad 

22 a textová část byla zpracována v textovém editoru Microsoft Word 

a pomocné výpočty v programu Microsoft Excel. 
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• navrhnout dispoziční řešení mateřské školy 

• navrhnout vhodnou konstrukční soustavu a nosný systém 

• koncepčně vyřešit technický systém mateřské školy 

• klasifikovat energetickou náročnost 
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 Následující kapitoly a podkapitoly jsou členěny podle vyhlášky 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

 

a) název stavby:  Mateřská škola  

b) místo stavby:  katastrální území: Havlíčkův Brod 

    parcelní číslo: 653/1 

 

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené 

stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 

Předmětem je nová trvalá stavba mateřská škola s kapacitou 60 dětí.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 Město Havlíčkův Brod 

 Havlíčkovo náměstí 57 

 Havlíčkův Brod 580 61 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) VYPRACOVALA 

 Bc. Jana Medová  

 Mendlova Ves 180 

 580 01 Havlíčkův Brod 

 

b) Hlavní projektant 

 Bc. Jana Medová  

 Mendlova Ves 180 

 580 01 Havlíčkův Brod 

 ČKAI 123456 
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• SO01 – MATEŘSKÁ ŠKOLA 

• SO02 – OPĚRNÁ ZEĎ 

• SO03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

• SO04 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ S PROLÉZAČKAMI 

• SO05 – ALTÁNEK 

• SO06 – KRYTÉ STÁNÍ PRO 10 KOL 

• SO07 – KRYTÉ STÁNÍ PRO ODPAD 

• SO08 – SEZÓNNÍ PÓDIUM S LAVIČKAMI A SKLÁDKEM 

(ODMONTOVATELNÉ) 

• SO09 – VSAKOVACÍ TUNEL GARANTIA 

• SO10 – OSTATNÍ VSAKOVACÍ OBJEKTY 

 

 

• geodetické zaměření 

• požadavky investora 

• architektonická studie 

• katastrální mapa daného území 

• radonový průzkum 

• vyjádření dotčených orgánů 

• vyjádření správců sítí 

• geologický a hydrogeologický průzkum 

• územní plán města 
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 Následující kapitoly a podkapitoly jsou členěny podle vyhlášky 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 Stavební pozemek s parcelním číslem 653/1 s výměrou 14 190 m2 se 

nachází v nově zastavěném území v západní části města Havlíčkův Brod 

u ulice Ledečská. Na parcele se nyní nachází pouze zelená plocha – trávník. 

Druh pozemku podle katastru nemovitostí je ostatní plocha. Nadmořská 

výška pozemku se pohybuje mezi 415,00 a 418,000 m. n. m. 

 

 Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. Č.j. 123456-Me 

/ 2015.  
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 Podle textové části územního plánu vydaného v září 2016, s účinností 

od října stejného roku, ve znění poje hlavní využití pozemku jako občanské 

vybavení místního i nadmístního významu sloužící pro vzdělání a výchovu, 

sociální služby, zdravotní služby, kulturu, vědu a výzkum, veřejnou správu, či 

ochranu obyvatelstva. Mateřská škola toto splňuje. 

 

 Nebyly vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využití území. 
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 Navržené řešení bylo předem konzultováno se všemi účastníky 

a dotčenými orgány státní správy – viz. Vyjádření správců sítí, souhlasy 

vlastníků okolních pozemků, hygiena, odbor životního prostředí atd.  

 Vše bylo zohledněno a zapracováno do výkresů projektové 

dokumentace. 

 Na pozemku bylo provedeno výškové zaměření, osobní 

prohlídka parcely a okolí, zjištění hodnoty radonového indexu. 

 

 Nejedná se o stavby spadající pod zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

 Stavba mateřské školy ani její provoz nebude vytvářet na okolní stavby 

a pozemky negativní účinky.  

 Při výstavbě nebude okolní prostředí narušováno hlukem ani 

vibracemi. Budou dodrženy podmínky dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na staveništi bude 

udržován pořádek a odpady budou likvidovány v souladu se zákonem 

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

 Dešťové vody ze střech budou svedeny do nádrže na pozemku 

investora a budou sloužit pro závlahu zahrady. 
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 Nevyskytují se.  Na pozemku se nenachází jiné stavby nebo vzrostlé 

stromy. 

Pozemek neplní funkci lesa. 

 Pozemek je přístupný z místní komunikace ze západní strany 

pozemku. Odtud jsou nově vytvořeny 4 křižovatky, které slouží pro parkoviště 

a zásobování objektu. Kolem stavby se nachází maximální převýšení 300 mm, 

které je vyřešeno rampou. 
 

 Související, vyvolané, ani podmiňující investice se nevyskytují. 
 

 

Informace o pozemku 

PARCELNÍ ČÍSLO: 653/3 

OBEC: HAVLÍČKŮV BROD [5684141] 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HAVLÍČKŮV BROD [637823] 

ČÍSLO LV 4720 

VÝMĚRA [M2] 14 190 

TYP PARCELY: PARCELA KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

MAPOVÝ LIST: DKM 

URČENÍ VÝMĚRY: GRAFICKY NEBO V DIGITALIZOVANÉ 

MAPĚ 

DRUH POZEMKU: ORNÁ PŮDA 
 

Vlastnické právo: 

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 62 Havlíčkův Brod 
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Způsob ochrany nemovitosti: 

ZPF 

 

Seznam BPEJ 

BPEJ VÝMĚRA 

72901 14 190 

 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení 

 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádná jiná omezení. 
 

 Na pozemku č. 653/1 a 652/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod 

vzniknou ochranná pásma z nově vzniklých přípojek podle ČSN 73 6005. 

Kolem mateřské školy je požárně nebezpečný prostor, který je vyznačen 

v požárně bezpečnostním řešení. 

 

 

 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 novou stavbu mateřské školy. 
 

 účel užívání stavby 

 Předškolní vzdělávání. 

 

 trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba. 

 

 informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nebyly vydány. Technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání stavby byly navrženy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb. 
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 informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Případné podmínky a připomínky projednané s jednotlivými 

dotčenými orgány byly zapracovány do projektové dokumentace. 

 ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

 Nejedná se o stavby spadající pod zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

plocha pozemku: 14190 m2 

zastavěná plocha objektem mateřské školy: 713,43 m2 

zastavěná plocha zpevněných komunikací: 1624,4 m2 

obestavěný prostor: 4098,1 m2 

užitná plocha: 746,17 m2 

  

 V objektu jsou navrženy tři třídy pro předškolní výchovu. Každá 

třída počítá s celkem 20 dětmi. Dohromady tedy 60. V každé třídě budou dvě 

pedagogické pracovnice. Dále v objektu bude ředitelka, 2 kuchařky 

(přípravářky, protože jídla se do školky budou dovážet) a 2 uklízečky. 
  
  
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod., 

 V mateřské škole se bude nacházet celkem 60 dětí a 11 zaměstnanců. 

Celkem 71. 

Denní spotřeba studené vody: 

Mateřské školy a jesle bez stravování = 60 l/osoba × den 

Průměrná denní spotřeba: 

Qdp = qs × n = 60 × 71 = 4 260 l/den 

Maximální denní potřeba: 

Qdmax = Qdp × kd = 4 260 × 1,5 = 6 390 l/den = 6,4 m3/den 

Maximální hodinová spotřeba: 

Qhmax = (Qdmax/t) × kh = (6390/10) × 1,8 = 1 150 l/h 
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Roční spotřeba: 

Qrok = qrok × n = 16 × 71 = 1 136 m3/rok 

 

Potřeba teplé vody: 

VZ = qTV,max * n * kTV * φ 

VZ = 1 140,3 * 0,29 * 1,15 = 380,29 l 

 

Výpočet produkce splašků v MŠ: 

VÝTOK. ARMATURY POČET N VÝPOČT. ODTOKY 

(L/S) 

∑ DU 

WC 18 2,0 36 

BIDET 9 0,5 4,5 

UMYVADLO 21 0,5 10,5 

SPRCHOVÁ MÍSA 7 0,6 4,2 

VÝLEVKA 1 0,8 0,8 

DŘEZ 4 0,8 3,2 

VPUSŤ 2 1,5 3,0 

MYČKA 1 0,8 0,8 

 Celkem               63 

Qtot = K × √ΣDU = 0,5 × √63 = 3,97 l/s 

Produkované množství odpadu: 

 V každé denní místnosti pro pobyt dětí bude zvláštní sada sběrných 

nádob (papír, plasty, kartony a směsný). Dále tato sada bude i v každé šatně 

přiléhající k denní místnosti a kuchyňce ve 2. NP. V kabinetech a ředitelně 

budou koše na papír. V přípravně bude krom zmiňovaných ještě koš na sklo. 

Vše se bude pravidelně, jednou denně vynášet do venkovního stání 

pro popelnice/kontejnery, které vždy po naplnění odvezou technické služby 

města. Komunál bude vyvážen pravidelně 1x týdně. 

 

Navržené objemy nádob: 

Komodita Navržený objem nádob [l] 
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papír 300 

plasty 200 

kartony 40 

sklo 40 

směsný  240 

 

Třída energetické náročnosti je B a je zpracována v průkazu energetické 

náročnosti budovy v příloze A.  

 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Úhrn srážek: 

Oblast Havlíčkův Brod 

Plocha extenzivní zelené střechy: 175 m2 

Plocha intenzivní zelené střechy: 539 m2 

 

175 m2  × 673 (Vysočina) = 117 102 = 117 m3/rok 

539  × 673   = 364 093 = 364 m3/rok 

 

S vlivem střechy a filtrace: 

Extenzivní zelená střecha: 117 × 0,5 × 0,9 = 52,65 m3/rok 

Intenzivní zelená střecha:  364 × 0,3 × 0,9 = 98,28 m3/rok 

CELKEM     150,93 m3/rok = 151 m3/rok 

 

Využití srážkové vody: 
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Kropení zeleně a hřišť:  1 × 800 = 800 l/den 

Za týden:    3 × 800 = 2 400 = 2,4 m3 

Roční spotřeba:   190 × 800 = 152 m3/rok 
 
 
 

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

 Termín zahájení výstavby:  leden 2022 

 Termín dokončení:   leden 2024 

 Předpoklad kolaudace:  červen 2024 

j) orientační náklady stavby 

 Pro tento účel bude podrobně zpracován výkaz výměr k dalšímu 

stupni projektové dokumentace. 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Stavba je navržena do příměstské nově budované západní části 

města Havlíčkův Brod do severozápadního rohu pozemku 653/1 s výměrou 

14 140 m2. Odstup od jednotlivých fasád je znát 

z koordinačního situačního výkresu. Podle územního plánu se jedná 

o plochu určenou občanské výstavbě. Hlavní vstup je orientován k místní 

komunikaci, odkud bude budova i zásobována. Pěší komunikace povede 

podél severní hranice pozemku a bude objekt obcházet z jižní strany.  

 V dané lokalitě se nachází převážná většina plochých střech, 

proto byla zvolena i na tento objekt. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 Budova mateřské školy je dvoupodlažní. Půdorysný tvar budovy je 

do kříže. Rozměry nejdelších částí jsou 42,9 na 31,15 metru. Objekt je 

zastřešený zelenou intenzivní a extenzivní střechou. Fasády jsou dvou typů, 

dřevěný obklad a pastovitá omítka ve dvou odstínech, světlý a tmavý. Obklad 

bude ze světlého dřeva. Soklová část bude opatřena marmolitovou tmavou 

omítkou. 
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 Nejedná se o výrobní zařízení. 

 Objekt je určen pro vzdělávání předškolních dětí. Budou tam 3 třídy 

po 20 dětech s celkem 11 zaměstnanci. 

 Příchod dětí do zařízení se předpokládá od 6:30 do 7:30. Další 

organizační údaje budou specifikovány provozovatelem zařízení. 

 

 

 Tato projektová dokumentace je navržena v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, tudíž stavba je navržena i k užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Chodníky na pozemku jsou řešeny bezbariérově, stejně jako vstup. 

Před budovou se bude nacházet jedno místo vyhrazené pro parkování osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace. Bezbariérový přístup je pomocí 

výtahu i do 2. NP. 

 Stavba mateřské školy je navržena v souladu s vyhláškou 323/2017 

Sb., kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb. ve znění změny 20/2012 Sb., 

O technických požadavcích na stavby a bude provedena tak, aby při jejím 

užívání a provozu nedocházelo k úrazu pádem, nárazem, uklouznutím, 

popálením, zásahem elektrickým proudem nebo úrazu způsobeným 

pohybujícím vozidlem. 

 Chodby, schodiště a koupelny budou mít nášlapnou vrstvu podlahy se 

součinitelem smykového tření min. 0,5. Ostatní místnosti budou mít podlahy 

se součinitelem smykového tření min. 0,3. 

 V prostorách mateřské školy nesmí být spodní třetina dveří zasklívána 

a nesmí být použity kývavé nebo turniketové dveře. Teplá voda u výtoků 

v dosahu dětí nesmí přesahovat teplotu 45 °C. 



34 

 

 Před kolaudačním řízením musí být provedeny všechny požadované 

revize. 

Požadavky na povrchy jsou stanoveny v: 

• ČSN 74 4505 Podlahy, Společná ustanovení  

• ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah, stanovení protiskluzových 

vlastností povrchů podlah 

• ČSN 72 5191 „Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti 

(04/2004 + Z1: 11/2011) 

• ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry 

• ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví 

 Schodišťová ramena jsou navržena v souladu s požadavky ČSN 73 

4130 Schodiště a šikmé rampy a jsou zabezpečena zábradlími podle ČSN 74 

3305, madla ve výši 900 a 450 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 

mm první a poslední stupeň. 

 Každý použitý výrobek musí být certifikován. 

 Při užívání je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla k jednotlivým 

spotřebičům. Investor musí zajistit bezpečný chod stavby zpracováním 

poplachových směrnic od odborníků a sehnat provozní řády jednotlivých 

zařizovacích zařízeních. 

 Dále musí být vypracován uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti 

provozu, který bude obsahovat termíny revizí zařízeních.  

 V souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, musí 

zhotovitel stavby nechat zpracovat Požární poplachové směrnice, Evakuační 

schémata a Evakuační plán, Řád ohlašovny požárů, Dokumentaci zdolávání 

požáru a další požadovanou dokumentaci požární ochrany dle požadavků 

zákona o požární ochraně a vyhlášky 21 o požární prevenci (např. požární 

kniha). Dále dle uvedené vyhlášky je nutno vykonávat pravidelně po 6 

měsících preventivní požární prohlídky. 
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a) stavební řešení 

 Novostavba mateřské školy je řešena jako dvoupodlažní zděný objekt 

z vápenopískových tvárnic tloušťky 240 mm, stropní konstrukce jsou 

seskládány z prefabrikovaných panelů Spiroll tloušťky 320 a 250 mm. Výška 

atiky nad 2. NP od terénu činí 8,395 m. Střechy jsou jednoplášťové zelené, 

vrchní vrstva je vytvořena vegetací a říčním kamenivem. Vnitřní nosné zdivo 

je ze stejných tvárnic jako obvodové, nenosné příčky jsou z pórobetonových 

bloků o tl. 150, 100 a 75 mm. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 ZEMNÍ PRÁCE 

 Na místech, kde budou skládány a připravovány stavební hmoty a tam, 

kde bude docházet k pohybu stavebních strojů a kde bude prováděna stavba 

mateřské školy bude sejmuta ornice o celkové mocnosti 200 mm. Ta bude 

uskladněna v jižní části pozemku investora. Dále budou vytyčeny stavební 

lavičky kopírující obvod budovy pro vyhrabání rýh základových pasů. Aby 

nedocházelo k zavodnění a zaplavení bude provedeno příkopové odvodnění.  

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C 20/25. 

Předběžný výpočet základů je proveden ve složce D. Pasy pod základovým 

zdivem budou šířky 600 mm a hloubky 600 mm. Pod vnitřními nosnými 

stěnami, které jsou zároveň stěnami obvodovými ve 2. NP je základ šířky 900 

mm a hloubky 600 mm. Na pasy bude vyzděno ztracené bednění 250 mm.  

Před provedením konstrukcí budou ověřeny hodnoty o únosnosti základové 

půdy. Beton v pasech se zhutní vibrační tyčí. 

 Před zalitím rýh betonem bude do základů umístěn zemnící pásek 

FeZn, který bude vyveden celkem v 8 místech u obvodových stěn.  

 Tvarovky ze ztraceného bednění budou zality stejným betonem jako 

pasy. Provedení prostupů bude podle výkresu základů. 

 Podkladní beton bude doprostřed doplněn kari sítí 100 x 100 á 6 mm. 
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HYDROIZOLACE 

 Na vyzrálý podkladní beton bude válečkem nanesen penetrační 

asfaltový nátěr. Radonový průzkum stanovil hodnotu radonového indexu – 

střední. Na tomto základě byla navržena protiradonová izolace jakou 

souvrství dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů (Glastek 40 Special 

Mineral a Elastek 40 Special Mineral). Oba pásy budou plnoplošně nataveny.  

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Obvodové stěny budou vyzděny z vápenopískových tvárnic Silka o tl. 

240 mm 20-2000 na tenkovrstvé lepidlo. Z exteriéru bude konstrukce 

zateplena čedičovou vatou o tl. 200 mm (dvě vrstvy v různých směrech po 

100 a 100 mm). Vnitřní nosné stěny jsou ze stejných tvárnic.  

 U vstupu se nachází dva železobetonové sloupy 250 x 250 mm pro 

vynesení železobetonového průvlaku 250 x 400 mm. Z průvlaku je vynesena 

konzola o délce 1300 mm a tloušťce 120 mm. 

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

 Šatny jsou odděleny pórobetonovými tvárnicemi Ytong o tl. 150 mm 

vyzděné na tenkovrstvou maltu doporučenou výrobcem tvárnic. Zbylé 

konstrukce jsou z tvárnic Ytong o tl. 100 mm vyzděnou na stejnou maltu. 

Stěny tloušťky 75 mm slouží jako pomocné konstrukce (stěna s věšáky na 

odkládání ručníků, stěna mezi sprchovými kouty), vyzděné na tenkovrstvou 

zdící maltu.  

PŘEKLADY 

 Nad otvory v obvodových a vnitřních nosných stěnách jsou překlady 

KMB Sendwix 8DF. U nenosných stěn jsou použity překlady Ytong NEP.  

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 Nad jednopodlažními částmi jsou předepjaté prefabrikované 

železobetonové panely Spiroll o tl. 250 mm. Mezi dvoupodlažní částí a u 

střechy nad ní jsou použity stejné panely, jen o tloušťce 320 mm. Jsou uloženy 

na železobetonovém věnci 250 x 250 mm na betonu C 20/25 s hlavní výztuží 

Ø 10 mm a třmínky Ø 6 mm. 
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STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

 Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Spád je 

vytvořen z klínů z tepelné izolace ve sklonu 3 %. Nad jednopodlažní částí se 

nachází intenzivní trávník s okrajovou částí 0,5 m z praného říčního 

kameniva. Nad druhým nadzemním podlažím se nachází extenzivní střecha 

z rozchodníkového koberce.  

SCHODIŠTĚ 

 Schodiště je navrženo jako tříramenné prefabrikované. Šířka ramen je 

1 200 mm. Z vnější strany budou umístěna dvě madla, jedno ve výšce 900 a 

druhé ve výšce 500 mm. Ramena budou uložena na pružných dilatačních 

páskách. 

KOMÍN 

 Odvod spalin ze dvou kaskádově zapojených plynových kondenzačních 

kotlů bude pomocí jednoprůduchového komínového tělesa. Průměr 

plastového kouřovodu je 80 mm a rozměr betonové tvarovky je 160/180/200.  

Komín je veden šachtou. Výška komína nad atikou je 1 000 mm. 

KONSTRUKCE PODLAH 

 Podlahy v mateřské škole jsou řešeny jako plovoucí. Tloušťka podlahy 

v 1. NP je 200 mm. Jako tepelná izolace jsou použity desky z pěnového 

polystyrenu EPS 150. Na to se stabilizačně přilepí PE folie s rastrem pro 

podlahové vytápění. Po pokládce potrubí pro podlahové vytápění se vše zalije 

betonovou mazaninou. Nášlapné vrstvy jsou provedeny z keramické dlažby 

nebo marmolea. Ve druhém nadzemním podlaží je použita kročejová izolace 

Rigifloor 5000. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

 V obvodových stěnách mateřské školy jsou navrženy dřevohliníková 

okna s izolačním trojsklem a hodnotou Uw = 0,73 W/(m2K). Lehký obvodový 

plášť je také dřevohliníkový od firmy Schüco, typ AOC 60 TI. Součástí tohoto 

pláště jsou i vstupní dveře do objektu.  

 Interiérové dveře a okna jsou dřevěná. 
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OMÍTKY 

 Vnitřní omítky jsou vápenocementové štukové o celkové tloušťce 12 

mm. (jádro + vrchní úprava). V místech s keramickými obklady nebude vrchní 

štuková vrstva provedena. V hygienických zázemích jsou provedeny 

instalační předstěny z pozinkovaných UD a CD profilů. Na profily budou 

ocelovými šroubky připevněny sádrokartonové desky ve dvou vrstvách. Na 

ně bude nanesena lepící hmota s vloženou sklovláknitou tkaninou a budou 

obloženy keramickým obkladem.  

PODHLEDY 

 Konstrukce podhledů z UD a CD profilů je ukotvena po obvodu stěn 

dané místnosti natloukacími šrouby a rychlozávěsem ze stropní konstrukce 

pro vytvoření dostatečného prostoru pro vedení instalací. Pozinkované 

profily budou opláštěny dvěma typami SDK desek podle druhu místnosti. (V 

místnostech namáhaných na vlhkost budou osazeny voděodolné desky). 

Spáry desek budou zabroušeny a zatmeleny.  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Novostavba mateřské školy je navržena tak, aby žádná z jednotlivých 

konstrukcí ani stavba jako celek nezpůsobila: 

• zřícení stavby nebo její části 

• větší stupeň nepřípustného přetvoření 

• poškození jiných částí budovy nebo technických zařízení 

 Stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a vše bude provedeno v souladu s platnými normami. 

 

a) technické řešení, jejich výčet a technologická zařízení 

  Objekt je vytápěn dvěma kondenzačními plynovými kotli THERM 

28 KDZ.A, které jsou osazeny na vnitřní stěně v technické místnosti v 1. NP. 

Zařizují ohřev teplé vody v nepřímotopném zásobníku OKC 500 NTR/BP o 

objemu 447 litrů. 
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 Celý objekt je nuceně větrán dvěma klimatizačními jednotkami Duplex. 

Jedna se nachází ve strojovně VZT v 1. NP a odvětrává třídy se zázemím, druhá 

je v nadstřešním provedení a odvětrává dvoupodlažní část.  

 U venkovního WC je osazen ventilátor spojený s vypínačem. Doběh 

ventilátoru bude nastaven po 2 minutách od vypnutí vypínače.  

 Denní místnosti jsou v horkých dnech ochlazovány venkovní VRV 

jednotkou s přidruženými vnitřními jednotkami.  

 Na střeše objektu jsou fotovoltaické panely, které pomocí slunečního 

záření vytváří v malé FVE elektrárně energii, která bude využita pro provoz 

chlazení a vzduchotechniky. Pod schodištěm se nachází bateriové uložiště 

v případě přebytku a DC/AC střídač proudu. 

 Výtah bude sloužit pro přepravu 10 osob. Kabina neprůchozí o 

rozměru 2 000 mm x 1 400 mm. Jeho konstrukce bude ocelová vložená 

v šachtě. Požadavky upřesní dodavatel výtahu. 

 Objekt mateřské školy neobsahuje technologická zařízení. 

  

  

Viz příloha A. 

  
 

 Stavební konstrukce byly navrženy s ohledem na požadavky normy 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov a tyto požadavky splňují včetně 

doporučených hodnot. Stavba spadá vlivem primární energie do kategorie B. 

 Objekt je větrán nuceně dvěma vzduchotechnickými jednotkami.  

 Objekt bude v celé mateřské škole vytápěn podlahovým topením. 

Řízení jednotlivých okruhů je ekvitermní. 
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 Osvětlení: Byl proveden výpočet činitele denní osvětlenosti 

v místnostech tříd, který vyhověl hygienickým požadavkům. Okna budou 

opatřena venkovními žaluziemi pro regulaci osvětlení v letních měsících. 

 Je provedena nová vodovodní přípojka, která zajišťuje dodávku pitné 

vody. Byl proveden návrh studené i teplé vody viz B.2.1.h) podle směrných 

čísel. Příprava teplé vody je prováděna v technické místnosti pomocí 

nepřímotopného zásobníku TV. Vodovodní baterie pro mytí rukou dětí budou 

opatřeny centrálním směšovacím ventilem. 

 Vliv stavby na okolí: Stavba při provozu nebude mít svým druhem a 

užíváním vliv na okolní stavby. Nebude vytvářet zvýšenou hlučnost, prašné 

prostředí nebo vibrace. 

 Komunální odpady budou vyváženy jednou týdně technickými 

službami, tříděný odpad podle potřeby. 

 

a)

 Je navrženo hydroizolační souvrství splňující ochranu proti radonu.  

 Není řešeno. 

 Není řešena. Stavba se nenachází v oblasti technické seizmicity. 

 Pozemek se nachází na okraji města Havlíčkův Brod, v místě nově 

vznikající zástavby. Vedle pozemku, 89 metrů od mateřské školy se nachází 

silnice č. II/150.  Navrhovaná stavba nebude mít vliv na vnější prostředí.  

 Parcela se nenachází v záplavové oblasti – není řešeno. 
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 Není řešeno. 

 

 

 K novostavbě mateřské školy budou vybudovány přípojky 

inženýrských sítí (vodovod, plynovod, elektrika a splašková kanalizace). Při 

budování budou dodržena ochranná pásma přípojek stanovených v ČSN 73 

6005.  

 Veřejný vodovod o dimenzi PVC 90 vede místní komunikací (par. č. 

652/2). Napojení proběhne kolmo k objektu mateřské školy. Vše bude 

předem projednáno se správci sítě. Napojovací místo je znatelné 

z Koordinačního situačního výkresu. 

 Hlavní řád veřejné splaškové kanalizace je veden v ulici Ledečská (parc. 

č. 2293/2). Z objektu mateřské školy bude vyvedena jedna větev kanalizační 

přípojky ve sklonu 2 % jižně. 

 Osvětlení venkovních lamp budou zajišťovat technické služby města. 

Napojení bude provedeno z nejbližší pouliční lampy. 

 Na západní hranici pozemku investora před vstupem do objektu bude 

podle smlouvy s provozovatelem distribuční sítě vybudováno nové odběrné 

místo pro odběr elektrické energie.  

 Středotlaký plynovod vede místní komunikací na parcele č. 652/2 vedle 

pozemku investora. 

 Elektrická přípojka – řeší distributor sítě.  

 Venkovní osvětlení bude napojeno kabelem CYKY 3Jx4 mm2 a bude 

provozováno TSHB Havlíčkův Brod. 

 Délka vodovodní přípojky činí 17,0 metrů a je přivedena z místní 

komunikace vedoucí západně od pozemku investora.  Na pozemku investora, 
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6 metrů od objektu je umístěna vodoměrná šachta VKHB 01. V prováděcí 

dokumentaci bude upřesněna potřebná dimenze. 

 Kanalizační přípojka má délku 90 m, a dimenzi PVC-KG 160 mm. 

 Pilíř pro HUP je osazen na hranici pozemku investora, délka přípojky 

činí 19,2 metrů. Dimenze a materiál potrubí HDPE 100 SDR 11. 

 

 

 Dopravní řešení je znázorněno na koordinačním situačním výkresu. Na 

silnici II/150 je napojena místní komunikace, na které se vybudují 4 nové 

napojení k řešenému pozemku (dvě pro parkoviště, příjezd a odjezd, třetí 

pro zásobování a čtvrté pro příjezd autobusů). Parkoviště je popsáno níže 

v bodě B.4 c). Na parkovišti je navrženo jedno místo pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace, od kterého pomocí snížených obrubníků a 

ramp je navržen bezbariérový vstup do budovy. Výpočet je proveden 

v přílohové části D. 

 

 Parcela bude napojena na místní komunikaci třemi novými sjezdy 

(dva pro parkoviště, příjezd a odjezd a třetí pro zásobování). Místní 

komunikace je napojena na II/150. 

 Byly navrženo celkem 14 parkovacích stání, z nichž jedno je pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Výpočet byl proveden podle 

ČSN 73 6110:2006 + Z1:2010 – Projektování místních komunikací. Z místní 

komunikace se provede napojení na toto parkoviště. Rozměr 

parkovacího místa pro kolmé řazení vozidel bude 2,5 x 5,0 metrů pro osobní 

automobily, pro osoby s hendikepem bude místo rozšířeno na hodnotu 3,5 

metru. Dále se vedle parkoviště bude nacházet jedno místo pro krátkodobé 

stání. Vše viz C.3 Koordinační situační výkres 
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 Pěší komunikace je navržena od severovýchodního rohu pozemku 

k hlavnímu vstupu, podle koordinačního situačního výkresu.  Její šířka je 2,0 

m. 

 

 Po realizaci hrubých stavebních prací se provedou terénní úpravy. 

Provede se potřebné vyspádování a vyrovnání pomocí vytěžené zeminy 

a ornice. Dále se provedou kompletní úpravy pro navržené parkovací stání 

a komunikace. Případné zasypávání bude probíhat po vrstvách a bude 

průběžně hutněno. Povrch se překryje vrstvou ornice. Přebytečná 

zemina bude rovnoměrně rozprostřena po pozemku 

 Po skončení výstavby a hrubých terénních úprav bude nutné obnovit 

travní plochy kolem objektu. Budou vysazeny stromy a keře po domluvě 

a doporučení dendrologa.  

 Není řešeno. 

 

 

 Stavba nemá svým charakterem zásadní vliv na životní prostředí. 

Objekt bude vytápěn plynovými kotly. Nejedná se o objekt s velkým zdrojem 

hluku. Odpady vzniklé užíváním stavby budou řádně tříděny do sběrných 

nádob, nahromaděny do kontejnerů na pozemku investora a následně 

odváženy do technických služeb města. 

 Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů 

zmíněných v bodě B.8.h). 
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 Stavba nebude mít vliv na ochranu dřevin, ochranu památných 

stromů, ochranu rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině. 

 Stavba se nenachází ve chráněném území Natura 200 

 Závazné stanovisko nebylo vydáno. 

 Nejedná se o tyto záměry. 

 Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou stanovena. Omezení 

a podmínky ochrany podle právních předpisů nebyly stanoveny. 

 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

 Stavba mateřské školy je navržena v souladu se stavebním zákonem č. 

183/2006 Sb., a vyhláškami č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

 Při realizaci mateřské školy bude staveniště oploceno do výšky 1,8 m 

pro zamezení vstupu nepovolaných osob. 
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 Souběžně s tímto povolením je vypracovávána projektová 

dokumentace o zřízení odběrového zařízení elektrické energie. Kam nejdříve 

distributor energie namontuje stavební rozvaděč a během kolaudace poté 

bude zaměněn za domovní. 

 Voda bude na stavbu dovážena v cisterně podle potřeby.  

 Na stavbě budou k dispozici buňky pro dělníky a jedna mobilní toaleta, 

kterou si zajistí realizační firma. Toaleta bude vyvážena dle dohody s firmou, 

která bude potřebné staveništní vybavení zařizovat.  

 Potřebu stavebních materiálů si naplánuje stavební firma podle 

harmonogramu. 

 

 Vybudují se strouhy, které budou sespádovány do vsakovacího jezírka, 

které svým umístěním nebude překážet stavební činnosti.  

 

 Příjezd na stavební parcelu je ze západní strany. Bude 

vytvořena dokumentace pro nový sjezd na místní komunikaci. 

Tato komunikace se poté napojuje na silnici II. třídy č. 150. Na ní se umístí 

dopravní značení upozorňující na výjezd stavebních vozidel, která před 

vypuštěním do provozu budou patřičně očištěna a omyta, aby se 

zamezilo znečišťování veřejných komunikací. Staveništní komunikace je 

navržena v místě budoucího parkoviště v šíři 5,5 metru, aby 

umožnila obousměrný provoz. Obratiště bude tvaru písmene T. 

 

 V blízkosti stavby se nenachází stavby, které budou významně dotčeny. 

Stavba bude zorganizována tak, aby byly maximálně omezeny všechny rušící 

prvky a vlivy, který by mohly narušovat pohodu v přilehlých částech 

staveniště. 
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 Při stavebních prací budou dodrženy bezpečnostní předpisy, 

zejména vyhl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Hluková zátěž bude 

také splňovat veškeré požadavky z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 Na řešeném pozemku se nenachází žádné dřeviny, stavby apod.  

 Vzhledem k velikosti pozemku se deponie umístí na pozemek 

investora. Dočasné ani trvalé zábory se nepředpokládají. 

 

 Kolem pozemku se nyní nenachází žádné trasy pro chodce.  

 

 Zatřídění předpokládaných odpadů vzniklých během 

stavebního procesu proběhne podle vyhlášky č. 93/2016 Sb.: 

KÓD 

ODPADU 

NÁZEV ODPADU PŘEDPOKLÁDANÉ 

MNOŽSTVÍ [M3] 

15 0101 PAPÍROVÝ A LEPENKOVÝ OBAL 1 

15 0103 DŘEVĚNÝ OBAL 0,9 

17 0101 BETON 0,5 

17 010 CIHLA 1,5 

17 0103 KERAMIKA 0,5 
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17 0199 ODPADY DROBNÉ – BLÍŽE NEURČENÉ 0,3 

17 0201 DŘEVO 0,3 

17 0202 SKLO 0,2 

17 0203 PLAST 0,4 

17 0301 (N) ASFALT S OBSAHEM DEHTU 0,25 

17 0407 SMĚS KOVŮ 0,5 

17 0408 KABELY 0,1 

17 0602 OSTATNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁL 0,8 

17 0701 (N) SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

ODPAD 

1,3 

15 0101 PAPÍROVÝ A LEPENKOVÝ ODPAD 0,4 

Tab. 1 Množství odpadu 

 Likvidace proběhne podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 

Evidence a doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena při 

kolaudačním řízení orgánu životního prostředí. 

 Deponie zeminy bude na pozemku investora s p. č. 653/1 

a zemina bude následně použita na terénní úpravy. Přebytek zeminy 

z výkopových prací bude z části rozprostřen na zbylé ploše pozemku 

investora. 

 Stavební odpady budou tříděny do předem určených kontejnerů 

a nádob podle katalogu odpadů a následně odvezeny do sběrných surovin. 

Likvidování odpadu bude v souladu se: 
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• zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech 

• zákonem 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 

životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 Vytěžená zemi a ornice budou uskladněny tak, aby při případných 

deštích nedošlo k odplavení. 

 Samotná stavba (realizace) a dále i následný provoz na pozemku 

investora s p. č. 653/1 bude probíhat s co nejmenšími zásahy 

do životního prostředí. 

 Na stavbu bude zajištěno mobilní WC, které bude 

vyváženo specializovanou firmou.  

Při provádění stavby musí být respektovány a dodržovány tyto vyhlášky 

a zákony: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

• 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 

• vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se 

stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

v platném znění (novela 192/2005Sb.) 

• zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností 

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

• zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují 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). 

• při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště 

osoba koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při práci na staveništi musí respektovat v celém 

rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 Veškeré činnosti v projektové, předvýrobní a vlastní realizaci stavby 

musí respektovat ustanovení BOZP. 

 Stavbyvedoucí bude mít k dispozici lékárničku první pomoci, která 

musí být průběžně doplňována novou náplní. Při svařování plamenem 

nebo el. obloukem v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru musí být 

zajištěn požární dozor po dobu svařování a nejméně 8 hodin po skončení 

svařování. Zhotovitel neodpovídá za úrazy vzniklé svévolným vstupem 

pracovníků zadavatele nebo osob, které se s jeho souhlasem zdržují v areálu 

staveniště dodavatele. 

 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby. 

 

 Na silnici I. třídy (ulice Ledečská) bude dopravní značení informující 

o výjezdu stavebních vozidel ze stavby. Všechna vozidla budou před vyjetím 

na komunikaci řádně očištěna, aby nedošlo k znečištění vozovky. 

 

Charakter stavby nepředpokládá speciální podmínky pro provádění. 

 

 Stavba je v rámci dokumentace pro stavební povolení 

navržena jako jeden celek s předpokládaným prováděním v několika dílčích 

etapách. Stavba bude prováděna realizační firmou, která bude 

zvolena městem na základě výběrového řízení. 
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 Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové 

vody ze zelených střech budou odvedeny do 2 akumulačních nádrží určené 

pro zalévání zahrady a kropení hřišť. Z altánku bude voda svedena do malého 

vsakovacího objektu pod altánkem, u něj bude přepad na pozemek investora. 

 Dešťové vody z parkoviště a komunikací budou svedeny pomocí 

sklonu 3 % do odlučovače ropných látek a poté do vsakovacích tunelů. Odtud 

přepadem budou svedeny do potrubí splaškové kanalizace odkud povedou 

do hlavního kanalizačního řádu. 

 

 

 

Viz složka A. 

Seznam příloh, viz strana 100. 
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Název stavby:   Mateřská škola  

Katastrální území:   Havlíčkův Brod 

Parcelní číslo:   653/1 

 

 

 Řešenou stavbou je mateřská škola nacházejí se na západním okraji 

města Havlíčkův Brod. Pozemek je lehce svažitý jihozápadním směrem. 

Hlavní přístup na pozemek bude ze silnice II. třídy č. II/150 (ulice Ledečská) a 

dále odbočkou na místní komunikaci. Výměra parcely činí 14 190 m2.  

 Jedná se objekt mateřské školy se třemi třídami do max. počtu 20 dětí 

v každé třídě a technickým zázemí. Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je 

řešen bezbariérově.  

 Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy, obvodové 

konstrukce vápenopískovými tvárnicemi s kontaktním zateplovacím 

systémem z čedičové vaty. Stropy jsou tvořeny předpjatými panely Spiroll o 

tloušťkách 320 a 250 mm. Střecha je jednoplášťová zelená. Okna jsou 

dřevohliníková s izolačním trojsklem. 

 

 

 Účelem posouzení je na základě požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. ověřit, 

zda daný objekt a jeho konstrukce splňuje: 

• tepelně-technické požadavky 

• požadavky z hlediska úspory energie 

• ochranu proti hluku a vibracím 

• požadavky z hlediska oslunění 

• požadavky z hlediska denního osvětlení 
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• požadavky prostorové akustiky 

• zvukoizolační vlastnosti konstrukcí, 

a to tak, aby byl zajištěn bezpečný a hygienicky nezávadný stav konstrukcí a 

byla zajištěna správná funkce objektu. 

 

 

 

 Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] je odvozen z tepelného odporu 

konstrukce R [m2K/W]. Ten vyjadřuje schopnost konstrukce vyvozovat odpor 

při přenášení tepla. 

 

 

Ri = d/λ [m2K/W] 

d- tloušťka konstrukce [m] 

λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(m×K)] 

 

R = Σ Ri  = Σ  di + λi [m2K/W] 

 

 

Rt = Rsi + R + Rse [m2K/W] 
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Rsi – odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2K/W] 

R – tepelný odpor konstrukce [m2K/W] 

Rse – odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2K/W] 

 

U1 = 1/Rt [W/(m2K)] 

 

U = U1 + ΔU  [W /m2K] 

 

ΔU – vliv tepelných vazeb a mostů, u novostaveb ΔU = 0,02 [W/m2K] 

 Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o 

ploše 1 m2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K. Je to hodnota, která 

charakterizuje tepelně-izolační vlastnosti stavební konstrukce. 

 

Hodnota součinitele prostupu tepla U musí být menší nebo rovna hodnotě 

požadované UN,20. 

 

U ≤ UN,20 [W /m2K] 

UN,20 – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] 

 

U ≤ Urec,20 [W /m2K] 

Urec,20 – doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] 

 Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí 

podle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

 Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy 

s převažující návrhovou vnitřní teplotou θin v rozmezí 18 až 22 °C včetně udává 

tabulka níže. 
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Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Požadované 

hodnoty 

UN,20 

Doporučené 

hodnoty 

Urec,20 

Dop. 

hodnoty 

pro pasivní 

budovy 

Upas,20 

Stěna vnější 0,30  0,25  0,18 až 

0,12 

Střecha strmá se sklonem nad 

45° 

0,30 0,20 0,18 až 

0,12 

Střecha plochá a šikmá se 

sklonem do 45° včetně 

0,24 0,16 0,15 až 

0,10 

Strop s podlahou nad venkovním 

prostorem 

0,24 0,16 0,15 až 

0,10 

Strop pod nevytápěnou půdou 

(se střechou bez tepelné izolace) 

0,30 0,20 0,15 až 

0,10 

Stěna k nevytápěné půdě (se 

střechou bez tepelné izolace) 

0,30  0,25  0,18 až 

0,12 

Podlaha a stěna vytápěného 

prostoru přilehlá k zemině  

0,45 0,30 0,22 až 

0,15 

Strop a stěna vnitřní z 

vytápěného k nevytápěnému 

prostoru 

0,60 0,40 0,30 až 

0,20 

Strop a stěna vnitřní z 

vytápěného k temperovanému 

prostoru 

0,75 0,50 0,38 až 

0,25 
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Strop a stěna vnější z 

temperovaného prostoru k 

venkovnímu prostředí 

0,75 0,50 0,38 až 

0,25 

Podlaha a stěna temperovaného 

prostoru přilehlá k zemině  

0,85 0,60 0,45 až 

0,30 

Stěna mezi sousedními 

budovami  

1,05 0,70 0,5 

Strop mezi prostory s rozdílem 

teplot do 10 °C včetně 

1,05 0,70   

Stěna mezi prostory s rozdílem 

teplot do 10 °C včetně 

1,30 0,90   

Strop vnitřní mezi prostory s 

rozdílem teplot do 5 °C včetně 

2,2 1,45   

Stěna vnitřní mezi prostory s 

rozdílem teplot do 5 °C včetně 

2,7 1,80   

Výplň otvoru ve vnější stěně a 

strmé střeše, z vytápěného 

prostoru 

do venkovního prostředí, kromě 

dveří 

1,5  1,2 0,8 až 0,6 

Dveřní výplň otvoru z 

vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí (včetně 

rámu) 

1,7 1,2 0,9 

Výplň otvoru vedoucí z 

vytápěného do temperovaného 

prostoru 

3,5 2,3 1,7 

Výplň otvoru vedoucí z 

temperovaného prostoru do 

3,5 2,3 1,7 
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venkovního 

prostředí 

Šikmá výplň otvoru se sklonem 

do 45° vedoucí z temperovaného 

prostoru do venkovního 

prostředí 

2,6 1,7 1,4 

Tab. 2 Normativní hodnoty součinitele prostupu tepla

Budova téměř nulové spotřeby energie musí splňovat hodnoty červeně 

vyznačené. 

 

Obr. 1 Součinitele prostupu tepla 2 

Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/docu/clanky/0151/015180o3.png 

 Průměrný součinitel prostupu tepla Uem budovy nebo vytápěné zóny 

musí splňovat podmínku: 

 Uem ≤ Uem,N 

Uem,N – požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

[W/(m2K)] 

https://stavba.tzb-info.cz/docu/clanky/0151/015180o3.png
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 Hodnota referenční budovy Uem,N se stanoví jako vážený průměr 

normových hodnot pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou  θim 

18 až 22 °C včetně a pro všechny návrhové venkovní teploty podle vztahu: 

 

 Požadované hodnoty průměrného součinitele 

prostupu tepla Uem,N,20 [W/m2K] 

Nové obytné 

budovy Uem,N = Σ(UN,j * Ai * bj) / Σ Aj + 0,02 

Uem,N,20 = max 0,5 

Tab. 3 Požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla 

UN,j – odpovídající normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

[W/(m2K)] 

Ai – plocha j-té teplosměnné konstrukce stanovená z vnějších rozměrů 

bj – teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci. Pro výplně otvorů se 

neuplatňuje zvýšení činitele b o 15 %  

 Hodnocená budova bude vyhovovat kritériím normy, pokud je 

vypočtená hodnota součinitelů prostupu tepla menší nebo rovna 

požadované hodnotě průměrného součinitele prostupu tepla stanoveného 

metodou referenční budovy. 
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 Lineární i bodový činitel prostupu tepla ψ [W/(m2K)] a χ [W/K], 

tepelných vazeb mezi konstrukcemi musí splňovat podmínku: 

 Ψ ≤ ΨN 

 χ ≤ χN 

ΨN – požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla podle tabulky  

χN – požadovaná hodnota bodového činitele prostupu tepla podle tabulky 
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TYP LINEÁRNÍ TEPELNÉ 

VAZBY 

LINEÁRNÍ ČINITEL PROSTUPU TEPLA [W/(mK)] 

POŽADOVANÉ 

HODNOTY ΨN 

DOPORUČENÉ 

HODNOTY 

Ψrec 

DOPORUČENÉ 

HODNOTY PRO 

PASIVNÍ 

BUDOVY Ψpas 

Vnější stěna navazující 

na další konstrukci 

s výjimkou výplně 

otvoru, např. základ, 

strop nad nevytápěným 

prostorem, jinou vnější 

stěnu, střechu, lodžii či 

balkon, markýzu či 

arkýř. 

0,20 0,10 0,05 

Vnější stěna navazující 

na výplň otvoru, např. 

na okno, dveře, vrata a 

část prosklené stěny 

v parapetu, bočním 

ostění a v nadpraží 

0,10 0,03 0,01 

Střecha navazující na 

výplň otvoru, např. 

střešní okno, světlík, 

poklop výlezu 

0,30 0,10 0,02 

Tab. 4 Lineární tepelné vazby
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TYP BODOVÉ TEPELNÉ 

VAZBY 

BODOVÝ ČINITEL PROSTUPU TEPLA [W/K] 

POŽADOVANÉ 

HODNOTY χN 

DOPORUČENÉ 

HODNOTY χrec 

DOPORUČENÉ 

HODNOTY PRO 

PASIVNÍ 

BUDOVY χpas 

Průnik tyčové konstrukce 

(sloupy, nosníky, konzoly 

apod.) vnější stěnou, 

podhledem, nebo střechou 

0,4 0,1 0,02 

Tab. 5 Bodové tepelné vazby 

 Pokud je návrhem i provedením tepelných vazeb zaručeno, že 

působení tepelných vazeb mezi konstrukcemi je menší než 5 % nejnižšího 

součinitele prostupu tepla navazujících konstrukcí, pak se splnění 

požadované normové hodnoty lineárního a bodového činitele prostupu tepla 

v těchto stycích nemusí hodnotit. 

 Podlahy se zatřiďují do odpovídající kategorie z hlediska poklesu 

dotykové teploty Δθ10,N podle normy [16] 

Kategorie podlahy Pokles dotykové teploty podlahy Δθ10,N 

Velmi teplé do 3,8 včetně 

Teplé do 5,5 včetně 

Méně teplé do 6,9 včetně 

Studené od 6,9 
Tab. 6 Pokles dotykové teploty 

Pro zatřídění do odpovídající kategorie musí být splněna podmínka poklesu 

dotykové teploty podlahy Δθ10,N ve °C. 

 Δθ10 ≤ Δθ10,N 

Δθ10,N – požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 

Podle následující tabulky z normy [16] jsou podle účelu budovy a místností 

stanoveny požadované a doporučené kategorie podlah z hlediska poklesu 

dotykové teploty. 
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Druh budovy Účel místnosti Kategorie podlahy 

Požadovaná  Doporučená 

Občanská stavba Dětská místnost jeslí a školky I. - 
Tab. 7 Kategorie podlahy 

  

 Pokles dotykové teploty podlahy Δθ10 se stanoví podle ČSN 73 0540-4 

[18] na základě tepelné jímavosti podlahy B a vnitřní povrchové teploty 

podlahy θsi. 

 Požadavek se nemusí ověřovat u podlah s trvalou nášlapnou 

celoplošnou vrstvou z textilní podlahoviny (např. koberec) a u podlah 

s povrchovou teplotou trvale vyšší než 26 °C. Pro podlahy s podlahovým 

vytápěním se pokles dotykové teploty Δθ10 stanovuje a ověřuje pro vnitřní 

povrchovou teplotu podlahy Δθsi stanovenou bez vlivu vytápění při návrhové 

venkovní teplotě Δθe = 13 °C. 

 Konstrukce a styky konstrukcí v prostorech s návrhovou relativní 

vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60 % musí v zimním období za normových 

podmínek vykazovat v každém místě takovou vnitřní povrchovou teplotu, aby 

odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi, [-] splňoval podmínku: 

 fRsi ≥ fRsi,N  

 fRsi,N = fRsi,C 

 fRsi,N – požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu [-] 

 fRsi,cr – kritický teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
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 Pro stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř 

konstrukce Mc [kg/m2] mohla ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke 

kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce, tedy: 

   Mc = 0  

 Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř 

neohrozí její požadovanou funkci, se požaduje omezení ročního množství 

zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc [kg/m2a] tak, aby splňovalo 

podmínku: 

   Mc ≤ Mc,N 

 Mc – roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

[kg/m2] 

 Mc,N – přípustné množství zkondenzované vodní páry uvnitř 

konstrukce [kg/m2a] dle ČSN 73 05402:2011 

 Pro jednoplášťovou střechu, konstrukci se zabudovanými dřevěnými 

prvky, konstrukci s vnějším tepelně-izolačním systémem nebo vnějším 

obkladem, popř. jinou obvodovou konstrukci s difúzně málo propustnými 

vnějšími povrchovými vrstvami, je nižší z hodnot: 

Mc,N = 0,10 kg/(m2a) nebo 

3 % plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry, je-li 
jeho objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3  

6 % pošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry, je-li 
jeho objemová hmotnost ρ ≤ 100 kg/m3 

 Pro ostatní konstrukce je limitem nižší z hodnot: 

Mc,N = 0,50 kg/(m2a) 

5 % plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry, je-li 
jeho objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3 
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10 % plošné hmotnosti materiálu, ve kerém dochází ke kondenzaci vodní páry, je-li 
jeho objemová hmotnost ρ ≤ 100 kg/m3  

 V konstrukci s připuštěnou omezenou kondenzací vodní páry nesmí 

v roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry zbít žádné 

zkondenzované množství vodní páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost 

konstrukce. 

 Platí vztah: 

 Mc ≤ Mev 

Mc – roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2a] 

Mev – roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2a] 

 U konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou se samostatně hodnotí 

souvrství od vnitřního povrchu k větrané vzduchové mezeře a souvrství od 

větrané vzduchové mezery k venkovnímu vzduchu. 

 Dále se u konstrukcí se vzduchovou mezerou požaduje ověřit průběh 

relativní vlhkosti vzduchu, která po celé délce mezery musí splňovat 

podmínku: φcv < 90 % 

 Schopnost vnitřního prostoru udržet požadovaný teplotní stav po 

určitou stanovenou dobu. Tepelná stabilita se hodnotí podle [16] ČSN 73 

0540-2:2011 + Z1:2012.  

Kritická místnost pro letní období: 

Místnost s nejvyšší plochou přímo osluněných výplní otvorů orientovaných 

na Z, JZ, J, JV, V, a to v poměru k podlahové ploše přilehlého prostoru. Pro 

posuzování objektu v zimním a letním období tedy mohou být kritické 

místnosti (prostory) odlišné. [16] 
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Daný prostor musí vykazovat nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti 

v letním období θai,max [°C] podle vztahu: 

θai,max ≤ θai,max,N 

θai,max,N – požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti 

v letním období [°C], stanovená podle tabulky 12 normy [16] 

DRUH BUDOVY Nejvyšší denní teplota vzduchu 

v místnosti v letním období 

θai,max,N [°C] 

NEVÝROBNÍ 27,0 

Tab. 8 Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období

Kritická místnost: 

má nejvyšší průměrný součinitel prostupu tepla obalových konstrukcí Uem 

(stanovené dle ČSN 73 0540-4) a musí na konci doby chladnutí (tj. na konci 

otopné přestávky) vykazovat pokles výsledné teploty podle vztahu: [16] 

Δθv(t) ≤ Δθv,N (t) [°C] 

Δθv (t) – pokles výsledné teploty místnosti [°C] 

Δθv,N (t) – požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním 

období z tabulky 11 normy [16] 
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Druh místnosti (prostoru) Pokles výsledné 

teploty v místnosti 

v zimním období 

Δθv,N(t) [°C] 

S pobytem lidí po přerušení vytápění 

• při vytápění radiátory, sálavými panely a 
teplovzdušně 

• při vytápění kamny a podlahovém topení 

 

3 

4 

Bez pobytu lidí po přerušení vytápění: 

• při přerušení vytápění topnou přestávkou: 
• budova masivní 

• budova lehká 
• při předepsané nejnižší výsledné teplotě θv,min 

• při skladování potravin 

• při nebezpečí zamrznutí vody 

 

 

6 

8 

θi – θv,min 

θi – 8 

θi - 1 

Nádrže s vodou (teplota vody) θi - 1 

Tab. 9 Pokles výsledné teploty v místnosti  v zimním období
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KLIMATICKÉ ÚDAJE LOKALITY, OKRAJOVÉ PODMÍNKY V EXTERIÉRU A INTERIÉRU 

Kraj Vysočina, Česko,  

Havlíčkův Brod, 49.58°S 15.74°V  

0,000 = 417 m. n. m. 

Sněhová oblast:  III  

   Sk = 2,0 kPa (podle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006) 

Venkovní výpočtová teplota: -15 °C 

Převládající vnitřní návrhová teplota: + 21 °C 

  



67 

 

 

Konstrukce 

Součinitel prostupu tepla 

Dle českých technických 

norem 

Ozn.  Název UN 0,7 Uvypoč. Hod. 

PDL(z)-

1 
PODLAHA NA ZEMINĚ 

0,45 0,32 0,25 Vyhovuje 

PDL(z)-

2 

PODLAHA NA ZEMINĚ 

MARMOLEUM 0,45 0,32 0,25 Vyhovuje 

STN-3 STĚNA OBVODOVÁ S OMÍTKOU 0,30 0,21 0,18 Vyhovuje 

STN-4 STĚNA OBVODOVÁ S OBKLADEM 0,30 0,21 0,18 Vyhovuje 

STR-5 EXTENZIVNÍ STŘECHA 0,24 0,17 0,13 Vyhovuje 

STR-6 INTENZIVNÍ STŘECHA 0,24 0,17 0,15 Vyhovuje 

STR-7 

PODLAHA 2.NP - KERAMICKÁ 

DLAŽBA 2,20 1,54 0,45 Vyhovuje 

STR-8 PODLAHA 2.NP - MARMOLEUM 2,20 1,54 0,45 Vyhovuje 

STN-9 VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA 2,70 1,89 1,70 Vyhovuje 

STN-10 

VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA TL. 150 

mm 2,70 1,89 0,74 Vyhovuje 

STN-11 

VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA TL. 100 

mm 2,70 1,89 0,99 Vyhovuje 

VYP-12 OKNO 2,5 x 2,5 1,50 1,05 0,66 Vyhovuje 

VYP-13 OKNO 2,0 x 2,25 1,50 1,05 0,62 Vyhovuje 

VYP-14 OKNO 0,75 x 1,0 1,50 1,05 0,74 Vyhovuje 

VYP-15 OKNO 2,0 x 1,0 1,50 1,05 0,82 Vyhovuje 

VYP-16 OKNO 1,75 x 1,00 1,50 1,05 0,85 Vyhovuje 

VYP-17 OKNO 2 x 1,5 m - trojdílné 1,50 1,05 0,77 Vyhovuje 

VYP-18 OKNO 1,5 x 2,25 1,50 1,05 0,63 Vyhovuje 

VYP-19 OKNO 2,0 x 2,5 1,50 1,05 0,80 Vyhovuje 

VYP-20 DVEŘE 1 x 2m 1,70 1,19 0,60 Vyhovuje 

VYP-21 DVEŘE 1 x 2,55 1,70 1,19 0,76 Vyhovuje 

VYP-22 LOP JIH 1,26 0,88 0,76 Vyhovuje 

VYP-23 LOP ZÁPAD 1,27 0,89 0,77 Vyhovuje 

VYP-24 DVEŘE LOP 1,70 1,19 0,78 Vyhovuje 

VYP-25 OKNO S DVEŘMI 1,50 1,05 0,65 Vyhovuje 
Tab. 10 Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla 

Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí splňují požadavky pro 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 
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Konstrukce 
TEPLOTNÍ FAKTOR  

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788 

Ozn.  Název 

fRsi,N 

[-] fRsi [-] Hodn. 

fRsi,N 

[-] fRsi [-] Hodn. 

PDL(z)-

1 

PODLAHA NA 

ZEMINĚ 0,464 0,939 vyhovuje 0,676 0,939 vyhovuje 

PDL(z)-

2 

PODLAHA NA 

ZEMINĚ 

MARMOLEUM 0,464 0,939 vyhovuje 0,676 0,939 vyhovuje 

STN-3 

STĚNA OBVODOVÁ 

S OMÍTKOU 0,766 0,955 vyhovuje 0,715 0,955 vyhovuje 

STN-4 

STĚNA OBVODOVÁ 

S OBKLADEM 0,766 0,956 vyhovuje 0,715 0,956 vyhovuje 

STR-5 

EXTENZIVNÍ 

STŘECHA 0,766 0,968 vyhovuje 0,715 0,968 vyhovuje 

STR-6 

INTENZIVNÍ 

STŘECHA 0,766 0,963 vyhovuje 0,715 0,963 vyhovuje 
Tab. 11 Teplotní faktor 

 

Konstrukce 
ŠÍŘENÍ VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI 

ČSN 73 0540 

Ozn.  Název MC  MC,N Hodnocení Bilance 

[-] [-] [kg/(m2*a)] [kg/(m2*a)] [-] [-] 

STN-

3 

STĚNA OBVODOVÁ S 

OMÍTKOU 0 0 vyhovuje 

vyhovuj

e 

STN-

4 

STĚNA OBVODOVÁ S 

OBKLADEM 0,107 0 nevyhov. 

vyhovuj

e 

STR-

5 EXTENZIVNÍ STŘECHA 0 0 vyhovuje 

vyhovuj

e 

STR-

6 INTENZIVNÍ STŘECHA 0,001 0 

nevyhovuj

e 

vyhovuj

e 
Tab. 12 Šíření vodní páry v konstrukci podle ČSN 73 0540 

  



69 

 

Konstrukce 
ŠÍŘENÍ VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI 

ČSN EN ISO 13788 

Ozn.  Název MC MC,N Hodnocení Bilance 

[-] [-] [kg/(m2*a)] [kg/(m2*a)] [-] [-] 

STN-

3 

STĚNA OBVODOVÁ S 

OMÍTKOU 0 0 vyhovuje vyhovuje 

STN-

4 

STĚNA OBVODOVÁ S 

OBKLADEM 0 0 vyhovuje vyhovuje 

STR-

5 EXTENZIVNÍ STŘECHA 0 0 vyhovuje vyhovuje 

STR-

6 INTENZIVNÍ STŘECHA 0 0 nevyhov. vyhovuje 
Tab. 13 Šíření vodní páry v konstrukci podle ČSN EN ISO 13788 

Teplotní faktor i šíření vodní páry v konstrukci vyhovují. 

 

Konstrukce 
Pokles dotykové teploty 

ČSN 73 0540-2 

Ozn.  Název B Δθ10 KAT. 

[-] [-] [W*s0,5/(m2*K)] [°C] [-] 

PDL(z)-

1 
PODLAHA NA ZEMINĚ 

1563,1 6,7 III. 

PDL(z)-

2 

PODLAHA NA ZEMINĚ 

MARMOLEUM 1102,7 5,71 III. 
Tab. 14 Pokles dotykové teploty 

Pokles dotykové teploty může být zlepšen kusovými koberci v denní 

místnosti pro děti.  
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Obr. 2 Průkaz energetické náročnosti budovy 



71 

 

 

 

 Požadavky pro denní osvětlení budov dle odst. 3.2 ČSN 73 0580-3: 

Denní osvětlení budov, část 3: Denní osvětlení škol. 

 Stanovuje se ve vnitřních prostorách škol a předškolních zařízení s 

trvalým pobytem lidí. To je tam, kde uživatelé pravidelně střídají krátkodobý 

pobyt v různých vnitřních prostorech tak, že celková doba pobytu v nich má 

trvalý charakter. Srovnávací rovina je v budovách předškolních zařízeních 

podle ČSN 73 0580-3 ve výšce 0,45 m nad podlahou.  

Dále musí být splněny: 

• Zák. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

• Zákon č. 178/2001 Sb.   Podmínky ochrany zdraví osob při práci. Část 

druhá, § 3 Osvětlení 

• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (OTP) 

 

Podle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. musí mít nově navrhované budovy 

zajištěné dostatečné denní osvětlení obytných místností bytů. Hodnotí se 

podle činitele denní osvětlenosti D [%]: 

 

 D = 
𝐸𝑖

𝐸𝑒
 [%] 

 

Ei – hodnota osvětlenosti dopadající na srovnávací rovinu v interiéru budovy 

Ee – hodnota globální horizontální osvětlenosti pod nezastíněnou 

rovnoměrně zataženou oblohou podle CIE 

 

Požadavky na intenzitu osvětlení pracovního prostoru dle ČSN EN – 12 

464:1:2011 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: 

Vnitřní prostory: 

- Herny v mateřských školách Em = 300 lux 

 

 

 Jedná se objekt samostatně stojící mateřské školy. Je umístěný na 

západním okraji města Havlíčkův Brod a parcela je přístupná ulice Ledečská. 

Mateřská škola bude mít 2 nadzemní podlaží. Půdorysný tvar je ve tvaru 

kříže. Kolem stavby se nenachází jiná zástavba, která by ovlivňovala 

osvětlení nebo oslunění jiné stavby.  

 Okenní profily budou dřevo hliníkové s izolačním trojsklem. Zasklení 

je provedeno čirým nezkreslujícím sklem průhledné barvy. 

 

Okrajové podmínky: 
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Den výpočtu: 1. březen 

Zeměpisná šířka: 49,61066274° = 49 ° 36‘ 38,4‘‘ 

Zeměpisná délka: 15,55755536° = 15 ° 33‘ 27,2‘‘ 

Meridiánová konvergence:  C = (24°50‘ – λ)/1,34  

     = (24°50‘ – 15°33‘)/1,34 = 6°55‘ = 6,93 

 

Výpočet činitele denní osvětlenosti místností byl proveden pomocí 

softwaru BuildingDesign, kdy byla zvolena metoda výpočtu vnější odražené 

složky na základě poměru jasu překážky a oblohy a vnitřní odražená složka 

byla vypočtena pomocí mnohonásobných odrazů od povrchů vnitřního 

prostoru. 
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3.4.3.1 Činitel denní osvětlenosti 

Název 
Minimální 
hodnota 

Požadovaná 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Rovnom 
Průměrná 
hodnota 

1.1 - DENNÍÍ MÍSTNOS 1     

DENNÍ MÍSTNOST 1 - 
Činitel denní 
osvětlenosti 

(0,7) 100 / 
95 % 

(2,0) 80 / 50 
% 

16,5 % 0,065 

 
DENNÍ MÍSTNOST 1 - 
Činitel denní 
osvětlenosti 

4,1 / 0,7 % 

 

9,1 % 0,45 
6,6 / 0,9 

% 

1.2 - DENNÍ MÍSTNOST 2     

DENNÍ MÍSTNOST 2 - 
Činitel denní 
osvětlenosti 

(0,7) 100 / 
95 % 

(2,0) 83 / 50 
% 

17,1 % 0,067 

 
DENNÍ MÍSTNOST 2 - 
Činitel denní 
osvětlenosti 

4,0 / 0,7 % 

 

8,4 % 0,48 
6,2 / 0,9 

% 

1.3 - DENNÍ MÍSTNOST 3     

DENNÍ MÍSTNOST 3 - 
Činitel denní 
osvětlenosti 

(0,7) 100 / 
95 % 

(2,0) 80 / 50 
% 

16,5 % 0,066 

 
DENNÍ MÍSTNOST 3 - 
Činitel denní 
osvětlenosti 

4,1 / 0,7 % 

 

9,1 % 0,45 
6,6 / 0,9 

% 

2.1 - ŘEDITELNA     

ČDO – Činitel denní 
osvětlenosti 

(0,7) 100 / 
95 % 

(2,0) 100 / 
50 % 

15,4 % 0,14 
 

ČDO – Činitel denní 
osvětlenosti 

3,6 / 0,7 % 
 

5,3 % 0,67 
4,4 / 0,9 

% 

2.2 - KABINET 1     

ČDO – Činitel denní 
osvětlenosti 

(0,7) 100 / 
95 % 

(2,0) 98 / 50 
% 

6,3 % 0,23 
 

Činitel denní 
osvětlenosti 

3,0 / 0,7 % 
 

3,6 % 0,84 
3,3 / 0,9 

% 

2.3 - KABINET 2     

Činitel denní 
osvětlenosti 

(0,7) 100 / 
95 % 

(2,0) 100 / 
50 % 

11,0 % 0,25 
 

ČDO – Činitel denní 
osvětlenosti 

5,6 / 0,7 % 
 

8,2 % 0,68 
6,9 / 0,9 

% 

2.4 - KABINET 3     

Činitel denní 
osvětlenosti 

(0,7) 100 / 
95 % 

(2,0) 66 / 50 
% 

11,1 % 0,13 
 

Činitel denní 
osvětlenosti 

2,6 / 0,7 % 
 

2,8 % 0,93 
2,7 / 0,9 

% 
Tab. 15 Činitele denní osvětlenosti 
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 V hernách mateřské školy je podle výše uvedených požadavků uvažována 

třída zrakové činnosti IV. Dmin,N = 1,5 %. Minimální hodnota je podle výše 

uvedených hodnot (z tab. ) splněna. 

 

Název Proslunění 

1.1 - DENNÍ MÍSTNOST 1  

DENNÍ MÍSTNOST 1 - Proslunění  3:42 / 1:30 

1.2 - DENNÍ MÍSTNOST 2  

DENNÍ MÍSTNOST 2 - Proslunění 3:27 / 1:30 

1.3 - DENNÍ MÍSTNOST 3  

DENNÍ MÍSTNOST 3 - Proslunění 7:56 / 1:30 

Tab. 16 Doba proslunění 

 

 

Navrhovaná stavba mateřské školy je samostatně stojící objekt. Nachází se na 

západním okraji města Havlíčkův Brod. Je nepodsklepená a má 2 nadzemní 

podlaží. Půdorys je do tvaru kříže. V blízkosti navržené stavby se nachází na 

západní straně průmyslový objekt vzdálený cca 40 m a ze severní strany 

zemědělský objekt vzdálený cca 35 m. Zbytek území je nezastavěný, tudíž stavba 

mateřské školy neovlivní osvětlení ani oslunění jiných staveb a zároveň ani sama 

není jinou stavbou ovlivněna. 
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3.4.6.1 NORMATIVNÍ POŽADAVKY 

 Limity koncentrace hluku jsou pevně stanoveny nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 Požadavky na zvukoizolační vlastnosti mezi místnostmi  

Pro šíření akustické energie vzduchem se hodnotí vzduchová 

neprůzvučnost a akustická energie šířená konstrukcemi (vlivem chůze, pádu 

předmětu atd.), tj. kročejová neprůzvučnost. Hodnoty vážené stavební 

vzduchové neprůzvučnosti nesmí být nižší než požadované hodnoty 

uvedené v normě a stanoví se takto:  

 

R´W = RW + ΔRW – k1  

R´w – vážená stavební vzduchová neprůzvučnost [dB]  

Rw – vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB] 

ΔRw – přírůstek vzduchové neprůzvučnosti [dB]  

k1 – korekce, která je závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [-]  

 

Posouzení: R´w ≥ R´w,n  

 

R´w,n – požadovaná (normová) vzduchová neprůzvučnost dle ČSN 

730532:2010  

Konstrukce můžeme z hlediska vzduchové neprůzvučnosti rozdělit na 

jednoduché a násobné, kde v případě násobných je potřeba spočítat 

přírůstek vzduchové neprůzvučnosti ΔRw.  

 

Vážené normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku nesmí 

překročit požadované hodnoty uvedené v normě, musí tedy platit:  

L´n,w = Ln,w – ΔLn,w + k2  

 

L´n,w – vážená normalizovaná hladina kročejového hluku[dB]  

Ln,w – vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost [dB]  

ΔLn,w – zlepšení hladiny kročejové neprůzvučnosti [dB]  

k2 – korekce, která je závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [-] 

Posouzení: L´n,w ≤ L´n,w,N  

 

L´n,w,N – požadovaná (normová) kročejová neprůzvučnost dle ČSN 

730532:2010  

Konstrukce můžeme z hlediska kročejové neprůzvučnosti rozdělit na 

jednoduché a násobné, kde v případě násobných je potřeba spočítat 

zlepšení kročejové neprůzvučnosti ΔLn,w. 
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 Jedná se o samostatně stojící objekt mateřské školy. Objekt je dvoupodlažní 

a jeho půdorysný tvar připomíná kříž. Konstrukčně se jedná o zděný systém. 

Nosné svislé konstrukce jsou z vápenopískových tvárnic Silka 20-2000, zateplené 

jsou čedičovou vlnou. Úprava fasády je silikátovou omítkou. V části, která má i 

druhé nadzemní podlaží je dřevěný provětrávaný obklad. Stropní konstrukce tvoří 

prefabrikované stropní panely Spiroll o tl. 320 a 250 mm. Podlahy v objektu jsou 

navrženy plovoucí s povrchovou úpravou keramické dlažby a marmolea. 

 Okna jsou navržena dřevohliníková s izolačním trojsklem a váženou 

laboratorní neprůzvučností výrobku Rw ≥ 33 dB, to odpovídá II. třídě zvukové 

izolace oken, podle tabulky 16. Vnitřní dveřní výplně jsou dřevěné plné, jejich 

vážená laboratorní neprůzvučnost je Rw = 32 dB. 

Použité ventilátory mají maximální akustický výkon Lw = 40 dB(A). Nenacházejí se 

ale v sousedství s posuzovanými místnostmi. Dále za vnitřní zdroj hluku je 

považována vzduchotechnika, která se nachází v dostatečné vzdálenosti od 

pobytových místností. 

 

 

3.4.8.1 URBANISTICKÁ AKUSTIKA 

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 

venkovním prostoru: 

Hyg. limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro den:   

LAeq,T,DEN = 50 + 10 = 60 dB 

Hyg. limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro noc:   

LAeq,T,NOC = 50 – 10 + 10 = 50 dB 

 

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 

Hyg. limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro den:   

LAeq,T,DEN = 40 + 5 = 45 dB 

 

Na pozemek bude působit hluk z dopravy, který se sníží vysázenými stromy.  

Předpokládá se splnění těchto limitů. 
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Konstrukce Pož. 

Hodnota Rw,n 

Pož. 

Hodnota 

Ln,wN 

Vypočítaná 

hodnotta 

Rw 

Vypočítaná 

hodnota 

Lnw 

Posouzení 

Stěna Strop 

přípravna/denní 

místnost 

56 - - 52 - Vyhovuje 

Strop  55  48 55 32 Vyhovuje 

 

Podle požadavků normy ČSN 73 0532 z roku 2010 vnitřní nosná stěna 

provedená z tvárnic Silka S20-2000 tl. 240 mm vyhovuje na váženou 

stavební neprůzvučnost konstrukce R‘w,N. 

Podle požadavků normy ČSN 73 0532; 2010 strop mezi podlažími vyhoví 

jako dělící konstrukce mezi přípravnou jídla a kabinetem. Výpočtem 

stanovená hodnota podle ČSN EN 12354-1; 2001 je R‘w,N = 55 dB ≤ R’w = 55 

dB. 

Vážená stavební hladina kročejového zvuku byla též stanovena podle ČSN 

EN 12354-1; 2001: 

L’n,w = 32 dB ≤ L’n,w,N = 48 dB 

 

 

 

Obr. 3 Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách 

Zdroj: [22] 
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Použité konstrukce pro návrh a stavbu předmětné mateřské školy splňují 

svými parametry normové hodnoty dle ČSN 73 0532, nařízení vlády č. 

217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a chrání vnitřní pracovní 

prostředí s maximální hladinou ekvivalentního akustického tlaku při 

osmihodinové pracovní době. 

Je však nutné dodržet tyto předpoklady: 

- umísťování instalací do předstěn 

- dodržení navrhovaných technologií vytápění a odvětrání 

- zařizovací předměty zavěšené na předstěrách 

- pružné uložení schodiště nesmí být uloženo v konstrukci stěny 

- napřímo, musí se využívat akustických tlumičů 
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 Jako téma seminární mi bylo zadáno objektivně posoudit hlavní část 

diplomového projektu multikriteriální metodou SBToolCZ.  

 V dnešní době se klade čím dál větší důraz na ekologii, udržitelnost a 

šetrnost k životnímu prostředí. Roste světová populace (znázorněno na obr. 

1), která k životu potřebuje prostor, který je omezený velikostí Země.  

 Proto je potřeba klást nároky na životní prostředí. Stavebnictví je 

spojováno s velkou produkcí odpadu, s produkcí skleníkových plynů a se 

spotřebováváním energie. Úkolem nás všech by měl být šetrný přístup 

k návrhům budov. Respektovat tři pilíře udržitelnosti, kterými jsou = životní 

prostředí, ekonomika a společnost. Zmíněné pilíře hledají rovnováhu mezi 

environmentálními a sociálně-ekonomickými dopady stavebnictví, a právě 

toto má společné většina metod multikriteriálního hodnocení. 

 Multikriteriální hodnocení vychází z principů životního cyklu. Jde o 

nástroj používaný při hledání optimálního řešení pomocí více hodnotících 

kritérií pomocí metod jako normalizace a vážení. [1] Zatím ale není příliš 

rozšířené, protože je časově náročné a tím pádem i nákladné, je málo 

zkušených odborníků a není povinné. Z hlediska hodnocení můžeme 

Obr. 4 Světová populace s výhledem do r. 2050 

Zdroj: https://magazin.gnosis.cz/snimky/populace-1800-2050-osn.png 
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hodnotit budovy, výzkumné projekty nebo certifikační metody pro prvky 

nebo materiály.   

 Mezi certifikační metodiky pro budovy patří BREEAM, LEED, SBTool, 

DGNB nebo Green Pass. Třetí zmiňovaná je mezinárodní uznávaná metoda, 

která byla v červnu roku 2010 oficiálně představena a uvedena do provozu 

jako český certifikační nástroj SBToolCZ pro vyjádření úrovně kvality budov, a 

to v souladu s principy udržitelné výstavby.  [2] 

 ,,SBToolCZ umožňuje začít budovu posuzovat již od konceptu projektu. 

Konfrontací metodiky s konceptem lze dosáhnout výhodné optimalizace 

projektu tak, aby výsledná budova dosáhla optimálního certifikátu kvality. 

V případě hodnocení budovy ve fázi návrhu se hovoří o certifikaci návrhu 

budovy, po dokončení stavby budova může následně projít procesem 

certifikace skutečného provedení stavby.“ [2] 

 V mém případě posuzování mateřské školy se bude jednat o 

hodnocení ve fázi návrhu a rámci mé práce budou posouzena všechna 

kritéria spadající do metodiky SBToolCZ pro školské budovy 2016. 
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3.5.2.1 Identifikační údaje zadavatele a zpracovatele 

3.5.2.1.1 Údaje o stavbě 

  

Název stavby:  Mateřská škola 

Místo stavby:  katastrální území Havlíčkův Brod 

   parcela č. 653/1 

 

Předmět projektové dokumentace: 

   Předmětem dokumentace je mateřská škola. 

 

3.5.2.1.2 Údaje o stavebníkovi 

    Město Havlíčkův Brod 

               Havlíčkovo náměstí 57 

                Havlíčkův Brod 580 61 

 

3.5.2.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Vypracovala:   Jana Medová 

                Mendlova Ves 180 

                580 01 Havlíčkův Brod 

 

Hlavní projektant:  Jana Medová 

                Mendlova Ves 180 

                580 01 Havlíčkův Brod 
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 Budova mateřské školy je navržena na západním okraji Havlíčkova Brodu na 

pozemku č. 653/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Pozemek je svažován na 

jih. 

            Budova má dvě nadzemní podlaží. Přízemí je ve tvaru kříže a skládá se ze 

čtyř částí. Tři z nich jsou denní místnosti pro pobyt dětí se šatnou, hygienickým 

zázemím pro děti a skladem lehátek. Zbylou částí je technické zázemí (sklady, 

technická místnost, přípravna a výdejna jídla). V prvním patře jsou kanceláře pro 

učitele, místnost pro zaměstnance, ředitelna a šatna pro zaměstnance. 

            Mateřská škola je navržena jako zděná stavba z vápenopískových bloků Silka 

s kontaktním zateplením. Nenosné stěny jsou z pórobetonových bloků Ytong. 

Horizontální nosné konstrukce jsou navrženy jako předpjaté betonové panely. 

Střecha nad přízemím je plochá intenzivní a střecha nad druhým podlaží je plochá 

extenzivní. 

            Budova je vytápěna dvěma plynovými kotli v technické místnosti, dále je 

v celém objektu nucené větrání pomocí dvou vzduchotechnických jednotek 

s filtrem G4. 

            Pro návrh mateřské školy používám software Archicad 22. 

 

 Mateřská škola se hodnotí v době návrhu pro stavební povolení. 
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 SBToolCZ je národní metodika pro hodnocení komplexní kvality budov, kdy 

se posuzují vlastnosti budovy a okolí ve vazbě na udržitelný rozvoj. Hodnotí se tak: 

• vliv budovy na životní prostředí,   

• sociálně kulturní aspekty, 

• funkční a technická kvalita 

• ekonomika a management, 

• lokalita, ve které je budova postavena.  

 

 Metodika obsahuje sadu kritérií, které se na základě vlastností budovy a 

jejího okolí obodují, a v návaznosti na dosažené celkové skóre obdrží budova jeden 

ze čtyř certifikátů (základní, bronzový, stříbrný, nebo zlatý). 

 Do hodnocení vstupuje sada 36 různých kritérií z oblasti udržitelné 

výstavby. Jejich rozsah se liší dle typu budovy a dle fáze životního cyklu, který je 

posuzován. [26] 

  

 

Struktura kritérií a proces normalizace 

Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do tří základních skupin: 

 (1) environmentální kritéria (životní prostředí) – označení „E“, 

 (2) sociální kritéria (neboli také sociálně-kulturní) – označení „S“, 

 (3) ekonomika a management – označení „C“. 

Ty jsou doplněny o skupinu čtvrtou – Lokalita. Ta se sice hodnotí a výsledek se 

prezentuje, ale nevstupuje do výsledného certifikátu kvality: 

 (4) lokalita – označení „L“. Obr. 3. 

Obr. 5 Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre  
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 Skupina environmentálních kritérií obsahuje celkem 13 kritérií (označení 

E.01 až E.13), sociální skupina má kritérií 12 (S.01 až S.12), ekonomika a 

management má 6 kritérií (C.01 až C.06) a kritérií týkajících se lokality budovy je 

celkem 5 (L.01 až L.05). [26] 

 

Váhy kritérií 

 Výsledné body získané u jednotlivých kritérií se přenásobí předem 

definovanými vahami. Tyto vážené body se sečtou a poté tak dostaneme celkový 

výsledek, jehož hodnota pak reprezentuje celkovou úroveň komplexní kvality 

předmětné budovy. [26] 

  

Obr. 6 Základní struktura kritérií v metodice SBToolCZ 
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SKUPINA E – ENVIRONMENTÁLNÍ KRITÉRIA VÁHA [%] 

E.01 SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE 22,2 

E.02 POTENCIÁL GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ 9,9 

E.03 POTENCIÁL OKYSELOVÁNÍ PROSTŘEDÍ 5,3 

E.04 POTENCIÁL EUTROFIZACE PROSTŘEDÍ 5,5 

E.05 POTENCIONÁL NIČENÍ OZONOVÉ VRSTVY 4,3 

E.06 POTENCIONÁL TVORBY PŘÍZEMNÍHO OZONU 5,1 

E.07 VÝROBA OBNOVITELNÉ ENERGIE 5,9 

E.08 POUŽITÍ KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ PŘI VÝSTAVBĚ 8,4 

E.09 POUŽITÍ CERTIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ 5,8 

E.10 NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM 6,8 

E.11 HOSPODAŘENÍ S VODOU 7,0 

E.12 ZELEŇ NA BUDOVĚ A POZEMKU 7,4 

E.13 INOVACE 6,4 

CELKEM 100 

Tab. 17 Váhy environmentálních kritérií (E) 

 

SKUPINA S – KRITÉRIUM VÁHA [%] 

S.01 MÍRA NAPLNĚNÍ SPECIFIK ŠKOLSKÝCH STAVEB 18,0 

S.02 VIZUÁLNÍ KOMFORT 9,1 

S.03 AKUSTICKÝ KOMFORT 9,1 

S.04 TEPELNÁ POHODA 8,2 

S.05 KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU 11,4 

S.06 ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MATERIÁLŮ 10,7 

S.07 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 5,5 

S.08 OCHRANA PROTI RADONU 5,2 

S.09 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 6,1 

S.10 DOPRAVA 5,2 

S.11 BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ 5,5 

S.12 INOVACE 6,0 

CELKEM 100 

Tab. 18 Váhy sociálních kritérií (S) 
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SKUPINA C – KRITÉRIUM VÁHA [%] 

C.01 NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU 32,4 

C.02 PROJECT MANAGEMENT 13,6 

C.03 ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 13,0 

C.04 MĚŘENÍ SPOTŘEB ENERGIÍ A VODY 14,6 

C.05 MANAGEMENT TŘÍDĚNÉHO ODPADU 13,4 

C.06 INOVACE 13,0 

CELKEM 100 

Tab. 19 Váhy kritérií ve skupině ekonomika a management (C) 

  

SKUPINA L – KRITÉRIUM VÁHA [%] 

L.01 DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH MÍST PRO RELAXACI 19,0 

L.02 DOSTUPNOST VEŘEJNÉ DOPRAVY 19,0 

L.03 RIZIKA LOKALITY 25,0 

L.04 KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ 18,0 

L.05 PREVENCE KRIMINALITY VE VYSTAVĚNÉM PROSTŘEDÍ 19,0 

CELKEM 100 

Tab. 20 Váhy kritérií ve skupině lokalita (L) 

 

SKUPINA  KRITÉRIÍ VÁHA [%] 

E ENVIRONMENTÁLNÍ KRITÉRIA 35 

S SOCIÁLNÍ KRITÉRIA 50 

C EKONOMIKA A MANAGEMENT 15 

L LOKALITA 0 

CELKEM 100 

Tab. 21 Celkové váhy skupin kritérií 

 

Zdroj popisu metodiky: 

www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/SBTCZ-školy-2017.pdf  

http://www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/SBTCZ-%C5%A1koly-2017.pdf
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 Umístění bylo zvoleno na pozemku určeném podle územního plánu pro 

občanské vybavení místního nebo i nadmístního významu. Ten se nachází na 

západním okraji města Havlíčkův Brod západně od nově vznikající zástavby 

rodinných a bytových domů. K parcele je přivedena místní komunikace, která 

navazuje na silnici druhé třídy č. II/150 – ulice Ledečská. 

 Objekt jsem rozčlenila do 4 částí. Tři jsou jednopodlažní a slouží jako denní 

místnosti se zázemím pro děti. Poslední část je dvoupodlažní a nachází se v ní 

technické zázemí jako strojovna vzduchotechniky, technická místnost, sklady, 

přípravna a výdejna pokrmů. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází kabinety, 

ředitelna, spisovna, čajová kuchyňka, šatna pro zaměstnance se sprchou a toaletou 

a sborovna. 

 Jako hlavní materiál pro nosné stěny jsem vybrala vápenopískové tvárnice 

Silka o tloušťce 250 mm. Pro zateplení je zvolena minerální izolace o tl. 200 mm 

s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,033 W/(m×K). Na jednopodlažní 

části je provedena probarvená silikátová omítka, na dvoupodlažní části je dřevěný 

vodorovný obklad vynesený z dřevěných latí. Pro vodorovné konstrukce byly 

zvoleny prefabrikované panely Spiroll. Jejich výška byla stanovena podle rozpětí. 

Nad jednopodlažní částí je 250 mm a mezi prvním a druhým nadzemním podlaží a 

nad druhým nadzemním podlaží jsou panely o výšce 320 mm.  

 Střechy na objektu jsou navrženy zelené. Intenzivní, nad prvním nadzemním 

podlaží, má vrchní vrstvu z travního koberce. Nad druhým nadzemním podlaží byla 

zvolena extenzivní, z důvodu horšího přístupu (po ocelovém žebříku). Kolem atik 

jsou vytvořeny pásy 500 mm z praného kameniva.  

 Dominantou vstupu je prosklený fasádní dřevo-hliníkový systém s izolačním 

trojsklem, ve kterém se nachází dvoukřídlé vchodové dveře. Nad vstupem se 

nachází železobetonová stříška, která ochraňuje před povětrnostními vlivy a 

zároveň chrání před dopadem hořících částí od obkladu fasády. Ostatní výplně 

jsou také navrženy dřevo-hliníkové. Hliník z exteriéru má zajistit snadnou údržbu a 

odolnost, dřevo z interiéru zajišťuje přírodní vzhled.   

 Svislé nenosné konstrukce jsou z pórobetonových tvárnic Ytong, mezi 

chodbami a šatnou pro děti je o tloušťce 150 mm, zbylé zdi jsou tloušťky 100 mm. 

Pomocné stěny, jako například oddělení sprchových koutů nebo pro věšáčky na 

ručníky jsou z tvárnic šířky 75 mm. Jsou opatřeny vápenocementovou omítkou 

s vrchní štukovou úpravou. 

 Ve většině místností je kvůli vedení vzduchotechniky sádrokartonový 

podhled. V místnostech s možnou vlhkostí jsou sádrokartonové desky s odolností 

proti vlhkosti.  

 Podlahy jsou navržené jako plovoucí, v prvním nadzemním o tloušťce 200 

mm, ve druhém podlaží o tloušťce 130 mm. Nášlapná vrstva je z keramické dlažby 

nebo z marmolea. 

 Vytápění je pomocí dvou kondenzačních plynových kotlů THERM 28 KDZ.A. 

Ty ohřívají stacionární zásobník teplé vody OKC 500 NTR/BP o objemu 447 litrů. 

 Objekt je větrán dvěma vzduchotechnickými jednotkami DUPLEX, první 

odvětrává třídy se zázemím a druhá dvoupodlažní část. Třídy jsou dále chlazeny 

VRV jednotkou umístěnou na střeše objektu nad 1. NP.  
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 Voda, plyn a elektrika jsou přivedeny z místní komunikace západně od 

parcely investora. Jednotná kanalizace vede silnicí jižně pod pozemkem investora. 

Dále je na pozemku vyřešeno i odvodnění dešťových vod podle platné vyhlášky. Ze 

střech jsou svedeny potrubím pod základy objektu a odtud do retenční nádrže 

soužící k zalévání hřišť a zeleně. Ze zpevněných ploch jsou vody odváděny 

odvodňovacími žlaby, odtud je svedena přes odlučovač ropných látek do 

vsakovacích tunelů Garantia. Z nich je vytvořen přepad do jednotné kanalizace. 
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 Po zpracování projektové dokumentace byl v softwaru Excel vytvořen výkaz 

výměr, mapující všechny známé materiály použité v průběhu návrhu stavby. Z nich 

byly vypočtena přes jednotkovou hmotnost dílčích materiálů a jejich životnost 

celková hmotnost. Tato hmotnost poté byla použita při výpočtu svázané spotřeby 

energie a svázané produkce emisí (kritéria E.1 až E.6). Ta se vydělí celkovou 

podlahovou plochou objektu. Z průkazu energetické náročnosti budovy se zjistí 

roční spotřeby energie, které se přenásobí přes emisní faktor kritéria a určí se 

celková roční spotřeba primární energie, podělením celkovou plochou a sečtením 

s měrnou roční produkcí se získá hodnota celkové měrné roční svázané produkce, 

která se porovnává s bodovým ohodnocením daného kritéria. Dále se postupuje 

dle uváděné metodiky. Do hodnocení spadají nejrůznější požadavky, které jsou 

následně bodově ohodnoceny. Přenásobením se z nich stávají vážené body. Vše 

bylo posuzováno podle projektové dokumentace pro stavební povolení. Kriteriální 

listy jsou obsaženy v přílohové části C spolu s výkazem výměr a jednotkovými 

svázanými produkcemi emisí. 
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SKUPINA E – KRITÉRIUM NORMALIZ. 

BODY 

VÁHA [%] VÁŽENÉ 

BODY 

E.01 SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE 0,8 22,2 0,18 

E.02 POTENCIÁL GLOBÁLNÍHO 

OTEPLOVÁNÍ 

3,88 9,9 0,38 

E.03 POTENCIÁL OKYSELOVÁNÍ 

PROSTŘEDÍ 

1,68 5,3 0,09 

E.04 POTENCIÁL EUTROFIZACE 

PROSTŘEDÍ 

0 5,5 0 

E.05 POTENCIONÁL NIČENÍ OZONOVÉ 

VRSTVY 

8,26 4,3 0,36 

E.06 POTENCIONÁL TVORBY 

PŘÍZEMNÍHO OZONU 

4,37 5,1 0,22 

E.07 VÝROBA OBNOVITELNÉ ENERGIE 3,20 5,9 0,19 

E.08 POUŽITÍ KONSTRUKČNÍCH 

MATERIÁLŮ PŘI VÝSTAVBĚ 

4,38 8,4 0,37 

E.09 POUŽITÍ CERTIFIKOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 

6,06 5,8 0,33 

E.10 NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 

ODPADEM 

0 6,8 0 

E.11 HOSPODAŘENÍ S VODOU 6,00 7,0 0,42 

E.12 ZELEŇ NA BUDOVĚ A POZEMKU 6,59 7,4 0,49 

E.13 INOVACE 0 6,4 0 

CELKEM  100 3,05 

Tab. 22 Přepočet skupiny E na body 
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SKUPINA S – KRITÉRIUM NORMALIZ. 

BODY 

VÁHA [%] VÁŽENÉ 

BODY 

S.01 MÍRA NAPLNĚNÍ SPECIFIK 

ŠKOLSKÝCH STAVEB 

3,46 18,0 0,62 

S.02 VIZUÁLNÍ KOMFORT 0 9,1 0 

S.03 AKUSTICKÝ KOMFORT 1,13 9,1 0,1 

S.04 TEPELNÁ POHODA 5,2 8,2 0,43 

S.05 KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU 3,33 11,4 0,38 

S.06 ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST 

MATERIÁLŮ 

0 10,7 0 

S.07 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 0 5,5 0 

S.08 OCHRANA PROTI RADONU 3 5,2 0,16 

S.09 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 6,5 6,1 0,33 

S.10 DOPRAVA 4,29 5,2 0,22 

S.11 BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ 5 5,5 0,28 

S.12 INOVACE 0 6,0 0 

CELKEM  100 2,52 

Tab. 23 Přepočet skupiny S na body 

 

 

SKUPINA C – KRITÉRIUM NORMALIZ. 

BODY 

VÁHA 

[%] 

VÁŽENÉ 

BODY 

C.01 NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU 0 32,4 0 

C.02 PROJECT MANAGEMENT 0,39 13,6 0,05 

C.03 ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ A 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

8 13,0 1,04 

C.04 MĚŘENÍ SPOTŘEB ENERGIÍ A 

VODY 

2 14,6 0,29 

C.05 MANAGEMENT TŘÍDĚNÉHO 

ODPADU 

10 13,4 1,34 

C.06 INOVACE 0 13,0 0 

CELKEM  100 2,75 

Tab. 24 Přepočet skupiny C na body 
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SKUPINA L – KRITÉRIUM NORMALIZ. 

BODY 

VÁHA 

[%] 

VÁŽENÉ 

BODY 

L.01 DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH MÍST 

PRO RELAXACI 

0 19,0 0 

L.02 DOSTUPNOST VEŘEJNÉ DOPRAVY 0 19,0 0 

L.03 RIZIKA LOKALITY 10 25,0 2,5 

L.04 KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ 7,74 18,0 1,39 

L.05 PREVENCE KRIMINALITY VE 

VYSTAVĚNÉM PROSTŘEDÍ 

2,0 19,0 0,38 

CELKEM  100 4,27 

Tab. 25 Přepočet skupiny L na body 

 

SKUPINA KRITÉRIÍ VÁŽENÉ BODY VÁHA [%] CELKOVÉ  

BODY 

E ENVIRONMENTÁLNÍ KRITÉRIA 3,05 35 1,07 

S SOCIÁLNÍ KRITÉRIA 2,52 50 1,26 

C EKONOMIKA A MANAGEMENT 2,75 15 0,41 

L LOKALITA 4,27 0 0 

CELKEM  100 2,74 

Tab. 26 Přepočet na celkové body 
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Hodnocená mateřská škola dosáhla v rámci hodnocení kvality ve stupni 

návrhu na certifikát SBToolCZ. V součtu všech kritérií získal celkem 2,74 bodů. 

 

 

 

 

  

Certifikát kvality budovy Body 

Certifikát 0 – 3,9 

Bronzový certifikát 4 – 5,9 

Stříbrný certifikát 6 – 7,9 

Zlatý certifikát 8 – 10 

Tab. 27 Výsledný certifikát 
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Zpracovala:         Jana Medová  

         Prosinec 2020 
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3.5.10.1 Výkaz výměr 

 Viz příloha C. 

 

3.5.10.2 PENB a přehled spotřeb energií 

 Viz příloha A. 

 

3.5.10.3 Výkresová část 

 Viz přílohy A a B. 

 
3.5.10.4 Výpočty jednotlivých kritérií 

 Viz příloha C.  
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 Cílem mé seminární práce bylo hodnotit hlavní část mé diplomové práce 

pomocí metodiky SBToolCZ. Po normalizaci a zvážení výsledků podle vah metodiky 

byl objekt oceněn bronzovým certifikátem, který značí standartní kvalitu budovy. 

Při větších změnách by jistě bylo možné získat ještě lepší ohodnocení. Aby budova 

získala zlatý certifikát je třeba s metodikou uvažovat od samého počátku. Například 

u environmentálních kritérií by se vylepšení mohlo týkat většího počtu 

fotovoltaických panelů pro větší výrobu obnovitelné energie, dále použití jiných 

materiálů, například místo vápenocementových omítek dát hliněné. Dále snížit 

množství betonových konstrukcí optimalizací stavebně-technickým návrhem. 

 Hodnocení ekonomiky a managementu vyšlo 2,72 bodů. Zde by bylo možné 

získat body další body za dopracování dokumentace k provozu budovy, nebo 

napojením zřízení zobrazující aktuální spotřeby energií. 

 Hodnocení lokality vyšlo pouhých 4.27 bodů z důvodu, že v blízkosti 200 

metrů se nenachází žádná relaxační zóna a zastávka městské hromadné dopravy 

se také nenachází v posuzovatelné vzdálenosti. Zatím se v rámci města jedná o 

rozvojovou část města, kde probíhá výstavba rodinných a bytových domů 
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[2] https://www.sbtool.cz/o-sbtoolcz/ 

 

Obr. 1 https://magazin.gnosis.cz/snimky/populace-1800-2050-osn.png 

Obr. 2 www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/SBTCZ-školy-2017.pdf 

Obr. 3 www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/SBTCZ-školy-2017.pdf 

  

https://magazin.gnosis.cz/snimky/populace-1800-2050-osn.png
http://www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/SBTCZ-%C5%A1koly-2017.pdf
http://www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/SBTCZ-%C5%A1koly-2017.pdf
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 V diplomové jsem se zabývala návrhem novostavby mateřské školy. 

Navrhovala jsem ho na reálné nezastavěné parcele s nejlepším svědomím tak, aby 

splňovaly veškeré technické, tepelně technické a ostatní požadavky. Cílem 

bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Práci jsem 

vypracovala podle rozsahu zadání a získaných znalostí studiem na střední 

průmyslové škole stavební, na bakalářském studiu fakulty stavební v oboru 

pozemní stavby a na oboru environmentálně vyspělé budovy při magisterském 

studiu. Při vypracování jsem používala platné normy, právní předpisy a technické 

listy materiálů a výrobků. Dalším dílčím zadáním byla technika prostředí staveb, 

která je vypracována v přílohově části B. Byla navržena koncepční stude 

relevantních systémů technického zařízení budovy s vazbou na výrobu a využití 

energie. Energetická náročnost domu vyšla B. 

 Poslední zpracovanou částí je hodnocení pomocí multikriteriálního 

hodnocení SBToolCZ, kde byla zpracována všechna dílčí kritéria. Budova byla 

certifikována. 

 Diplomová práce Mateřská škola odpovídá svému zpracováním zadání. 
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A [m2]    plocha  

apod.    a podobně  

b [m]    šířka  

B. p. v.   balt po vyrovnaní  

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

č.    číslo  

ČSN   česká státní norma  

D [%]   činitel denní osvětlenosti  

d1 [m]    odstupová vzdálenost sáláním  

dl. [m]   délka  

DN    jmenovitý průměr porubí  

DSP    dokumentace pro stavební povolení  

E    exteriér  

EPS    expandovaný polystyrén  

F [kN]    zatížení  

fRsi    teplotní faktor  

fRsi,N    požadovaný teplotní faktor  

h [m]    výška  

H    hydrant  

HI    hydroizolace  

HUP    hlavní uzávěr plynu 

HVŠ   hlavní vstupní šachta  

I    interiér  

JTSK    jednotná trigonometrická katastrální síť  

KN    katastr nemovitostí  

k. u.    katastrální území  

ks    kus  

kce    konstrukce  

L´n,w [dB]   vážená normalizovaná hladina kročejového hluku  

Ln,w [dB]   vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost  

m    metr  

mm    milimetr  

m2    metr čtvereční  

m3    metr krychlový  

m n. m.   metrů nad mořem  

NÚC    nechráněná úniková cesta  

NN    nízké napětí  

NP    nadzemní podlaží 

NTL   nízkotlaký  

OSB    deska ze slisovaných dřevěných štěpků  

p. č., parc. č.  parcelní číslo  

PD    projektová dokumentace  

PE    polyethylen  

PT    původní terén  
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PÚ    požární úsek  

PUR    polyuretan  

Pv [kg/m2]   požární zatížení  

Q [l/s]    průtok  

R [(m2K)/W]   Tepelný odpor konstrukce  

Rdt [kPa]   Výpočtová hodnota únosnosti zeminy  

Rse [(m2K)/W]  tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  

Rsi [(m2K)/W]  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  

RS    rozvodná skříň 

RŠ   revizní šachta  

Rw [dB]   vzduchová neprůzvučnost  

Rw,N [dB]   požadovaná vzduchová neprůzvučnost  

SDK    sádrokarton  

SO   stavební objekt  

SPB    stupeň požární bezpečnosti  

STL    středotlaký  

Tab.    tabulka  

tj.    to je  

tl.    tloušťka  

TUV    teplá užitková voda  

TZB    technické zařízení budov  

tzn.    to znamená  

U [W/(m2K)]   součinitel prostupu tepla  

Uem [W/(m2K)]  průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N,20 [W/(m2K)]  průměrný součinitel prostupu tepla, pož. hodnota  

Uf [W/(m2K)]   součinitel prostupu tepla rámem okna  

Ug [W/(m2K)]   součinitel prostupu tepla zasklením okna  

UN,20 [W/(m2K)]  součinitel prostupu tepla požadovaná hodnota  

Urec,20 [W/(m2K)]  součinitel prostupu tepla doporučená hodnota  

UT    upravený terén  

Uw [W/(m2K)]  součinitel prostupu tepla okna  

v [m/s]   rychlost  

V [m3]    objem  

VZT    vzduchotechnika  

XPS    extrudovaný polystyrén  

ZPF    zemědělský půdní fond  

ZTI    zdravotechnika  

ŽB    železobeton  

θe [°C]    teplota exteriéru  

θi [°C]    teplota interiéru  

θsi,N [°C]   nejnižší povrchová teplota  

λ [W/(mK)]   součinitel tepelné vodivosti  

φi    relativní vlhkost vzdu 
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A.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1:1000 

A.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:500 

A.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:200 

A.4 ZÁKLADY M 1:50 

A.5 PŮDORYS 1. NP M 1:50 

A.6 PŮDORYS 2. NP M 1:50 

A.7 ŘEZY M 1:50 

A.8a POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ M 1:100 

A.8b POHLED JIŽNÍ A SEVERNÍ M 1:100 

A.9 TVAR STROPU NAD 1. NP M 1:100 

A.10 TVAR STROPU NAD 2. NP M 1:100 

A.11 VÝKRES JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY M 1:100 

A.12a TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ - 

A.12b PŮDORYS 1.NP M 1:150 

A.12c PŮDORYS 2. NP M 1:150 

A.12d SITUACE PBŘ M 1:500 

A.12e VÝPOČET POŽÁDNÍHO ZATÍŽENÍ + SPB - 

A.13a VÝPOČET ČDO - 

A.13b AKUSTICKÉ VÝPOČTY - 

A.13c TEPELNĚ TECHNICKÉ - 
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A.14a PENB - 

A.14b DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PENB - 

A.15 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - 

1 EMPIRICKÉ NÁVRHYŽB KONSTRUKCÍ - 

2 EXISTENCE SÍTÍ - 

3 GEODETICKÉ BODY - 

4 NÁVRH POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ - 

5 NÁVRH STŘEŠNÍCH VTOKŮ - 

6 NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - 

7 VÝPOČET SCHODIŠTĚ - 

8 NÁVRH POČTU HMOŽDINEK - 
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B. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 

B. 2 GLOBÁLNÍ SCHÉMA - 

B. 3 OSVĚTLENÍ TŘÍDY A JEJÍHO ZÁZEMÍ - 

B. 4 SITUACE – DEŠŤOVÁ KANALIZACE M 1:500 

B. 5 FUNKČNÍ CELKY VZT 1.NP M 1:200 

B. 6 FUNKČNÍ CELKY VZT 2. NP M 1:200 

B. 7 SCHÉMA VEDENÍ VZT M 1:100 

B. 8 DISPOZICE ZAŘÍZENÍ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI M 1:25 

B. 9.a FOTOVOLTAIKA VÝPOČTY - 

B. 9.b UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ M 1:150 

B. 10 DISPOZICE ZDROJŮ 1. NP M 1:150 

B. 11 DISPOZICE ZDROJŮ 2. NP M 1:150 

B.12 DISPOZICE ZDROJŮ STŘECHA NAD 2. NP M 1:150 
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