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Abstrakt 

Diplomová práce „Školící centrum“ je zpracována ve formě projektové dokumentace 
obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů.  
Navržený objekt je situován v Babicích nad Svitavou. Objekt je rozdělen do několika zón, 
které zajišťují návštěvníkům veškerý komfort. Součástí centra je i ubytovací zázemí s 
restauračním prostorem a relaxační částí. Jedná se o zděnou stavbu zatřesenou plochou 
střechou, která je rozdělena do čtyř užitných podlaží. Vodorovné stropní konstrukce jsou 
navrženy z předpjatých stropních panelů. Součástí projektu je i specializace v daném oboru. 

  

Klíčová slova 

Školící centrum, ubytovací zázemí, restaurační prostor, relaxační část, podlaží  

  

  

  

Abstract 

Thesis "Training Center" is processed in the form of project documentation containing all 
requirements according to applicable regulations. 
The designed facility is located in Babice Svitavou. The building is divided into several zones, 
which provide visitors with all comfort. The center includes also accommodation facilities 

with a restaurant area and a relaxation area. It is a brick masonry building roofed with flat 

roof, which is divided into four usable floors. Horizontal ceiling constructions are designed 

from pre-tensioned ceiling panels. The project also includes specialization in the field. 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce „Školící centrum“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující 
všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je situován v Babicích nad Svitavou. 
Objekt je rozdělen do několika zón, které zajišťují návštěvníkům veškerý komfort. Součástí centra 
je i ubytovací zázemí s restauračním prostorem a relaxační částí. Jedná se o zděnou stavbu 
zatřesenou plochou střechou, která je rozdělena do čtyř užitných podlaží. Vodorovné stropní 
konstrukce jsou navrženy z předpjatých stropních panelů. Součástí projektu je i specializace 
v daném oboru. 
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Název stavby:   ŠKOLÍCÍ CENTRUM 
Stavebník:   Jan Šibal,  Brno, Krásného 15 
Zodpovědný projektant:  Jan Šibal,  Brno, Krásného 15   
Stupeň:    DPS   
 
Místo stavby:   Babice nad Svitavou 152 
Okres:    Brno-venkov 
Číslo parcely:   1452/2 
Katastrální území:   Šlapanice  
Charakteristika stavby:  Čtyřpodlažní objekt 
Účel stavby:   Veřejná stavba 

 
 

 

2. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
ŠKOLÍCÍ CENTRUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vypracoval: Bc. Jan Šibal 
 
 
Datum zpracování:  Leden 2013 
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a. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích 

Jedná se o nově zastavované území, které je doposud bez využití v návaznosti na stávající 
zástavbu. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Na území byly navedeny přípojky inženýrských sítí 
z hlavních řádů. Pozemek je napojen na stávající komunikaci. 

b. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Na daném pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Jednotlivé informace byly převzaty 
z průzkumů sousedních objektů. 
 Na území se nachází hlína štěrkovitá s tuhou konzistencí. Podzemní voda nebyla zjištěna 
v hloubce. Centrum bude napojeno na veřejnou kanalizační síť, vodovod, NN, komunikace. 
Přípojky budou vyvedeny až za hranici pozemku. Veřejné sítě jsou vedeny podél komunikace před 
vlastním pozemkem. 

c. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Pro stavbu nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánů. 

d. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba dodržuje obecné požadavky na výstavbu a požadavky technických norem. 

e. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 

Stavba splňuje podmínky platného územního plánu. Pozemky stavby jsou v územním plánu 
určeny pro občanskou vybavenost.  

f. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území 

Jedné se o novostavbu samostatně stojícího školícího centra, který negativně neovlivňuje okolní 
zástavbu. V době výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnost, zvýšenou dopravní 
zátěž na příjezdových komunikacích. 

g. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládané zahájení stavby:   01/2014 
Předpokládané dokončení stavby:   08/2015 
Nejprve budou provedeny zemní práce a přípojky inženýrských sítí. Dále bude následovat hrubá 
stavba. Nakonec se provedou dokončovací práce vnitřní a vnější. 

h.  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o 
počtu bytů v budovách bytových či nebytových  

Výška objektu:  11,170 m 
Zastavěné plocha:  1305,0 m2      
Plocha pozemku:  6400,0 m2   
Procento zastavění:  23,04 % 
Orientační hodnota stavby: 68 320 000 Kč 
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Název stavby:   ŠKOLÍCÍ CENTRUM 
Stavebník:   Jan Šibal,  Brno, Krásného 15 
Zodpovědný projektant:  Jan Šibal,  Brno, Krásného 15   
Stupeň:    DPS   
 
Místo stavby:   Babice nad Svitavou 152 
Okres:    Brno-venkov 
Číslo parcely:   1452/2 
Katastrální území:   Šlapanice  
Charakteristika stavby:  Čtyřpodlažní objekt 
Účel stavby:   Veřejná stavba 

 
 

 

3. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
ŠKOLÍCÍ CENTRUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vypracoval: Bc. Jan Šibal 
 
Datum zpracování:  Leden 2013 
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1.  Urbanistické a architektonické řešení 

a. Zhodnocení staveniště 

Objekt bude vybudován v Babicích nad Svitavou. Jedná se o samostatně stojící budovu. Objekt je 
situován na mírně svažitém terénu, před započetím prací je nutné sejmout ornici v min. tl. 100 
mm a odstranit křovinný porost pozemku. 

b. Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb  

Technické řešení s popisem jednotlivých vazeb je uveden v architektonické a stavební části. 

c. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na komunikaci III. Třídy. Dopravní řešení bude řešit specializovaná osoba. 
Centrum bude napojeno na veřejnou kanalizační síť, vodovod, NN, komunikace. Přípojky budou 
vyvedeny až za hranici pozemku. Veřejné sítě jsou vedeny podél komunikace před vlastním 
pozemkem. 

d. Řešení dopravy v klidu 

Nebylo řešeno 

e. Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nebude mít žádné větší negativní účinky na své okolí ani na životní prostředí. Materiály 
použité při výstavbě budou řádně skladovány v příslušných objektech, aby nedošlo k možné 
kontaminaci okolí. 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu 
s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle 11 
zákona č. 185/2001 Sb. 

f. Řešení bezbariérového užívání 

Objekt je koncepčně řešen i pro užívání osob s omezenou schopností pohybu. V objektu je 
navržen částečný bezbariérový přístup. Vnitřní infrastruktura je uzpůsobena pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Objekt je vybaven vnitřním výtahem a vstupní rampou.   

g. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové dokumentace 

Nebyly provedeny žádné průzkumy. 

h. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční systém 

Údaje o podkladech pro vytyčení stavby zajistí objednatel. 

i. Členění stavby na jednotlivé stavební, inženýrské objekty a technologické provozní soubory 

Jednotlivé popisy inženýrských objektů jsou uvedeny ve výkr. Č. 01 situace. 
SO_01 Školící centrum 

j. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba nebude mít žádné větší negativní účinky na své okolí ani na životní prostředí. Materiály 
použité při výstavbě budou řádně skladovány v příslušných objektech, aby nedošlo k možné 
kontaminaci okolí. 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

Je řešena jako samostatná část. 

3. Požární odolnost 

Je řešena jako samostatná část 

4. Hygiena ochrana zdraví a životního prostředí 

Jsou splněny požadavky, které požaduje legislativa. Objekt a jednotlivé místnosti jsou dostatečně 
prosluněny. Stavba nebude mít žádné větší negativní účinky na své okolí ani na životní prostředí. 
Materiály použité při výstavbě budou řádně skladovány v příslušných objektech, aby nedošlo 
k možné kontaminaci okolí. 

5. Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost užívání objektu bude dodržena dle platné legislativy. 

6. Ochrana proti hluku 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu 
zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou 
hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně 
veřejného zdraví. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Objekt splňuje tepelně-technické parametry dle platných norem. Řešeno v samostatné části. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Do objektu je vybudován bezbariérový přístup ve formě rampy. Součástí centra jsou i toalety pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a ubytování v podobě 2 dvou-lůžkových 
pokojů. Vertikální transport je zajištěn výtahem. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy 

Nebyly provedeny, žádné průzkumy, nelze rozhodnout. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Nebyla řešena. 

11. Inženýrské stavby 

Centrum bude napojeno na veřejnou kanalizační síť, vodovod, NN, komunikace. Přípojky budou 
vyvedeny až za hranici pozemku. Veřejné sítě jsou vedeny podél komunikace před vlastním 
pozemkem. Objekt bude vyspárován dle. výkresu situace. Dopravní řešení bude zhotoveno jako 
samostatná část kvalifikovanou osobou. 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V objektu bude zřízena vzduchotechnická jednotka, dle návrhu TZB.  Žádná výrobní zařízení 
nebudou v objektu uvažována. 
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Architektonické a stavebně technické 
řešení 

 

4.  F. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

ŠKOLÍCÍ CENTRUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vypracoval: Bc. Jan Šibal 
 
Datum zpracování:  Leden 2013 
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a. Účel objektu 

Školící centrum bylo navrženo pro potřeby široké veřejnosti k dodatečnému vzdělávání a 
proškolování, jak právních, tak i fyzických osob. Objekt je rozčleněn do několika zón a poskytuje 
plný uživatelský komfort svým návštěvníkům.  

b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, 

Objekt se nachází 15 km od města Brna v Babicích nad Svitavou, kde je situován na parcele č. 
1542/2.  Jedná se o samostatně stojící objekt, který je vzdálen od ostatních staveb cca 200 m. 
Svým architektonickým řešením nenarušuje koncept svého okolí.  
Budova je členěna do čtyř podlaží. Tři nadzemní podlaží a jedno suterénní. Jednotlivá podlaží jsou 
členěna do zón. Restaurační část je oddilatována od zbývající části objektu z důvodu možného 
nepravidelného sedání celého centra. Dilatace je tvořena EPS tl. 40 mm a je opatřena 
ukončovacími dilatačními profily. 
V podzemním podlaží  se nachází relaxační část určená převážně pro návštěvníky centra, jejíž 
součástí je sauna s ochlazovnou a odpočívárnou. Součástí této části je i hygienické zázemí. Dále se 
v podzemním podlaží nachází technické místnosti a jednotlivé prostory pro údržbu a skladování 
dokumentů. 
První nadzemní podlaží plní funkci převážně vzdělávací, nachází se zde 2 učebny s kapacitou cca 
25 osob, přednáškový sál s kapacitou 70 osob, promítací místnost s kapacitou 30 osob a dále také 
konferenční místnost s kapacitou cca 30 osob. Součástí podlaží je hygienické zázemí pro 
návštěvníky i zaměstnance. V 1NP se dále nachází jídelna se samostatnou kuchyní a přidruženými 
sklady zajišťující provoz kuchyně.  
Druhé a třetí nadzemní podlaží plní funkci čistě ubytovací, nachází se zde 6 čtyřlůžkových pokojů 
a 2 dvojlůžkové pokoje, každý z pokojů má vlastní hygienickou část vlastní. Součástí třetího 
nadzemního podlaží je administrativní část s denní místností a šatnou pro zaměstnance. 
Jednotlivá podlaží jsou propojena hromadným schodištěm umístěným ve střední části budovy, 
součástí tohoto schodiště je i výtahová šachta procházející přes všechny podlaží. Další schodiště 
je umístěno v části s restaurací a je určeno zaměstnancům. 
Do objektu je vybudován bezbariérový přístup ve formě rampy. Součástí centra jsou i toalety pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a ubytování v podobě 2 dvou-lůžkových 
pokojů. Vertikální transport je zajištěn výtahem. 

c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění, 

Podlahová plocha budovy:  - 1.podzemní podlaží      648,2 m2 
       -   1. nadzemní podlaží       1152,5 m2 
     - 2. nadzemní podlaží     648,2 m2 
     - 3. nadzemní podlaží      648,2 m2 

 

Veškeré přístupové komunikace budou zpevněny viz. výkresová část. 
 
Výška objektu:  11,170 m 
Zastavěné plocha:  1305,0 m2      
Plocha pozemku:  6400,0 m2   
Procento zastavění:  23,04 % 
Počet parkovacích míst: 50 + 3 parkovací místa pro s osoby s omezenou schopností pohybu 
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Hlavní vstup do objektu je situován na severo-východ. Místnosti pro školení jsou orientovány na 
sever, východ a jih.  Prostory s možným tepelným ziskem jsou orientovány na sever (kuchyně). 
Ubytovací místnosti jsou orientovány převážně na sever, východ a jih. Osvětlení objektu bude 
sdružené. Okna budou opatřena slunečními žaluziemi, v místech s vyšší tepelnou zátěží je nutné 
opatřit okenní otvory o anti –uv folii. 

d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 

1. Zemní práce 

Objekt bude založen na stavební parcele č. 1452/2. Jedná se o méně svažitý terén. Před 
zahájením výkopových prací budou doloženy podklady vedení stávající inženýrských sítí, zajistí 
objednatel. Dále bude sejmuta orná půda v tl. 150 mm a odvezena na místní skládku. Vytyčení 
objektu a hranice pozemku zajistí zhotovitel. Na staveniště bude zřízena příjezdová zpevněná 
plocha z betonových panelů. Výkopové práce budou prováděny u podsklepené části do hloubky 
3,790 m pod upravený terén (435,250 m.n.m.). Jednotlivé pro základové pásy rýhy budou 
provedeny dle výkresu základů p.č. 02. U nepodsklepené části bude vyhlouben výkop pouze pro 
základové pasy a manipulační prostor potřebný k provedení tepelné izolace základu.  
Terén okolí bude vyrovnán sejmutou ornicí a dodatečně zatravněn.  

2. Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C 20/25 u nepodsklepené části do 
nezámrzné hloubky, bližší specifikace dle výkr. Základů p.č. 02. Základové pásy budou opatřeny 
roznášecí deskou tl. 150 mm u podsklepené části a 200 mm u nepodsklepené části. Desky budou 
prokrmovány KARI sítěmi d = 6 mm s oky 100x100 mm. Tyto desky budou uloženy na štěrkový 
podsyp min. tl. 100 mm. Celý objekt bude odvodněn drenážním potrubím uloženým v „drenážním 
tělese“, DN 150. Základová spára bude v hloubce u podsklepené části -4,265 m a u 
nepodsklepené části obvodových stěn   do hloubky -1,265 m. Výšky jsou od 0,000 = 435,250 
mnm. Obvodové základové pasy u nepodsklepené části budou zatepleny ISOVER PERIMETR tl. 
120 mm na celou hloubku základu. Šířka základových pasů byla provedena dle předběžného 
návrhu. 
V průběhu provádění základových konstrukcí budou prováděny průběžné kontroly rovinatosti, 
umístění a kvality betonové směsi. 

3. Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou provedeny ze systémových tvárnic POROTHERM. Nosné zdivo bude 
zhotoveno z PTH 30 P+D, P15 na PTH PROFI. A opatřeno v místě styku se stropní konstrukcí ŽB. 
věncem. Nosné obvodové zdivo bude zatepleno kontaktní zateplovacím systémem s tepelnou 
izolací ISOVER TF tl. 160 mm a mechanicky kotven talířovými hmoždinkami s ocelovým trnem. 
Obvodové zdivo v suterénu bude provedeno z bednících tvarovek BTB 50/24/30, který bude 
zároveň sloužit jako nosná konstrukce pro HI spodní stavby s teplenou izolací. Nenosné zdivo 
bude provedeno ze systémových tvarovek firmy POROTHERM. Nenosné zdivo bude v místě styku 
se stropní konstrukci vyplněno stlačitelnou tepelnou izolací. Příčky jsou provedeny z keramických 
tvárnic PTH 14,4, 11,5, 8, P+D na PTH PROFI. Akustické příčky budou zhotoveny z PTH 19 AKU 
s Rw = 52 db. Jednotlivé umístění zdiva viz. výkresová dokumentace. 

4. Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce bude zhotovena z předpjatých stropních panelů SPIROLL, bližší specifikace ve 
výkr. Skladby stropů. Stropní panely budou uloženy na žb. věnce C20/25 do maltového lože MC 
30 min. tl. 10 mm. Minimální uložení stropních panelů je 150 mm. Maximální podélné uložení 
panelů je 100 mm. Jednotlivé prostupy stropní konstrukcí budou upřesněny dle dokumentace 
TZB. Stropní konstrukce bude provedena dle návrhu statika (výrobce). Mezi jednotlivé panely 
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bude vkládána výztuž, která bude následně zalita betonovou zálivkou C 20/25. Výměny v místech 
větších prostupů budou provedeny ze svařovaných L-profilů, které dodá výrobce. 
Překlady v celém 1.SP a 1NP budou provedeny ze systémových bloků POROTHERM viz. výpisy 
překladů ve výkresech podlaží. Překlady 2NP a 3NP u obvodových stěn budou tvořeny žb. věncem 
s dodatečným zateplením tl. 50 mm. Překlady nad vnitřními otvory v podlažích 2NP a 3NP budou 
provedeny ze systémových bloků POROTHERM. 
Schodiště bude žb. prefabrikované uložené na ozuby do systému SCHOCK TRONSOLE. Popis 
provedení a montáž doplní výrobce SPIROLL. 

5. Konstrukce střechy 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Nad ubytovací částí se jedná o nepochůzí 
plochou střechu s možností vylezu ze schodišťového prostoru „věže“. Skladba konstrukce R1 je 
uvedena ve výkrese ploché střechy. Střecha bude vyspádována doporučeným 3,0 % spádem 
směrem k střešním vpustím. Na nosnou konstrukci bude aplikován penetrační nátěr, na který 
bude bodově nataven parotěsnící AP. Spádová vrstva bude vytvořena spádovými klíny, na které 
bude pokládána další vrstva TI s nakašírovaným AP. Tato skladba bude kotvena do nosné stropní 
konstrukce, dle podkladů výrobce. Na AP bude celoplošně nataven finální AP.  
Střešní plášť nad jídelnou bude proveden jako nepochůzí střecha s finální vrstvou tvořenou 
omývaným kamenivem, frakce 16/32 mm. Přesný popis skladby je uveden ve výpisu skladby 
střech R2. 

6. Izolace proti spodní vodě 

Objekt je založen v nepropustném podloží, proto bude po obvodě centra zřízen drenážní systém 
z flexibilního potrubí DN 150, který bude odvádět možnou dešťovou naakumulovanou vodu ve 
výkopu. Hydroizolační souvrství bude tvořeno ze dvou modifikovaných asfaltových pásů, které 
budou nataveny na připravený podklad. HI bude vytažena 550 mm nad úroveň upraveného 
terénu. Je nutné dodržet přesahové spoje, které budou nataveny min. 100 mm přes sebe. Spoje 
jednotlivých pásů budou důsledně zkontrolovány.  
HI vrstvy v podlahách budou vyspádovány do podlahových vpustí. Jednotlivý výpis materiálů a 
bližší specifikace jsou uvedeny ve výpisech skladeb. 

7. Povrchové úpravy 

• Povrchová úprava fasády a soklové části 
Fasáda bude mít jako finální vrstvu silikonovou fasádní omítku tl. 3 mm. Soklová část bude 
provedena ze soklové omítky BAUMIT. Jednotlivé omítky budou nanášeny na  nepenetrovaný 
povrch, zbavený nečistot a drsností, musí být dodržena rovinatost povrch 2 mm/1000 mm. 

• Povrchové úpravy v interiéru - omítky 
Budou tvořeny z lehčené sádrové omítky BAUMIT RATIO 2000 nanášené strojně na 
napenetrovaný  povrch zbavený nečisto. V místě styku různých materiálů bude jednovrstvá 
omítka opatřena výztužnou tkaninou s oky 10/10 mm. Rohy budou vyztuženy hliníkovými 
rohovými profily dle výrobce. 

• Povrchové úpravy v interiéru – obklad 
Obklady budou zhotovovány v místnostech s mokrým provozem dle výkresové dokumentace. 
Obklad bude lepen na podklad stavebním lepidlem BAUMIT FLEXTOP. Jednotlivé typy a barevné 
řešení obkladu upřesní investor. 

8. Podlahové konstrukce 

Veškeré nášlapné vrstvy podlah musí mít koeficient smykového tření n ≥ 0,6. Výškové úrovně 
jednotlivých typů podlah budou shodné. Rozhraní jednotlivých typů nášlapných vrstev jsou 
překryty přechodovou lištou. 
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Podlahy na zemině budou tvořeny z TI EPS NEOFLOR kladené ve 2 vrstvách, opatřené PE folií a 
následně zalité betonovou mazaninou C 20/25 s KARI sítěmi. Povrchové úpravy podlahy budou 
vytvořeny dle výkresové dokumentace. Podlaha bude po obvodu dilatována od svislé konstrukce 
pásky z EPS tl. 10 mm a opatřena soklovými profily dle typu nášlapné vrstvy. 
Podlahy mezi podlažími budou vytvořeny z tepelně akustických desek polystyrenu s nízkou 
dynamickou tuhostí tl. 40 mm s PE folií. Na tuto vrstvu bude vytvořena monolitická betonová 
mazanina tl. 50 mm. Podlaha bude po obvodu dilatována od svislé konstrukce pásky z EPS tl. 10 
mm a opatřena soklovými profily dle typu nášlapné vrstvy. 

9. Výplňové otvory 

Okenní otvory budou osazeny k vnějšímu líci obvodového zdiva. Součástí dodávky oken boudou i 
venkovní žaluzie, které budou kotveny k okennímu rámu. TI bude přesazena přes okenní rám min. 
30 mm. Zasklení oken bude izolační dvojsklo s hliníkovým rámem, tepelně technické parametry a 
rozměry jsou uvedeny ve výpisu oken. Součástí dodávky oken jsou i vnitřní plastové parapety bílé 
barvy.  
Vstupní dveře jsou samostatná dodávka, specifikace viz. výrobce. Vnitřní dveřní výplně budou 
osazovány na obložkové zárubně. Dveřní křídlo bude zavěšena na tři závěsy. Rozměry obložek 
budou zhotoveny na základě rozměrů svislých konstrukcí. Dveřní křídla budou částečně 
prosklená. Jednotlivé typy dveří dle výpisu dveří. 

10. Tepelné a akustické izolace 

• TI spodní stavby - je tvořena Z EPS PERIMETR s odolností proti zemní vlhkosti, tl. 120 mm 
• TI fasády – je tvořena z desek z minerální plsti ISOVER TF tl. 160 mm 
• TI podlahy spodní stavba – je tvořena z EPS NEOFLOOR 150 tl. 2x80 mm 
• TI a AI podlahy mezi patry je tvořena z pěnového polystyrenu s nizkou dynamickou 

tuhostí EPS RIGI FLOOR 5000 
• TI střechy – je tvořena ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS S 150 tl. Dle typu a 

místa skladby 
 
Jednotlivé tepelně technické vlastnosti daných materiálů jsou uvedeny v tepelně-technickém 
posouzení. 

11. Zpevněné plochy 

Přístupové cesty pro pěší budou zhotoveny z betonové dlažby tl. 40 mm uloženého do hutněného 
štěrkopískového podsypu tl. 150 mm 
Hlavní příjezdové komunikace budou potaženy asfaltovým potěrem tl 10 mm na podkladní 
armovaný asfaltový beton tl. 100 mm 

12. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

Dle ČSN 73 3610, viz výpis klempířských prvků. 

e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

Veškeré stavební konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540.  
 

HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 

Obsah: Posouzení součinitele prostupu tepla 

Druh 
k-ce 

 
Označení 
skladby 

Popis k-ce 
Tloušťka    

k-ce 

Urec,20 Un,20 U 

Posouzení 
Doporučená 

hodnota 
Požadovaná 

hodnota 
Skutečná 
hodnota 

mm W/m2K W/m2K W/m2K 

St ěn y S1 Obvodová stěna s TI  460 0,25 0,30 0,20 VYHOVÍ 
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PTH 30 + TI, tl 160 mm 

S2 
Obvodová stěna s TI  

420 0,25 0,30 0,25 VYHOVÍ BTB 50/24/30 + TI, tl 
120 

P
o

d
la

hy
 

P2 Podlaha na zemině 250 0,30 0,45 0,24 VYHOVÍ 

P3 Podlaha mezi  patry 100 0,50 0,75 0,63 VYHOVÍ 

St
ře

ch
a R1 Střešní plášť 300 0,16 0,24 0,14 VYHOVÍ 

R2 Střešní plášť 300 0,16 0,24 0,14 VYHOVÍ 

O
kn

a,
 d

ve
ře

 

O SCHUCO AWS 70HI 70 1,20 1,50 1,30 VYHOVÍ 

D Dveře vstupní 100 1,20 1,70 1,50 VYHOVÍ 

f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu, 

Objekt bude založen na stavební parcele č. 1452/2. Jedná se o méně svažitý terén. Před 
zahájením výkopových prací budou doloženy podklady vedení stávající inženýrských sítí, zajistí 
objednatel. Dále bude sejmuta orná půda v tl. 150 mm a odvezena na místní skládku. Vytyčení 
objektu a hranice pozemku zajistí zhotovitel. Na staveniště bude zřízena příjezdová zpevněná 
plocha z betonových panelů. Výkopové práce budou prováděny u podsklepené části do hloubky 
3,790 m pod upravený terén (435,250 m.n.m.). Jednotlivé pro základové pásy rýhy budou 
provedeny dle výkresu základů p.č. 02. U nepodsklepené části bude vyhlouben výkop pouze pro 
základové pasy a manipulační prostor potřebný k provedení tepelné izolace základu.  
Terén okolí bude vyrovnán sejmutou ornicí a dodatečně zatravněn. Inženýrskogeologický ani 
hydrogeologický průzkum nebyly vypracovány. 

g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 

Stavba nebude mít žádné větší negativní účinky na své okolí ani na životní prostředí. Materiály 
použité při výstavbě budou řádně skladovány v příslušných objektech, aby nedošlo k možné 
kontaminaci okolí. 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
   Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu 
s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle 11 
zákona č. 185/2001 Sb. 
 

h. Dopravní řešení, 

Objekt je napojen na komunikaci III. Třídy. Dopravní řešení bude řešit specializovaná osoba. 

i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 

Ochrana proti okolním negativním povětrnostním vlivům bude zajištěná obálkou budovy. Spodní 
stavba a její hydroizolační souvrství brání proti pronikání radonu do budovy. Nelze blíže 
specifikovat, neboť nebyl proveden geologický průzkum ani radonové měření. 
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j. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace dodržuje požadavky vyhlášky 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 
 
ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0212 – 1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 1 - Základní ustanovení 
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola stavebních objektů 
ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 1214 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi 
ČSN 73 1311 Zkoušení betonové směsi a betonu. Společná ustanovení 
ČSN 73 1312 Stanovení zpracovatelnosti betonové směsi 
ČSN 73 1370 Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení 
ČSN 73 1373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu - 1981 
ČSN 73 2028 Voda pro výrobu betonu 
ČSN EN 206-1 Beton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
Vyhl. č. 337/1997 kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (katalog 
odpadů) ve znění pozdějších předpisů 
Vyhl. č. 338/1997 o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhl. č. 132/ 1998 kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
Vyhl. č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na stavby 
Vyhl. MH č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
Zákon č. 17/1992 o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 125/1997 o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
Zákon č. 458/2000 - energetický zákon 
Nařízení vlády č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
 
 
ZÁVĚR 
Zhotovitel je povinen dodržet při výstavbě jednotlivé technologické postupy daných materiálů. 
Stavebník/investor je povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí vedené podzemí. 
Objekt splňuje veškeré požadavky na výstavbu dle platných norem. Při realizaci objektu zhotovitel 
zajistí BOZP a ekologické nakládání s odpady dle platných stanov. Objekt nebude v žádném 
ohledu omezovat své okolí a nebude negativně působit na životní prostředí. 
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5. ZÁVĚR 

Byl zpracován projekt pro realizaci „Školícího centra“. V průběhu návrhu byly řešeny jednotlivé 
konstrukční vazby. Součástí projektu je specializace diplomové práce. Na práci bylo pracováno 
průběžně s podporou jednotlivých specialistů v oboru.  

6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

• Související normy 

[1] ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 

[2] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

[3] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

[4] ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

[5] ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace. 

[6] ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody. 

[7] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. 

[8] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

[9] ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 

[10] ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

[11] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

• Související legislativa 

[12] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

[13] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

[14] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

• Internetové odkazy 

[15] SCHÜCO [online]. Dostupné z: http://www.schueco.com/web/cz 

[16] KNAUF [online]. Dostupné z: http://www.knauf.cz/ 

[17] KNAUF INSULATION [online]. Dostupné z: http://www.knaufinsulation.cz/ 

[18] POROTHERM [online]. Dostupné z: http://www.wienerberger.cz/ 

[19] DEKTRADE [online]. Dostupné z: http://dektrade.cz/ 

[20] BAUMIT [online]. Dostupné z: http://baumit.cz/ 

[21] TZB INFO. [online]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

EPS  expandovaný polystyren 
HI  hydroizolace 
SP  podzemní podlaží 
NP  nadzemní podlaží 
PE  polyetylen 
PT  původní terén 
UT  upravený terén 
TI  tepelná izolace 
Tl.  tloušťka 
ŽB   železobeton 
PB  Prostý beton 
AP  asfaltový pás 
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8. SEZNAM PŘÍLOH 

Označení Název Měřítko 

  

Výkresová a výpočtová část 

01. Situace (1:200) 

02. Základy (1:50) 

03. Půdorys 1SP (1:50) 

04. Půdorys 1NP (1:50) 

05. Půdorys 2NP (1:50) 

06. Půdorys 3NP (1:50) 

07. Řez A-A (1:50) 

08. Řez B-B (1:50) 

09. Pohledy (1:100) 

10. Pohledy (1:100) 

11. Stropy 1SP (1:50) 

12. Stropy 2NP (1:50) 

13. Stropy 3NP (1:50) 

14. Stropy 4NP (1:50) 

15. Detail A - detail atiky (1:5) 

16. Detail B - detail soklové části (1:10) 

17. Detail C - detail střešní vpusti (1:5) 

18. Detail D - detail osazení okenního otvoru (1:5) 

19. Plochá střecha (1:50) 

20. Výpis prvků (-) 

21. Tepelně technické posouzení (-) 

Specializace diplomové práce 

01. Statické posouzení stropních panelů (-) 

02. Návrh schodiště (-) 

03. Výkres skladby stropu 1SP (1:50) 

04. Výkres skladby stropu 1NP (1:50) 

05. Výkres skladby stropu 2NP (1:50) 

06. Výkres skladby stropu 3NP (1:50) 

Požárně bzpečnostní řešení 

  Technická zpráva požární ochrany (-) 

01. Situace (1:200) 

02. Půdorys 1NP-PBŘ (1:100) 

03. Půdorys 2NP-PBŘ (1:100) 

 
 

  


