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Abstrakt  

Diplomová práce na téma Mateřská škola je zpracována ve formě projektové dokumentace k 
provedení novostavby. Objekt je navržen na parcele 1840/1 v katastrálním území Brno – 
Husovice. Jedná se o mateřskou školu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 
Budova je zděná, částečně podsklepena a zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Objekt 
obsahuje dvě třídy pro celkový počet 40 dětí. Stravování a praní lůžkovin je zajištěno pomocí 
dovozu.  
  
Klí čová slova 
mateřská škola, projektová dokumentace, zděná budova, částečně podsklepeno, plochá 
střecha, třída, požární bezpečnost, tepelná technika, energetická náročnost budovy, denní 
osvětlení, kročejová a vzduchová neprůzvučnost  
  
  
  
Abstract 
The master’s thesis on the topic Kindergarten is processed in the form of project 
documentation for the implementation of the new building. The building is designed on a plot 
of 1840/1 in the cadastral Brno - Husovice. It is the kindergarten with a basement and two 
floors. The building is brick, partial basement and roofing flat roof with single shell. The 
building contains two classes for a total of 40 children. Food and washing bedding is provided 
by imports.  
  
Keywords 

kindergarten, project documentation, brick building, partial basement, flat roof, class, fire 
safety, thermal technology, energy performance of buildings, daylighting, impact and airborne 
sound insulation  
… 
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Úvod 
 
Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace stavební části k provedení 
novostavby objektu mateřské školy. Objekt se nachází v brněnské čtvrti Husovice. Budova je 
navržena pro 40 dětí předškolního věku. Jedná se o stavbu s jedním podzemním a dvěma 
nadzemními podlažími. Budova je zděná, částečně podsklepena a zastřešena jednoplášťovou 
plochou střechou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Průvodní zpráva 

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby. 

Mateřská škola 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 

Adresa: Kohoutova 1513/6, Brno 614 00 

Katastrální území: Brno - Husovice 

Parcelní čísla pozemků: 1840/1 

c) předmět dokumentace. 

Mateřská škola s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Budova je zděná, 
částečně podsklepena a zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba). 

Stavebník: Jan Novák, Merhautova 33, Brno 613 00 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IĆ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba). 

Projektant: Bc. Patrik Vystrčil, Zemědělská 7, Brno 613 00 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Legislativní požadavky na objekty mateřských škol dle platných vyhlášek ČR. 

Katastrální mapa pozemku a blízkého okolí stavby. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území. 

Celková plocha parcely činí 3810,10 m2, z toho zastavěnost parcely činí 1316,05 m2. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území. 

Objekt se nachází v sousedství parcely 1847/1 a 1847/11, které jsou využity pro stavbu 
pedagogicko-psychologické poradny. Parcela 1840/26 je využita jako příjezdová asfaltová 



cesta a je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Parcela 1840/1 je ve vlastnictví stavebníka. 
Zastavěnost parcel činí 1316,05 m2, tj. 34,6%.  

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.). 

Objekt se nenachází v chráněném území. 

d) údaje o odtokových poměrech. 

Objekt se nachází na pozemku s nepropustnou zeminou. Pro odtok vod je navržena drenáž 
s odtokem mimo objekt. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 

Stavba splňuje všechny podmínky regulačního plánu i územního rozhodnutí podle § 104 odst. 
1 stavebního zákona. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu se stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. a vyhláškou č.268/2009. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich 
projednání. 

h) seznam výjimek a úlevových území. 

Nejsou uvažovány. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic. 

Nebylo uvažováno. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 

Známí účastníci výstavby (jméno, adresa, parcela): 

Jihomoravský kraj, 1512/4, Brno 614 00, stavební parcely 1847/1 a 1847/11. 

Statutární město Brno, příjezdová komunikace 1840/26. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby. 

Nová stavba. 

b) účel užívání stavby. 



Účelem objektu je mateřská škola. 

c) trvalá nebo dočasná stavba. 

Trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních přepisů (kulturní památka apod.). 

Objekt se nenachází v chráněném území. 

e) údaj o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu se stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. a vyhláškou č.268/2009. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních 
předpisů. 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich 
projednání. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení. 

Nejsou uvažovány. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.). 

Zastavěná plocha: 1316,05 m2 

Obestavěný prostor: 3747,4 m2 

Užitná plocha: 853,6 m2 

Počet funkčních jednotek a jejich velikost: 2 třídy, třída v 1.NP s užitnou plochou 387,8 m2, 
třída v 2.NP s užitnou plochou 389,0 m2, užitná plocha suterénu 76,8 m2 

Počet uživatelů / pracovníků: 2 třídy s kapacitou 20 dětí, celkem 40 dětí, 4 vychovatelky, 1 
ředitelka, 2 osoby připravující dovezené jídlo, 2 umývači nádobí 

i) 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.). 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: elektřina ze sítě 22,1 MWh/rok, zemní plyn 110,5 MWh/rok  

Hospodaření s dešťovou vodou: dešťová voda ze střechy je odváděna do kanalizace 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: emise CO2 38,081 t/rok 

Třída energetické náročnosti budov: C – úsporná  



j) základní předpoklady výstavby časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy). 

Časové údaje o realizaci stavby: časové harmonogramy nejsou součástí zadání diplomové 
práce, tudíž lhůta výstavby není známa. 

 
Členění na etapy: 
1. vytýčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
2. sejmutí ornice a terénní úpravy 
3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
4. provedení základových konstrukcí 
5. provedení hrubé stavby 
6. provedení střechy 
7. provedení instalací 
8. montáž oken a dveří 
9. montáž elektroinstalace 
10. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
11. kolaudace stavby 
 
k) orientační náklady stavby. 

Obestavěný prostor: 3747,4 m2 

Účelové měrné jednotky: 801.3 Budovy pro výuku a výchovu, svislá nosná konstrukce 
z cihel, tvárnic nebo bloků � 4474 Kč/m3 

Orientační náklad stavby: 4474 * 3747,4 = 16 765 867,6 = 16,8 mil. Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

1. přípojky inženýrských sítí 
2. novostavba mateřské školy 
3. zpevněné plochy 
4. terénní úpravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku. 

Terén pozemku je mírně svažitý na jižní stranu. Nachází se v okolí rodinných domů a 
vyhovuje z hlediska docházkové vzdálenosti. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.). 

Geologický průzkum: na pozemku se nachází hlína jílovitá pevné konzistence F6 CL, 
tabulková únosnost zeminy Rdt = 200 kPa = 0,2 MPa, je doporučeno zakládat do nezámrzné 
hloubky 1,1 – 1,2m od UT, sklon svahování h:b = 1:0,5 

Hydrogeologický průzkum: hladina podzemní vody se nachází v hloubce, která bezprostředně 
neohrožuje objekt 

Stavebně historický průzkum: v průběhu průzkumu nebyly nalezeny historické artefakty 

Radonový průzkum: objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem, jedná se o pozemek 
s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální opatření, stačí pouze dbát na řádně 
provedené a utěsněné spoje hydroizolací 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Ochranná ani bezpečnostní pásma se v okolí pozemku nenacházejí. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území. 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí nad přípustné limity hluku. 

Pro odtok vod je navržena drenáž s odtokem mimo objekt. 

f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin. 

Dřeviny budou vykáceny a po dokončení stavby nahrazeny novými. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). 

Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce 
lesa. 



h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu). 

Objekt je napojen na přilehající asfaltovou silnice přes vlastní asfaltové parkoviště. Dále je 
objekt připojen pomocí přípojek na inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plyn, elektřina, 
sdělovací vedení). 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Věcné ani časové vazby stavby nejsou známy. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel objektu: mateřská škola. 

Základní kapacity funkčních jednotek: 2 třídy s kapacitou 20 dětí, celkem 40 dětí. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – území regulace, kompozice prostorového řešení. 

Objekt má jeden hlavní vstup a další vedlejší vstupy pro dovoz lůžkovin a dovoz jídla. Čelní 
vstup, který je situován jižně, slouží jako vstup do mateřské školy. Tyto vstupy jsou na úrovni 
0,000 = 247,470 m n. m. Mateřská škola je navržena jako třípodlažní budova. Suterén slouží 
jako skladovací prostor. Nacházejí se zde sklady a technická místnost. 

V 1.NP je provozována třída pro 20 dětí. Vstup je přes zádveří do předsíně, odkud se můžeme 
dostat do administrativní části (zázemí učitelek, ředitelna), dále do hygienické části (šatny 
umývárny, úklidové prostory). Přes hygienickou část se dostaneme do jídelny-pracovny, která 
navazuje na hernu-lehárnu. Ve 2.NP je také třída pro 20 dětí a má obdobnou dispozici jako 
podlaží níže. Všechna tři podlaží spojuje dvouramenné levotočivé železobetonové 
monolitické schodiště. Z 2.NP vede evakuační ocelové schodiště přímo na terén. 

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

Mateřská škola je navržena v obdélníkovém tvaru o rozměrech 32,7 x 14,3 m. Fasáda objektu 
je opatřena silikátovou tenkovrstvou omítkou v žluté barvě RAL 1018. Spodní okraj fasády je 
opatřen mozaikovou soklovou omítkou v odstínu M305. Okna i dveře jsou dřevěná eurookna 
v hnědé barvě rámu RAL 8002. Okna na jižní straně jsou opatřeny venkovními žaluziemi 
s bílými lamelami RAL 9003. Střecha je jednoplášťová plochá nepochůzná v barvě černé 
asfaltové hydroizolace. Komínová hlavice je zděná a je ve stejné barvě jako fasáda. 
Klempířské prvky jsou měděné bez povrchové úpravy. Venkovní ocelové evakuační schodiště 
z 2.NP je opatřeno šedým antikorozním nátěrem. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 



Suterén slouží jako skladovací prostor. Nacházejí se zde sklady a technická místnost. V 1.NP 
je provozována třída pro 20 dětí. Vstup je přes zádveří do předsíně, odkud se můžeme dostat 
do administrativní části (zázemí učitelek, ředitelna), dále do hygienické části (šatny 
umývárny, úklidové prostory). Přes hygienickou část se dostaneme do jídelny-pracovny, která 
navazuje na hernu-lehárnu. Ve 2.NP je také třída pro 20 dětí a má obdobnou dispozici jako 
podlaží níže. Stravování a praní lůžkovin je zajištěno formou dovozu. Pro tento účel jsou 
navrženy ve vyhrazených místnostech malé nákladní výtahy pro dopravu jídla a lůžkovin do 
2.NP. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vstup do 1.NP  bude řešen bezbariérově formou teleskopických nájezdových ližin. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením či zásahem elektrickým proudem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení. 

Mateřská škola s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Budova je zděná, 
částečně podsklepena a zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. 

b) konstrukční a materiálové řešení. 

Mateřská škola je třípodlažní, částečně podsklepená. Její nosný stěnový systém je příčný. V 
suterénu je obvodové zdivo vyzděno z betonových bednících tvárnic BTB 50/40/24 s 
železobetonovou zálivkou kvůli zemním tlakům působících na suterénní stěnu. Ostatní 
obvodové stěny jsou vyzděné z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D na minerální tepelně 
izolační perlitovou maltu Porotherm TM 5 a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
z minerální vlny tl. 100mm. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek 
Porotherm 30 P+D AKU na minerální tepelně izolační perlitovou maltu Porotherm TM 5 
kvůli zvýšeným požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost. Příčky v 1.NP a 2.NP  jsou 
vyzděny z keramických příčkovek Porotherm 11,5 AKU také kvůli zvýšeným požadavkům na 
vzduchovou neprůzvučnost. Ostatní příčky jsou vyzděny z keramických příčkovek Porotherm 
11,5 P+D a 14,5 P+D. Stropy jsou železobetonové prefabrikované z předpjatých panelů 
Spiroll kvůli rozpětí nad 8m (max. délka POT nosníku u stropu MIAKO). Celková tloušťka 
stropní konstrukce je 250mm (uvažováno užitné zatížení 3 kN/m2 pro školy). Objekt je 
zastřešen jednoplášťovou plochou střechou nepochůznou s klasickým pořadím vrstev. Budova 
je částečně podsklepena a je založena na základových pasech z prostého beton. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Statické výpočty nejsou součástí zadání diplomové práce, tudíž nejsou řešeny. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 



 
Návrh technického zařízení budovy není součástí zadání diplomové práce. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v technické zprávě požární ochrany včetně 
výkresů, které jsou přílohou diplomové práce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Tepelně technické a energetické posouzení je řešeno v příloze diplomové práce. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Větrání objektu je přirozené. Vytápění je řešeno plynovým kotlem s topným výkonem do 
70kW umístěným v technické místnosti v 1. S. Je zajištěno denní osvětlení denních místností 
a vyhovění na činitel denní osvětlenosti a také na rovnoměrnost osvětlení. Umělé osvětlení je 
zajištěno úsporným LED osvětlením. Zásobování teplou užitkovou vodou je zajištěné 
plynovým kotlem umístěným v technické místnosti v 1. S. Maximální teplota vody 45°C. 
Odvoz komunálního odpadu je řešen místní firmou zajišťující svoz a likvidaci odpadu. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží. 

Jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální opatření, stačí 
pouze dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolací. 

b) ochrana před bludnými proudy. 

Nepředpokládá se působení bludných proudů na stavbu, tudíž nejsou provedena opatření. 

c) ochrana před technickou seizmicitou. 

Objekt se nachází v klidné obytné části, kde se nepředpokládá zvýšená technická seizmicita. 

d) ochrana před hlukem. 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů 
okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. Stavba 
odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí, jsou 
konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro obytné prostředí.  

e) protipovodňová opatření. 

Objekt se nachází mimo záplavové území, tudíž nejsou potřeba protipovodňová opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 



a) napojovací místa technické infrastruktury. 

Hlavní rozvaděč elektřiny a hlavní rozvaděč plynu jsou zvlášť umístěny na čelní fasádě. 
Vodoměrná šachta s kanalizační šachtou jsou umístěny za chodníkem před vstupem do 
objektu. Všechny přípojky jsou napojeny na místní inženýrské sítě. Kanalizační přípojka je 
napojena pomocí kanalizační vložky pod úhlem 60°. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Objekt je napojen na elektrickou síť o napětí 220V. Kanalizační přípojka je z PVC KG DN 
150 s revizní šachtou Wavin DN 400. Vodovodní přípojka je z HDPE 100 s vodoměrnou 
šachtou As-Vodo 900x1200mm. Perforované drenážní potrubí HDPE DN 100 s revizními 
šachtami DN 300 v místech změny směru potrubí. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení. 

Příjezd k objektu je přes přilehlou asfaltovou silnici na asfaltové parkoviště s 8 stáními. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 

Objekt je napojen na přilehající asfaltovou silnice přes vlastní asfaltové parkoviště. 

c) doprava v klidu. 

Je uvažováno 8 stání na parkovišti. (1 stání / 5 dětí) 

d) pěší a cyklistické stezky. 

V okolí objektu se nachází pouze chodník vedoucí k objektu, ale nevedou sem žádné pěší ani 
cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy. 

Bude sejmuta vrstva ornice o tl. 300mm před započetím výstavby a uložena na pozemku pro 
pozdější rekultivaci. Dále bude provedeno vykopání základové jámy a výkopek bude použit 
částečně na zarovnání pozemku a zbytek bude odvezen na deponii. 

b) použité vegetační prvky. 

Pozemek bude po dokončení výstavby zatravněn a osazen stromy. 

c) biotechnické opatření. 

Pozemek je mírně svažitý. Bude provedeno pouze urovnání povrchu podle projektové 
dokumentace. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 



a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 

V průběhu výstavby nebude docházet ke zvýšenému obtěžování prachem a hlukem, dále k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování komunikací, 
ovzduší a vod a k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. V průběhu 
výstavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání s odpady se bude řídit 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Sběr odpadů je proveden pomocí plastových sběrných 
nádob umístěných u chodníku, které jsou následně sváženy místním provozovatelem svozu 
odpadů do spaloven. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem č.381/2001 Sb., a 
novelou 148/2006 Sb. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

Stavby se nenachází na chráněném území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

Nebyl proveden návrh zohlednění podmínek. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhovány ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba je situována na pozemku určeném ke stavbě obytných budov. Nejsou nutná opatření 
k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Projekt organizace výstavby není součástí diplomové práce, tudíž nejsou známy podrobnější 
informace o staveništi. 

 

 

V Brně 12/2013        Bc. Patrik Vystrčil 

 

 



C Technická zpráva 

C.1 Základní údaje 

C.1.1 Název a místo stavby 

Název stavby: Mateřská škola 

Místo stavby: Kohoutova 1513/6, Brno 614 00 

C.1.2 Účel stavby 

Mateřská škola pro 40 dětí předškolního věku 

C.1.3 Investor 

Jan Novák, Merhautova 33, Brno 613 00 

C.1.4 Dodavatel 

Petr Novák, Demlova 22, Brno 613 00 

C.1.5 Projektant 

Bc. Patrik Vystrčil, Zemědělská 7, Brno 613 00 

C.2 Architektonicko-dispoziční řešení 

C.2.1 Podklady pro projekt 

Legislativní požadavky na objekty mateřských škol dle platných vyhlášek ČR. 

Katastrální mapa pozemku a blízkého okolí stavby. 

C.2.2 Rozčlenění na stavební objekty 

1. přípojky inženýrských sítí 
2. novostavba mateřské školy 
3. zpevněné plochy 
4. terénní úpravy 
 
C.2.3 Funkční a dispoziční řešení 

Objekt má jeden hlavní vstup a další vedlejší vstupy pro dovoz lůžkovin a dovoz jídla. Čelní 
vstup, který je situován jižně, slouží jako vstup do mateřské školy. Tyto vstupy jsou na úrovni 
0,000 = 247,470 m n. m. Mateřská škola je navržena jako třípodlažní budova. Suterén slouží 
jako skladovací prostor. Nacházejí se zde sklady a technická místnost. 

V 1.NP je provozována třída pro 20 dětí. Vstup je přes zádveří do předsíně, odkud se můžeme 
dostat do administrativní části (zázemí učitelek, ředitelna), dále do hygienické části (šatny 
umývárny, úklidové prostory). Přes hygienickou část se dostaneme do jídelny-pracovny, která 
navazuje na hernu-lehárnu. Ve 2.NP je také třída pro 20 dětí a má obdobnou dispozici jako 



podlaží níže. Všechna tři podlaží spojuje dvouramenné levotočivé železobetonové 
monolitické schodiště. Z 2.NP vede evakuační ocelové schodiště přímo na terén. Stravování a 
praní lůžkovin je zajištěno formou dovozu. Pro tento účel jsou navrženy ve vyhrazených 
místnostech malé nákladní výtahy pro dopravu jídla a lůžkovin do 2.NP. 

C.2.4 Architektonické a výtvarné řešení 

Mateřská škola je navržena v obdélníkovém tvaru o rozměrech 32,7 x 14,3 m. Fasáda objektu 
je opatřena silikátovou tenkovrstvou omítkou v žluté barvě RAL 1018. Spodní okraj fasády je 
opatřen mozaikovou soklovou omítkou v odstínu M305. Okna i dveře jsou dřevěná eurookna 
v hnědé barvě rámu RAL 8002. Okna na jižní straně jsou opatřeny venkovními žaluziemi 
s bílými lamelami RAL 9003. Střecha je jednoplášťová plochá nepochůzná v barvě černé 
asfaltové hydroizolace. Komínová hlavice je zděná a je ve stejné barvě jako fasáda. 
Klempířské prvky jsou měděné bez povrchové úpravy. Venkovní ocelové evakuační schodiště 
z 2.NP je opatřeno šedým antikorozním nátěrem. 

C.3 Stavebně-konstrukční řešení 

C.3.1 Zemní práce 

Z hydrogeologického průzkumu vyplynulo, že hladina podzemní vody se nachází 
v dostatečné hloubce, která neohrožuje objekt. Dle geologického průzkumu bylo zjištěno, že 
se na pozemku nachází hlína jílovitá pevné konzistence F6 CL s tabulkovou únosností zeminy 
Rdt = 200 kPa = 0,2 MPa. Je doporučeno zakládat do nezámrzné hloubky 1,1 - 1,2m. Sklon 
svahování pro tuto zeminu je b:h = 1:0,5. Jelikož se jedná o zeminu nepropustnou, je nutné 
řešit odvodnění spodní stavby pomocí perforovaných drenážních trubek obalených geotextilií 
a uložených v betonovém loži na dně výkopu. Zásypy jsou řešeny propustným kamenivem 
s frakcí 16/32 až 32/63. Ornice bude sejmuta a uložena na deponii na pozemku a následně 
použita pro terénní úpravy. 

C.3.2 Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy C25/30. Základová spára 
u podsklepené části se nachází v hloubce 3,45m pod UT, tudíž se nachází v nezámrzné 
hloubce a je postačující minimální výška základu 500mm. Základová spára u nepodsklepené 
části se nachází v hloubce 1,1m, tudíž je vyhovující jako nezámrzná hloubka pro hlínu 
jílovitou. Pod nástupním stupněm schodiště a komínem budou základové pasy provedeny do 
hloubky 300mm. Podkladní beton bude proveden z prostého betonu třídy C25/30 a dále 
vyztužen KARI sítí 150/150 - Ø 6mm. 

C.3.3 Svislé nosné konstrukce 

V suterénu je obvodové zdivo vyzděno z betonových bednících tvárnic BTB 50/40/24 s 
železobetonovou zálivkou kvůli zemním tlakům působících na suterénní stěnu. Ostatní 
obvodové stěny jsou vyzděné z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D na minerální tepelně 
izolační perlitovou maltu Porotherm TM 5 a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
z minerální vlny tl. 100mm. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek 



Porotherm 30 P+D AKU na minerální tepelně izolační perlitovou maltu Porotherm TM 5 
kvůli zvýšeným požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost.  

C.3.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy jsou železobetonové prefabrikované z předpjatých panelů Spiroll kvůli rozpětí nad 8m 
(max. délka POT nosníku u stropu MIAKO). Celková tloušťka stropní konstrukce je 250mm 
(uvažováno užitné zatížení 3 kN/m2 pro školy). Podélné spáry mezi panely jsou vyplněny 
betonovou zálivkou C16/20 včetně výztuže 1ØR10. Spodní povrch panelů je ošetřen proti 
popraskání omítky mezi spárami panelů pomocí cementové lepící hmoty s perlinkou, která je 
s přesahem přes spáry. 

Překlady nad otvory nosné obvodové zdi v 1. S jsou tvořeny vylehčenými železobetonovými 
překlady RZP. Ostatní překlady u nosných zdí ve všech podlažích jsou tvořeny keramicko-
betonovými překlady Porotherm PTH 23,8 a v příčkách Porotherm PTH 11,5. 

C.3.5 Konstrukce spojující různé úrovně 

Všechna tři podlaží spojuje dvouramenné levotočivé schodiště s výškou stupně 145,83mm a 
šířkou stupně 340mm pro 1.NP a 2.NP a dále s výškou stupně 147,5mm a šířkou stupně 
335mm pro 1. S. V jednom rameni se nachází 12 stupňů pro 1.NP a 2.NP a dále v jednom 
rameni se nachází 10 stupňů pro 1. S. Šířka ramene je 1450mm. Šířka zrcadla je 100mm. 
Schodiště je železobetonové monolitické z betonu třídy C25/30 a výztuže B420B. Zábradlí 
bude kotvené zboku s výškou 1000mm a dále budou osazená pomocná madla ve výšce 
600mm po obou stranách ramene. Madla budou s vodorovným přesahem od 
nástupního/výstupního stupně 150mm. 

Z 2.NP vede evakuační ocelové schodiště přímo na terén. Jedná se o pravotočivé 
dvouramenné schodiště s výškou stupně 140,39mm a šířkou stupně 350mm. V jednom rameni 
se nachází 13 stupňů. Šířka ramene je 1450mm. Šířka zrcadla je 100mm. Zábradlí bude 
přivařené k pásnici schodnice U200. Základní výška zábradlí 1000mm a pomocné madlo 
600mm. 

Všechna schodiště plní maximální výšku schodišťového stupně pro školské stavby 150mm. 

C.3.6 Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Střecha je 
nepochůzná. Spádová vrstva je tvořena spádovými klíny z pěnového polystyrenu EPS se 
spádem 2%. Střešní plášť je mechanicky kotven kotevními šrouby s přítlačnými podložkami. 
Odvodnění střechy je zajištěno pomocí dvou svislých střešních vpustí Topwet DN 125 
s vyhříváním proti zamrzání a celkovým průtokem dešťové vody 18 l/s pro obě vpustě, což 
pokryje vypočtený odtok dešťových vod na dané střeše Q = 14,03 l/s. Na střeše jsou osazeny 
certifikované zabezpečovací úchyty proti pádu osob. Přístup na střechu je pomocí 
dvoudílného výsuvného žebříku s délkou 8m. Vrchní hydroizolační vrstva bude ve 
vyznačených místech zesílena 3. vrstvou asfaltového pásu umožňující odklad nářadí při 
revizích. 



C.3.7 Komíny 

Komín je třísložkový z komínových tvárnic Schiedel na MC 0,5 s průduchem o průměru 
200mm. Průduch je opatřen šamotovou vložkou. 

C.3.8 Obvodový plášť 

V suterénu je obvodové zdivo vyzděno z betonových bednících tvárnic BTB 50/40/24 s 
železobetonovou zálivkou kvůli zemním tlakům působících na suterénní stěnu. Ostatní 
obvodové stěny jsou vyzděné z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D na minerální tepelně 
izolační perlitovou maltu Porotherm TM 5 a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
z minerální vlny tl. 100mm. 

C.3.9 Příčky a dělící konstrukce 

Příčky v 1.NP a 2.NP  jsou vyzděny z keramických příčkovek Porotherm 11,5 AKU kvůli 
zvýšeným požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost. Ostatní příčky jsou vyzděny z 
keramických příčkovek Porotherm 11,5 P+D a 14,5 P+D. 

C.3.10 Izolace 

a) izolace proti zemní vlhkosti a vodě. 

Spodní stavba je zaizolována dvěma vrstvami SBS modifikovaného asfaltového pásu 
s nosnou nenasákavou vložkou. Spodní vrstva s vložkou ze skelné tkaniny (vysoká pevnost) a 
horní vrstva s vložkou z PES rohože (vyšší průtažnost). Ačkoliv by stačila jedna 
hydroizolační vrstva v daných hydrogeologických podmínkách stavby, byly použity dvě 
vrstvy hydroizolace jakožto jistější a levnější řešení než případné sanace spodní stavby 
plynoucí z netěsnosti jedné hydroizolační vrstvy. Hydroizolace je vyvedena 300mm nad terén 
kvůli odstřikující vodě. 

V podlahách je použita jako separační vrstva PE fólie. V místnostech s vyšším podílem 
vlhkosti (umývárny, úklidová komora, mytí nádobí,…) je použita hydroizolační stěrka Ardex 
S 1-K. 

Střecha je zaizolována také dvěma vrstvami SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou 
nenasákavou vložkou. Spodní vrstva s vložkou ze skelné tkaniny (vysoká pevnost) je 
nakašírovaná na kompletizovaných dílcích z pěnového polystyrenu EPS a horní vrstva je 
s vložkou z PES rohože (vyšší průtažnost). Snížení faktoru difúzního odporu µ kvůli perforaci 
vlivem mechanického kotvení střešního pláště bylo bráno v potaz při posouzení šíření 
vlhkosti v konstrukci. 

b) tepelné izolace. 

U obvodových zdí v suterénu včetně soklu byl použit extrudovaný (vytlačovaný) polystyren 
XPS. Obvodové stěny horní stavby jsou zatepleny minerální vatou s podélnou orientací 
vláken. Izolace v podlaze jsou z expandovaného (pěnového) polystyrenu EPS. Střecha je 
zaizolována také expandovaným (pěnovým) polystyrenem EPS. 



c) akustické izolace. 

Jako zvuková izolaci mezi stropy pater byla použita minerální vlna. Dále byl použit dilatační 
pásek z minerální vlny oddělující stěnu od podlahy. 

d) izolace proti radonu. 

Jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální opatření, stačí 
pouze dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolací. 

C.3.11 Podlahy 

Jako nášlapné vrstvy jsou použity keramické dlažby, vinylové krytiny a koberce. Všechny 
vnitřní podlahy jsou těžké plovoucí s roznášecí vrstvou z betonového potěru/mazaniny třídy 
C16/20. V místnostech s vyšším podílem vlhkosti (umývárny, úklidová komora, mytí 
nádobí,…) je použita hydroizolační stěrka Ardex S 1-K. Podlahy na terénu jsou zatepleny 
expandovaným polystyrenem EPS. Podlahy mezi patry jsou akusticky odizolovány minerální 
vlnou. Celková tloušťka podlahy na terénu je 150mm. Ostatní podlahy 100mm. Podlahy 
v denních místnostech s výskytem dětí vyhovují na pokles dotykové teploty. Bližší 
specifikace podlah je uvedena v příloze diplomové práce Výpis podlah a skladeb. 

C.3.12 Truhlářské výrobky 

Bližší specifikace je uvedena v příloze diplomové práce Výpis výrobků v části Výpis 
truhlářských výrobků. 

C.3.13 Zámečnické výrobky 

Bližší specifikace je uvedena v příloze diplomové práce Výpis výrobků v části Výpis 
zámečnických výrobků. 

C.3.14 Klempířské výrobky 

Bližší specifikace je uvedena v příloze diplomové práce Výpis výrobků v části Výpis 
klempířských výrobků. 

C.3.15 Obklady 

Vnitřní obklady jsou bělninové s výškou 1900mm (WC dětí, umývárna dětí, umývárna 
zaměstnanci), s výškou 1500mm (úklidová komora, mytí nádobí) a s výškou 600mm ve 
vzdálenosti 900mm od podlahy (přípravna jídel). 

C.3.16 Omítky 

Spodní povrch stropu je ošetřen proti popraskání omítky mezi spárami panelů pomocí 
cementové lepící hmoty 2x 3mm s vloženou perlinkou, která je s přesahem přes spáry. Zbytek 
tvoří vápenocementová omítka tl. 9mm. Vnitřní stěny budou omítnuty vápenocementovou 
omítkou v tl. 15mm. 



Fasádní omítka je tvořena silikátovou tenkovrstvou omítkou s rýhovanou strukturou zrnitosti 
2mm. Podklad tvoří cementová lepící hmota 2x 3mm s vloženou perlinkou. 

C.3.17 Malby a nátěry 

Vnitřní stěny a stropy budou vymalovány bílou barvou RAL 9003. Venkovní fasádní omítka 
v barvě žluté RAL 1018. 

C.3.18 Barevná řešení 

Fasáda objektu je opatřena silikátovou tenkovrstvou omítkou v žluté barvě RAL 1018. Spodní 
okraj fasády je opatřen mozaikovou soklovou omítkou v odstínu M305. Okna i dveře jsou 
dřevěná eurookna v hnědé barvě rámu RAL 8002. Okna na jižní straně jsou opatřeny 
venkovními žaluziemi s bílými lamelami RAL 9003. Střecha je jednoplášťová plochá 
nepochůzná v barvě černé asfaltové hydroizolace. Komínová hlavice je zděná a je ve stejné 
barvě jako fasáda. Klempířské prvky jsou měděné bez povrchové úpravy. Venkovní ocelové 
evakuační schodiště z 2.NP je opatřeno šedým antikorozním nátěrem. 

C.4 Technická zařízení 

C.4.1 Kanalizace 

Všechna odpadní potrubí, tj. připojovací potrubí, odpadní a větrací potrubí, svodné potrubí, 
jsou z PVC. Kanalizační šachta je umístěna za chodníkem před vstupem do objektu. 
Kanalizační přípojka je z PVC KG DN 150 s revizní šachtou Wavin DN 400. Kanalizační 
přípojka je napojena pomocí kanalizační vložky pod úhlem 60° do obecního kanalizačního 
systému. Hlavní svod je ve spádu 2%. 

C.4.2 Vodoinstalace 

Objekt je zásoben obecním vodovodem. Vodoměrná šachta je umístěna za chodníkem před 
vstupem do objektu. Vodovodní přípojka je z HDPE 100 s vodoměrnou šachtou As-Vodo 
900x1200mm. Ohřívání vody je zajištěno kombinovaným plynovým kotlem pro centrální 
vytápění umístěným v technické místnosti v 1. S. Rozvod ohřáté vody po objektu je zajištěn 
plastovými trubkami, které jsou vedeny v drážkách ve zdivu.  

C.4.3 Elektroinstalace 

Objekt je napojen na elektrickou síť o napětí 220V . Hlavní rozvaděč elektřiny a je umístěn na 
čelní fasádě. 

C.4.4 Vytápění 

Vytápění pomocí kombinovaného plynového kotle s topným výkonem do 70kW umístěným 
v technické místnosti v 1. S. Trubky jsou bezešvé měděné. Otopná tělesa Korado. 

C.4.5 Rozvod plynu 



Hlavní rozvaděč plynu je umístěn na čelní fasádě a dále napojen na veřejné plynovodní 
potrubí nízkotlaké. 

C.5 Zvláštní požadavky a jejich řešení 

C.5.1 Požární bezpečnost 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat, 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v technické zprávě požární ochrany včetně 
výkresů, které jsou přílohou diplomové práce. 

 
C.5.2 Ochrana proti hluku 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů 
okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. Stavba 
odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí, jsou 
konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro obytné prostředí. 

C.5.3 Hygienické požadavky 

Větrání objektu je přirozené. Vytápění je řešeno plynovým kotlem s topným výkonem do 
70kW umístěným v technické místnosti v 1. S. Je zajištěno denní osvětlení denních místností 
a vyhovění na činitel denní osvětlenosti a také na rovnoměrnost osvětlení. Umělé osvětlení je 
zajištěno úsporným LED osvětlením. Zásobování teplou užitkovou vodou je zajištěné 
plynovým kotlem umístěným v technické místnosti v 1. S. Maximální teplota vody 45°C. 
Odvoz komunálního odpadu je řešen místní firmou zajišťující svoz a likvidaci odpadu. 

C.5.4 Ekologické požadavky 

Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem č.381/2001 Sb., a 
novelou 148/2006 Sb. 

C.5.5 BOZ 

Výstavba bude splňovat požadavky v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a novelou 
591/2006 Sb. 

C.5.6 Likvidace odpadů 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Sběr odpadů je 
proveden pomocí plastových sběrných nádob umístěných u chodníku, které jsou následně 
sváženy místním provozovatelem svozu odpadů do spaloven. 



C.6 Úprava okolí objektu 

C.6.1 Přístupové komunikace 

Objekt je napojen na přilehající asfaltovou silnice přes vlastní asfaltové parkoviště. Je 
uvažováno 8 stání na parkovišti. (1 stání / 5 dětí) 

C.6.2 Okapové chodníky 

Okolo objektu je proveden obsyp pomocí kačírku frakce 8/16 v šířce 600mm zakončený 
betonovým obrubníkem 500x30x250mm. 

C.6.3 Zpevněné plochy 

Podlaha před vstupy do objektu má nášlapnou vrstvu z mrazuvzdorné protiskluzové 
keramické dlažby (bližší specifikace v příloze diplomové práce Výpis podlah a skladeb – 
Podlaha J). Kolem objektu je zámková dlažba napojená na asfaltové parkoviště. 

C.6.4 Zeleň 

Po dokončení veškerých prací bude rozmístěna sejmutá ornice a použita pro rekultivaci 
pozemku. Pozemek bude po dokončení výstavby zatravněn a osazen stromy. 

C.6.5 Oplocení a opěrné zdi 

Oplocení tvoří plot na podezdívce ze štípaných tvárnic. 

C.6.6 Terénní úpravy 

Bude sejmuta vrstva ornice o tl. 300mm před započetím výstavby a uložena na pozemku pro 
pozdější rekultivaci. Dále bude provedeno vykopání základové jámy a výkopek bude použit 
částečně na zarovnání pozemku a zbytek bude odvezen na deponii. 

 

 

 

V Brně 12/2013        Bc. Patrik Vystrčil 

 

 

 

 



 
Závěr 
 
Oproti původní studii mateřské školy obsažené v části B – Studie byly změněny následující části. 
Byly zvětšeny a přidány okenní otvory v herně a jídelně kvůli vyhovění na činitel denního osvětlení 
a rovnoměrnost osvětlení. Dále byly v těchto a dalších místnostech na jižní straně fasády přidány 
venkovní žaluzie kvůli vyhovění na nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti v letním období. Byl 
změněn smysl otevírání dveří vedoucí na vnitřní schodiště, které je chráněnou únikovou cestou typu 
A. Z tohoto důvodu musely být zvětšeny okenní otvory na mezipodestách nad velikost 2 m2 kvůli 
přirozenému větrání v CHÚC A. Dále musela být přidána druhá úniková cesta z třídy v 2.NP 
pomocí ocelového evakuačního schodiště vedoucího na terén. V třídě v 1.NP byl přidán také druhý 
evakuační východ přímo z herny. 
 
Cílem vytvoření diplomové práce bylo vytvoření projektové dokumentace stavební části 
k provedení novostavby mateřské školy v souladu s platnými normami a právními předpisy v České 
republice. Zadání diplomové práce bylo splněno. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
UT = upravený terén 
PT = původní terén 
PD = projektová dokumentace 
EPS = expandovaný pěnový polystyren 
XPS = extrudovaný vytlačovaný polystyren 
ŽB = železobeton 
PB = prostý beton 
TI = tepelná izolace 
HI = hydroizolace 
PP = polypropylen 
PE = polyetylén 
PES = polyester 
PVC = polyvinylchlorid 
1.NP = 1. nadzemní podlaží 
2.NP = 2. nadzemní podlaží 
1. S = 1. suterénní podlaží 
BTB = betonová tvarovka bednící 
PTH = Porotherm 
P+D = pero a drážka 
NN = nízké napětí 
RŠ = revizní šachta 
VŠ = vodoměrná šachta 
k. ú. = katastrální území 
č. p. = číslo popisné 
Rdt = tabulková výpočtová únosnost zeminy (MPa) 
F6 CL = hlína jílovitá - pevná konzistence 
m n. m. = metrů nad mořem 
Bpv = Balt po vyrovnání 
C25/30 = třída betonu 
B420B = druh ocelové výztuže 
Q = odtok dešťových vod (l/s) 
MC = malta cementová 
MVC = malta vápenocementová 
RAL = vzorník barev 
λ = součinitel tepelné vodivosti (W/mK) 
R = tepelná odpor (m2K/W) 
U = součinitel prostupu tepla (W/m2K) 
Uw = součinitel prostupu tepla celého okna (W/m2K) 
Ug = součinitel prostupu tepla okenního skla (W/m2K) 
Uem = průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy (W/m2K) 
µ = součinitel smykového tření (-)…pro keramickou dlažbu 
µ = faktor difúzního odporu (-)…pro hydroizolace 
sd = ekvivalentní difúzní tloušťka (m) 
d = tloušťka vrstvy (m) 
ρ = objemová hmotnost materiálu (kg/m3) 
c = měrná tepelná kapacita (J/kgK) 
f,rsi = teplotní faktor 
Mc,a = roční množství zkondenzované vodní páry (kg/m2rok) 
Mev,a = roční množství odpařitelné vodní páry (kg/m2rok) 
Mc,n = maximální množství kondenzátu (kg/m2rok) 



Δθt10 = pokles dotykové teploty podlahy (°C) 
Δθsi,min = minimální povrchová teplota (°C) 
D = činitel denní osvětlenosti (%) 
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Rw = vzduchová neprůzvučnost (dB) 
R’w = vážená vzduchová neprůzvučnost (dB) 
Lnw = kročejová neprůzvučnost (dB) 
L’nw = vážená kročejová neprůzvučnost (dB) 
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R (t) = únosnost nebo stabilita (v čase t) 
E (t) = celistvost (v čase t) 
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CHÚC A = chráněná úniková cesta typu A 
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ps = stálé požární zatížení (kg/m2) 
PHP = přenosný hasicí přístroj 
PG6 = práškový hasicí přístroj 
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