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Abstrakt 
Tématem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace na úrovni pro 
provedení stavby Základní školy v obci Moravany u Brna. V rámci přípravných studijních 
prací byl zpracován celý školní areál včetně venkovního sportoviště se zázemím, 
zpevněných ploch, parkovišť a doplňkových objektů potřebných pro chod školy. 
 
Předmětem této diplomové práce je pouze část hlavního objektu SO01 Základní školy a 
to část A. Jedná se o tří podlažní objekt s nosným podélným stěnovým konstrukčním 
systémem. Nosné části stěn a stropních konstrukcí je z železobetonu. Střešní 
konstrukce je řešena jako plochá s vnitřním odvodněním. Fasáda objektu je dělena dle 
podlaží, v prvním podlaží je řešena kontaktním zateplovacím systémem k obkladem z 
keramických pásků ve druhém a třetím nadzemním podlaží je navržena provětrávaná 
fasáda z cementovláknitých desek s barevným řešením.  
 
Předmětem návrhu je i řešení dopravy v klidu rozdělené do dvou parkovišť a terminálu 
pro vyzvedávání dětí.  

  
Klíčová slova 

Základní školy v obci Moravany u Brna, školní areál, část hlavního objektu SO01 
Základní školy, konstrukčním systéme je z železobetonu, střešní konstrukce je plochá, 
fasáda objektu je dělena dle podlaží, fasáda z keramických pásků, provětrávaná fasáda, 
doprava v klidu, parkovišťě a terminál.  
  
  
  
Abstract 
The theme of this thesis is the preparation of project documentation at the level for the 
implementation of the construction of primary schools in the village Moravany u Brna. In 
the framework of the preparatory study work has been processed the entire campus, 
including outdoor sports facilities, paved surfaces, parking lots and additional objects 
required for the running of the school. 
 
The subject of this thesis is only part of the main object SO01 elementary school and 
part of it and this is a three storey building with the main longitudinal structural wall 
system. The carrier of the walls and the ceiling structure is of reinforced concrete. The 
roof structure is designed as a desktop with internal drainage. The façade of the building 
is divided according to the floor, the first floor is addressed to the contact insulation 
system for cladding of ceramic straps in the second and the third floor is designed to 
ventilated the facade of fiber cement plates with colored solution.  
 
The subject of the proposal is to solve traffic in peace into two parking lots and the 
Terminal for lifting children. 
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Keywords 

The primary school in the village Moravany u Brna, campus, part of the main object 
SO01 elementary school, the design is based from the reinforced concrete, roof 
structure is desktop, the façade of the building is divided according to the floor, the 
facade of ceramic straps, ventilated facade, traffic in peace, parking and Terminal.  
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ÚVOD 
  
  

 Tématem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace na úrovni 

pro provedení stavby objektu Základní školy v obci Moravany u Brna. V rámci 

přípravných studijních prací byl zpracován celý školní areál včetně venkovního 

sportoviště se zázemím, zpevněných ploch, parkovišť a doplňkových objektů potřebných 

pro chod školy. 

 

 Předmětem této diplomové práce je pouze část hlavního objektu SO01 Základní 

školy a to část A. Jedná se o tří podlažní objekt s nosným podélným stěnovým 

konstrukčním systémem. Nosné části stěn a stropních konstrukcí je z železobetonu. 

Střešní konstrukce je řešena jako plochá střecha s vnitřním odvodněním. Fasáda 

objektu je dělena dle podlaží, v prvním podlaží je řešena kontaktním zateplovacím 

systémem a obkladem z keramických pásků ve druhém a třetím nadzemním podlaží je 

navržena provětrávaná fasáda z cementovláknitých desek s barevným řešením.  

 

 Předmětem návrhu je i řešení dopravy v klidu rozdělené do dvou parkovišť a 

terminálu pro vyzvedávání dětí.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  A - TEXTOVÁ ČÁST  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVANY U BRNA    
 
 

   11 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ 

 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V MORAVANECH U BRNA 
 

b) Místo stavby 

 
Soupis pozemků: 

 
 
 

 
Okolní pozemky: 

 
 

c) Předmět dokumentace 

 
  Předmětem dokumentace je novostavba areálu základní školy na parcele  par.č. 
 1013/122 . Jedná se o objekt určený pro vzdělávání. Školní areál se skládá z  hlavní  budovy, 
 která je rozdělena na 3 části, část A pro výuku,část B tělocvična a část C ve které je umístěna 
 kuchyň  a jídelny dále z venkovního sportoviště  a zázemí, objekty pro skladování odpadu, 
 venkovní přístřešek pro kola a zpevněné plochy pojízdné a pochozí. Předmětem této 
 projektové dokumentace je část A hlavního objektu. V části objektu A je umístěno celkem 18 
 kmenových učeben, 13 odborných učeben dále kabinety zázemí pro vedení školy (ředitelna, 
 sekretariát, sborovna a pod.),  školní knihovna, kantýna a byt školníka. V prostorách  1.NP je 
 pak umístěno  technické zázemí objektu (technická místnost s umístěnými  technologiemi). 
  
 Předmětem dokumentace je dle stavebního zákona soubor stavebních  objektů  zahrnující: 
 
    SO-01 – novostavba základní školy 

  SO-02 – venkovní sportoviště 

  SO-03 – zázemí sportoviště 

  SO-04 – přístřešek pro kola 

  SO-05 – parkoviště 01 

  SO-06 – parkoviště 02 

Parc.č. Katastrální území Výměra (m2) Druh pozemku 
1013/122 698504 Moravany u Brna 23 324 Orná půda 

Parc.č. Katastrální území Výměra (m2) Druh pozemku 
1013/123 698504 Moravany u Brna 1 797 Orná půda 
1013/132 698504 Moravany u Brna 12 960 Orná půda 
1013/133 698504 Moravany u Brna 2 480 Orná půda 
1013/134 698504 Moravany u Brna 1 014 Orná půda 
1013/282 698504 Moravany u Brna 785 Orná půda 
1013/284 698504 Moravany u Brna 1 950 Orná půda 
1013/285 698504 Moravany u Brna 3 207 Orná půda 
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  SO-07 – přístřešek pro odpad 

  SO-08 – přístřešek pro odpad 

  SO-09 – hřiště 

  SO-10 – zpevněná plocha terminálu 

  SO-11 – sadové úpravy 

  SO-12 a 13 – zpevněné plochy pochozí 

  SOP-01- 07 – přípojky 

 
 
A.1.2 Údaje o žadateli 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Obec Moravany u Brna 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba) 

 
Zpracovatel: Bc. Lukáš Trojánek 

Adresa: 
Lhota pod Libčany 206 
503 27, Lhota pod Libčany 

E-mail: trojanek.lukas@seznam.cz 

Autor architekt. návrhu: 
Datum zpracování: 

Bc. Lukáš Trojánek  

01/ 2014 

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 

Bc. Lukáš Trojánek 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace  

 

Architektonicko stavební řešení: Bc. Lukáš Trojánek 
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Statické řešení: Bc. Lukáš Trojánek 
 

Požární ochrana stavby: Bc. Lukáš Trojánek 
 

 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

Zpracovatel PD měl k dispozici digitální technickou mapu obce Moravany. Před zahájením prací 
byla provedena prohlídka zájmového území a jeho okolí se zaměřením na zjištění možných 
napojovacích bodů energií, vody a kanalizace a příjezdů na staveniště. 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 

Rozsah řešeného území je dán pozemky v majetku investora. Na pozemcích se nenachází žádná 
stávající stavba. Dle výpisu z katastru nemovitostí je jako druh pozemku uváděna orná půda a trvale 
travní porost. 

Pozemek se nachází na okraji zastavěné části obce Moravany. Pozemek stavby je rovinatý, 
v současné době neoplocený s přístupovou cestou ze západní strany. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Na stávajícím pozemku p.p.č. 1013/122 se v současnosti nenachází žádný objekt. Pozemek je 
v současné době využíván jako zatravněná zemědělská plocha. 

Na pozemku nejsou v tuto chvíli provedeny žádné zpevněné plochy. Přístup k pozemkům je z 
východní strany po nezpevněné cestě. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek p.p.č. 1013/122 se nenachází na půdě chráněné zemědělským půdním fondem a 
budoucí objekt nespadá do kategorie památkově chráněných staveb.  

Pozemky neleží v památkové rezervaci, památkové zóně ani v záplavovém území dle podkladů 
technických map obce Moravany. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Realizací záměru nedochází ke zhoršení odtokových poměrů. Dešťové vody z plánovaného 
školního areálu budou částečně napojeny na obecní dešťovou kanalizaci a částečně zadržovány na 
pozemku v akumulační nádrži s využitím pro zalévaní zeleně na pozemku. Zbylé dešťové vody 
budou svedeny do zasakovacích boxů. Splaškové vody budou napojeny na obecní splaškovou 
kanalizaci. 

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

Pro danou oblast je platný Územní plán obce Moravany, schválen Zastupitelstvem obce.  

Dle platného územního plánu leží dané pozemky v zastavitelném území v plochách veřejné 
vybavenosti školství (OŠK). Jedná se o území s rozdílným způsobem využití. Pozemky v současné 
době slouží jako trvale travnaté plochy, určeny pro zemědělské využití. 
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Hlavním přípustným využitím území je využití pro vzdělávání a provozům se školami spojenými 
(sportoviště, jídelna a pod.) Navrhovaný soubor staveb plní přípustné využití území. Stavba oplocení 
pozemku slouží k uzavření pozemku k ochraně proti přístupu cizích osob. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Návrh souboru staveb je v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. obecných požadavcích na využívání 
území.  

Doprava v klidu je řešena na pozemcích investora. 

Odváděných srážkových vod z nových zpevněných ploch je řešeno částečně vsakováním na 
pozemku a částečně napojením na dešťovou kanalizace vždy přes odlučovač ropných látek. 

Soubor staveb je umístěn tak, aby žádný ze stavebních objektů nepřesahoval na sousední 
pozemky.  

Výstavbou školního areálu jsou respektovány požadavky na vzájemné odstupy staveb. Nové 
zpevněné plochy jsou umístěny na východní, jižní a západní straně na hranici pozemku, jejich 
spádováním nedojde ke stékání dešťových vod na sousední pozemek. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Pozemky jsou začleněny do zemědělského půdního fondu. K žádosti o stavební povolení je nutné 
přiložit i souhlasné stanovisko odboru životního prostředí k vyjmutí pozemků z ZPF. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nevyskytují se. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nevyskytují se. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Školní areál bude na  pozemku investora parc. č. 1013/122, k.ú. 698504 Moravany. 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu 

Předmětem dokumentace je dle stavebního zákona soubor stavebních  objektů 
zahrnující: 

  

  SO-01 – novostavba základní školy - předmětem PD je pouze část objektu, část A 

  SO-02 – venkovní sportoviště 

  SO-03 – zázemí sportoviště 

  SO-04 – přístřešek pro kola 

  SO-05 – parkoviště 01 

  SO-06 – parkoviště 02 

  SO-07 – přístřešek pro odpad 
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  SO-08 – přístřešek pro odpad 

  SO-09 – hřiště 

  SO-10 – zpevněná plocha terminálu 

  SO-11 – sadové úpravy 

  SO-12 a 13 – zpevněné plochy pochozí 

  SOP-01- 07 – přípojky 

 

b) účel užívání stavby 

Plánovaný objekt bude sloužit ke vzdělávání dětí, k mimoškolním sportovním aktivitám a 
plánovaná školní jídelna bude sloužit i ostatním obyvatelům obce. V rámci výstavby budou 
provedeny doplňkové stavby (sportoviště se zázemím, zpevněné plochy, oplocení, přístřešek pro 
kola, přístřešek pro odpad, studna a přípojky inženýrských sítí). 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o soubor trvalých staveb. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou, ani se na ni nevztahují jiné zvláštní právní předpisy. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Navrhovaný objekt je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Jsou 
respektovány požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhl. 
22/2010, kterou se mění vyhl. Č. 501/2006 Sb ve znění vyhl. č. 269/2009, zákona č.183/2006 Sb., 
zákona č.186/2006 Sb. a dalších souvisejících norem a předpisů: 

- Stavby jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost 
a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat a životního prostředí, ochrana 
proti hluku, bezpečnost při užívání a úsporu energie a tepelnou ochranu. 

Navrhovaný objekt je navržen s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jedná se o objekt školního zařízení proto má 
požadavky na bezbariérové užívání. Navazující plochy pozemku jsou přizpůsobeny tak, aby 
umožňovaly přístup osob s omezenou schopností pohybu. 

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

Veškeré požadavky obecně technických požadavků a dalších souvisejících vyhlášek jsou v 
dokumentaci zapracovány a dodrženy. Při zpracování projektu byly respektovány obecné požadavky 
na využití území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy.  

Navržené řešení stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu: 

• č. 350/2012 Sb., kterým se mění č. 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

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

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

• č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

• č.501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. 
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• č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

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

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nevyskytují se. 

h) navrhované kapacity stavby  

SO-01 – novostavba základní školy - předmětem PD je pouze její část, část A 

 Novostavba základní školy 

Zastavěná plocha………………. 1 961,3 m2 

Obestavěný prostor…………….. 27 441,4 m3 

   

i) základní bilance stavby 

Výtápění a ohřev TUV bude zajišťováno primárně soustavou plynových kondenzačních kotlů a 
jako další zdroj TUV jsou umístěny v umývárnách lokální průtokové ohřívače. 

 

Tepelná bilance tepelná ztráta objektu:  85,4 kW 

    

Bilance spotřeby energie na vytápění a ohřev TUV 

Vytápění  532,0 MWh/a  1915,2 GJ 

Ohřev TUV    24,4 MWh/a  87,8 GJ 

Celkem   556,4 MWh/a  2003,1 GJ 

j) základní předpoklady výstavby 

Soubor staveb je časově etapizován, jednotlivé stavební objekty budou postupně realizovány. V 
první etapě se začne stavět hlavní objekt SO01. 

Předpokládané zahájení stavby   07/2014  

Předpokládané dokončení stavby  07/2016  

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby části objektu A…………. 140.000.000,- 
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A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
 ZAŘÍZENÍ 

 
Předmětem dokumentace je dle stavebního zákona soubor stavebních  objektů 
zahrnující: 

  

  SO-01 – novostavba základní školy - předmětem PD je pouze část objektu, část A 

  SO-02 – venkovní sportoviště 

  SO-03 – zázemí sportoviště 

  SO-04 – přístřešek pro kola 

  SO-05 – parkoviště 01 

  SO-06 – parkoviště 02 

  SO-07 – přístřešek pro odpad 

  SO-08 – přístřešek pro odpad 

  SO-09 – hřiště 

  SO-10 – zpevněná plocha terminálu 

  SO-11 – sadové úpravy 

  SO-12 a 13 – zpevněné plochy pochozí 

  SOP-01- 07 – přípojky 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

d) Charakteristika stavebního pozemku 

 Rozsah řešeného území je dán pozemky v majetku investora. Na pozemcích se 
 nenachází žádná stávající stavba. Dle výpisu z katastru nemovitostí je jako druh pozemku 
 uváděna orná půda a trvale travní porost. 

 Pozemky se nacházejí na okraji zastavěné části obce Moravany, nedaleko Brna. 
 Pozemky stavby jsou rovinaté, v současné době neoploceny s přístupovou cestou ze západní a 
 jižní strany. 

 Na dotčeném pozemku p.p.č. 1013/122 se v současnosti nenachází žádný objekt. 
 Pozemky jsou v současné době využívány jako zatravněné zemědělské plochy. 

 Na pozemcích nejsou v tuto chvíli provedeny žádné zpevněné plochy. Přístup 
 k pozemkům je ze západní a jižní strany po nezpevněné cestě. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Na staveništi bude proveden průzkum a polohopisné a výškopisné geodetické zaměření.  

 Z mapového podkladu o výskytu radonu v půdním plynu je stanoveno radonové riziko jako 
 převážně nízké. Jako protiradonové opatření postačí běžná hydroizolace.  

f) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

  Pozemek p.p.č. 1013/122 se nenachází na půdě chráněné zemědělským půdním fondem 
 a budoucí objekt nespadá do kategorie památkově chráněných staveb.  

  Pozemky neleží v památkové rezervaci, památkové zóně ani v záplavovém území dle 
 podkladů technických map obce Moravany. 

  Pozemky se také nacházejí v ochranném pásmu přiléhajícího lesa. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Povodně 

Navrhovaný školní areál není dle povodňového plánu situován v ploše přímé nebo nepřímé 
záplavy, proto nejsou navržena žádná opatření. 

Sesuvy půdy 

Navrhovaný školní areál se vyskytuje v oblasti, kde se nepředpokládá sesuv půdy. 

Poddolování 

Školní areál je navržen v oblasti, kde není provozována důlní činnost, ani se zde nevyskytuje 
území poddolované z dřívější utlumené důlní činnosti. 

Seizmicita 

Stavba se nevyskytuje v oblasti se seizmickými účinky. 

Radon 

Z mapového podkladu o výskytu radonu v půdním plynu je stanoveno radonové riziko jako 
převážně nízké. Jako protiradonové opatření postačí běžná hydroizolace. 
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h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

 Novostavba školního areálu nebude mít žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Nezhorší 
 se odtokové poměry v území, nové zpevněné plochy jsou navrženy s ohledem na možnost 
 zasakování dešťových vod z povrchů. 

 V rámci souboru staveb není instalován žádný zdroj hluku, který by měl vliv na ochranu 
 okolí. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 V rámci přípravy území nedochází k požadavkům na asanace a demolice. 

  Pod nově budovaným objektem bude sejmuta humózní vrstva v tloušťce dle 
 skutečnosti (předpoklad 150mm), která bude použita k terénním úpravám po ukončení výstavby. 
 Sejmutá ornice bude uložena na pozemku investora. Není tedy nutné zeminu přepravovat na 
 deponii.  

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu v rozsahu dle stavebních objektů. 

Řízení o vynětí pozemku z ZPF bude řešeno samostatnou dokumentací. 

k) Územně technické podmínky 

 Novostavba školního areálu bude napojena na technickou infrastrukturu – elektro NN. 
 Zásobování vodou bude zajištěno napojením na obecní vodovod. Splaškové odpadní vody budou 
 odváděny do obecní splaškové kanalizace. Dešťové vody budou jímány z části do akumulační  
 nádrže s přepadem do dešťové kanalizace a z části přímo napojeny do dešťové kanalizace nebo 
 zasakovacích boxů.. Akumulační nádrž pro jímání dešťové vody bude opatřena čerpadlem a bude 
 sloužit k závlaze zeleně v areálu školy a pro školní záhony situované u venkovního sportoviště. 

 V rámci plánovaného objektu bude provedena nová přípojka NN, které budou napojeny ze 
 stávajícího vedení. 

  Stávající pozemek je přístupný z polní cesty, z východní a jižní strany pozemku. Cesta je 
 majetkem obce Moravany. Z této komunikace bude zhotoven vjezd na pozemek investora.                            

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

 Podmiňující investicí je zbudování místní komunikace pro přístup do školního areálu v 
 západní, jižní a východní části pozemku. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
A.1.4 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Předmětem dokumentace je dle stavebního zákona soubor stavebních objektů zahrnující:  

 SO-01 – novostavba základní školy - předmětem PD je pouze její část, část A 

 Novostavba základní školy 

Zastavěná plocha………………. 1 961,3m2 

Obestavěný prostor…………….. 27 441,4m3 

 

  SO-02 – venkovní sportoviště 
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  SO-03 – zázemí sportoviště 

  SO-04 – přístřešek pro kola 

  SO-05 – parkoviště 01 

  SO-06 – parkoviště 02 

  SO-07 – přístřešek pro odpad 

  SO-08 – přístřešek pro odpad 

  SO-09 – hřiště 

  SO-10 – zpevněná plocha terminálu 

  SO-11 – sadové úpravy 

  SO-12 a 13 – zpevněné plochy pochozí 

  SOP-01- 07 – přípojky 

 
 

A.1.5 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Regulace není v daném území určena, kompozice nebude souborem staveb narušena.  

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

 Architektonické řešení je přizpůsobené požadavkům investora. Objekt je navržen jako 3 
 podlažní. Část objektu A má půdorys do tvaru písmene "L" se zakulacenými rohy, druhé a třetí 
 nadzemní podlaží je přesazeno o 500 mm oproti prvnímu nadzemnímu podlaží a tím tak rozbíjí 
 celkovou hmotu stavby. Střešní konstrukce je navržena jako plochá s vnitřním odvodněním. 
 Objekt je přístupný ze tří stran (severní, jižní a západní), na východní straně je umístěn vstup pro 
 zásobování kantýny. Vstupy pro děti a zaměstnance školy jsou přes prostory zádveří do společné 
 chodby. Z chodby je vstup do prostoru šaten dělených dle stupně na P1 a P2, z šaten je přístup 
 do společného atria ve kterém je umístěno schodiště a odpočinková zóna školy. Z atria je přístup 
 do jednotlivých pater, v 1.NP je situováno zázemí vedení školy, družina, kantýn, technická 
 místnost, byt školníka a technické místnosti jako toalety, sklady apod. ve 2.NP jsou umístěny 
 kmenové a odborné učebny  prvního stupně P1, ve 3.NP jsou umístěny kmenové a odborné 
 učebny  druhého stupně . 

  
A.1.6 Bezbariérové užívání stavby 

  Navrhovaný objekt je navržen s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o technických 
 požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jedná se o objekt školního zařízení 
 proto má požadavky na bezbariérové užívání. Navazující plochy pozemku jsou přizpůsobeny 
 tak, aby umožňovaly přístup osob s omezenou schopností pohybu. 

 
A.1.7 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavbu i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým 
 účelům, kterým byla určena projektem. 

 V rámci objektu je zpracován školní řády, který určuje bezpečnost při jeho užívání hlavně 
 pro děti.  
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A.1.8 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

 Základní konstrukční řešení je dáno požadovanými prostorovými nároky a optimalizací 
 konstrukčního řešení dle požadavku projektu a schválených technologií dle dohody s investorem. 

 Jedná se o novostavbu základní školy a doplňkových staveb (sportoviště se zázemím, 
 parkoviště, přístřešky pro kola a odpad, zpevněné plochy).  

 Popis stavebního řešení je součástí technické zprávy. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Nosné stěny jsou budou monolitické tl. 250 mm vyztužené betonářskou ocelí B500.  

 Stropní konstrukci bude tvořit monolitická stropní deska tl. 250 mm tl. 250 mm, která bude 
 vyztužena betonářskou ocelí B500.  

Zděné konstrukce - Zdící prvky nadzákladového zdiva budou z tvárnic ztraceného bednění s 
 vyztuží a betonovou zálivkou. Příčky mezi učebnami ve 2. a 3. NP budou k z keramických cihlel 
 vylévaných betonovou zálivkou, aby splnily předepsané akustické vlastnosti stěny.  Na ostatní 
 vnitřní zdivo nejsou kladeny speciální požadavky (provede se vhodné zdivo podle daného typu 
 konstrukce). 

Ocelové konstrukce - Prvky budou z konstrukční oceli S235 (fy = 235MPa). Povrchy budou 
 korozivzdorně upraveny nátěrovým systémem, případně žárovým zinkováním 

Dřevěné konstrukce - nejsou v objektu použity 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Při návrhu nosné konstrukce byla uvážena veškerá zatížení, která rozhodují o jejich 
 dimenzích. Kromě zatížení vlastní tíhou a dalším stálým zatížením bylo dále uváženo zatížení 
 sněhem v I. sněhové oblasti (pro stavbu v lokalitě Moravany s0,k = 0,7 kN/m2 ) a větrem ve II. 
 větrné oblasti (pro stejnou lokalitu) vb,0 = 25m/s. 

 

 Pro návrh základových konstrukcí nebyl k dispozici podrobný hydrogeologický průzkum, 
 návrh základů byl proveden s ohledem na geologické mapy.  

 Spodní stavba je navržena na základě stanovení únosnosti základové půdy z 
 geologických map.  Hloubka základové spáry je stanovena na 1,5 m pod terén. Nejpozději při 
 započetí výkopových prací musí být provedeny sondy ke zjištění vlastností základové půdy. K nim 
 bude přizván odpovědný geolog, který posoudí skutečný stav základových zemin a potvrdí 
 zavedené předpoklady statického výpočtu. Pokud nebudou předpoklady výpočtu naplněny, 
 stavitel kontaktuje projektanta, který rozhodne o dalším postupu. Předběžně je navrženo založení 
 plošné na základových pásech z vyztuženého betonu. Pásy je možné provést jako vícestupňové 
 tj. spodní plomba z vyztuženého betonu výšky cca 0,65m bude nastavena dříkem z tvárnic 
 ztraceného bednění (konstruktivně vyztužených betonářskou ocelí a zabetonovaných), na který 
 naváže podlahová deska. 

 Úroveň základové spáry (u konstrukcí k exteriéru, tj. obvodových konstrukcí) musí být 
 minimálně v nezámrzné hloubce.  

 
 
Zásypy a podlahové desky 
 Mezi pasy se provede zpětný hutněný zásyp z nenamrzavého,  hutnitelného materiálu. 

 Hutnění je třeba provádět po vrstvách mocnosti do 200 mm. Míra zhutnění těchto zásypů bude 
 min. Edef,2 = 35 MPa. Na zpětné zásypy bude přes základové konstrukce provedena 
 konstruktivně vyztužená podlahová deska tl. 200 mm. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  A - TEXTOVÁ ČÁST  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVANY U BRNA    
 
 

   22 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ 

Projektant vyžaduje, aby všechny základové spáry přebral kvalifikovaný geolog znalý místních 
podmínek a provedl o přebírce zápis do stavebního deníku, případně navrhl potřebné úpravy 
založení. 

 
A.1.9 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

 Vytápění objektu a ohřev teplé vody je zajišťováno soustavou plynových kondenzačních 
 kotlů, odlehlých částech stavby bude ohřev TUV zajištěn lokálními průtokovými ohřívači se 
 zásobníkem. 

 Problematiku vytápění objektu řeší samostatná část projektové dokumentace, která není 
 předmětem této dokumentace. 

  Zásobování objektu vodou je zajištěno napojením na stávající obecní vodovod. 

 Problematiku zásobování vodou řeší samostatná část projektové dokumentace, která není 
 předmětem této dokumentace. 

 Odvádění dešťových vod je z části řešeno svedením do akumulační nádrže s přepadem 
 do dešťové kanalizace, z části svedeno do zasakovacích galeriích a z části přímo napojeno do 
 dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou napojeny na stávající řád dešťové kanalizace. 

 Problematika odvádění splaškových a dešťových vod je řešena v samostatné části 
 projektové dokumentace, která není předmětem této dokumentace. 

. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Vytápění objektu a ohřev teplé vody je zajišťováno soustavou plynových kondenzačních kotlů, v 
odlehlých částech stavby bude ohřev TUV zajištěn lokálními průtokovými ohřívači se 
zásobníkem. 

Tepelná bilance tepelná ztráta objektu:  85,4 kW 

    

Bilance spotřeby energie na vytápění a ohřev TUV 

Vytápění  532,0 MWh/a  1915,2 GJ 

Ohřev TUV    24,4 MWh/a  87,8 GJ 

Celkem   556,4 MWh/a  2003,1 GJ 

. 

Zařízení jsou instalována v místnosti č. S.1.12 dle výkresové dokumentace. 

 Problematika vytápění je podrobně řešena v samostatné části projektové dokumentace - 
 není předmětem této PD. 

 Zásobování objektu vodou je řešeno napojením na stávající obecní vodovod. Vodovodní 
 potrubí je provedeno z potrubí HDPE. Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami 
 (příložné pažení), na pískový podsyp tl. 100 mm, max. velikost částic 10 mm, a obsypáno pískem 
 do výšky 300 mm nad povrch trubek. Trativody budou obsypány štěrkem frakce 16/32mm. 
 Zbývající část rýhy bude vyplněna štěrkopískem. 

  Problematika zásobování objektu vodou je řešena v samostatné části projektové 
 dokumentace - není předmětem této PD. 
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 Odvádění dešťových vod je z části řešeno svedením do akumulační nádrže s přepadem 
 do dešťové kanalizace, z části svedeno do zasakovacích galeriích a z části přímo napojeno do 
 dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou napojeny na stávající řád dešťové kanalizace. 

  Akumulační nádrž pro jímání dešťové vody bude opatřena čerpadlem a bude sloužit k závlaze 
 zeleně. 

 Splaškové odpadní vody budou napojena na stávající obecní řád splaškové kanalizace. 
 Napojení bude do kanalizační vložky.  

 Problematiku odvodu dešťových a splaškových vod řeší samostatná část projektové 
 dokumentace - není předmětem této PD. 

 Na hranici pozemku ve zděném pilíři je osazen napojovací rozvaděč RE.1. Kabelový 
 rozvod z rozvaděče RE.1 do rozvaděče objektu RB.1 je navržen s rezervou osazení hlavního 
 jističe před elektroměrem. Navržený průřez vedení je CYKY 4x16 a CYKY 5x2,5. Elektroinstalace 
 v objektu je navržena chráněnými kabely. Vlastní osazení světelných a zásuvkových vývodů je 
 nutno  koordinovat s návrhem interiéru a s požadavky investora. Systém regulace a napájení 
 rozvodů ÚT bude provedeno dle požadavku dodavatele zařízení. 

 Hlavní rozvaděč: Rozvaděč RE.1 – elektroměrový rozvaděč umístěn vně objektu 
 v samostatném pilíři. Vlastní připojení zajišťuje místní energetický podnik. Rozvaděč obsahuje 
 hlavní jistič. 

 Rozvaděč RB.1 – typový zapuštěný rozvaděč, umístěn v 1.NP, v technické místnosti. 
 Rozvaděč slouží k odjištění jednotlivých obvodů pro část objektu 1.NP. V rozvaděči je umístěn 
 blok přepěťových ochran typu.  

 Uzemnění – přípojnice je osazena v rozvaděči RB.1. Přípojnice bude uzemněna na 
 obvodový zemnič objektu. S přípojnicí budou propojeny tyto prvky: systém vody, systém topení, 
 podružné rozvaděče, anténní stožár. 

 Zázemí venkovního sportoviště je napojeno samostatným vývodem z rozvaděče RB.1 do 
 rozvaděče RB.2. Elektroinstalace bude provedena totožným způsobem jako u objektu SO01 
 Základní škola. 

 Problematika napojení objektu na el. energii je řešena v samostatné části projektové 
 dokumentace - není předmětem této PD. 

 
A.1.10 Požárně bezpečnostní řešení 

i. Rozdělení stavby a objektů do požárních úsek 

 
Požární úsek N1.01/N3   

 Ozn. č.m. účel místnosti podlaha 
plocha Si 

m2 

1 S.1.01 Zádveří  Čistící zóna 10 
2 S.1.02 Hala marmoleum 17,4 
3 S.1.03 Chodba marmoleum 286,68 
4 S.1.06 Umývárna dívky keramická dlažba 7,35 
5 S.1.07 WC dívky keramická dlažba 13,51 
6 S.1.08 Umývárna chlapci keramická dlažba 7,72 
7 S.1.09 WC chlapci keramická dlažba 20,75 
8 S.1.10 Chodba marmoleum 21,3 
9 S.1.11 Odpad keramická dlažba 12,61 

10 P1.2.01 Chodba marmoleum 231,7 
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11 S.3.01 Chodba marmoleum 359,1 

      Si 988,1 
 

 

ii. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 
Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab.8 ČSN 730802. 

 

č. 
POŽÁRNÍ 

ÚSEK 
SPB a 

VÝPOČTOVÉ 
POŽARNÍ 
ZATÍŽENÍ 

URČENÍ 
DÉLKY 

NÚC Tab. 18 
-02 

SKUTEČNÁ 
DÉLKA 

CESTY [m] 
 POSOUZENÍ pv kg/m2 

1 N1.01/N3 II. 0,9 19,20 45 CHÚC   
2 N1.02 III. 1,1 42,15 50 11,8 ANO 
3 N1.03 II. 1,1 42,15 35 12,3 ANO 
4 N1.04 I. 1,1 9,15 35 7,3 ANO 
5 N1.05 II. 1,1 16,90 35 6,6 ANO 
6 N1.06 I. 1,1 6,40 35 7,6 ANO 
7 N1.07 II. 1,0 51,85 40 12,9 ANO 
8 N1.08 IV. 0,7 69,90 55 14,8 ANO 
9 N1.09 III. 0,9 54,60 45 26,7 ANO 
10 N1.10/N3 I. 0,8 2,90 50 CHÚC   
11 N1.11 III. 1,0 130,56 40 6,7 ANO 
12 N2.01 II. 0,8 19,22 50 15,2 ANO 
13 N2.02 I. 0,9 12,20 45 35 ANO 
14 N2.03/N3 II. 1,0 39,46 40 14,8 ANO 
15 N2.04/N3 III. 1,0 30,65 40 14,6 ANO 
16 N2.05 III. 1,0 130,56 40 3,6 ANO 
17 N3.01 I. 0,9 11,71 45 44,2 ANO 

 

č. 
POŽÁRNÍ 

ÚSEK 
SPB a 

VÝPOČTOVÉ 
POŽARNÍ ZATÍŽENÍ 

URČENÍ DÉLKY 
NÚC Tab. 18 -02 

SKUTEČNÁ 
DÉLKA 

CESTY [m] POSOUZENÍ pv kg/m2 

18 N1.12/N3 II.     
19 N1.13/N3 II.   
20 N1.14/N3 II. 

  
 
 

iii. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 
 Posouzení požární odolnosti navržených stavebních konstrukcí objektu: 

 
SPB – I.       

PÚ: N1.04, N1.06,  N1.10/N3, N2.02,  N3.01   
POLOŽKA KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST VYHOVUJE 

1 
Požární stěny a stropy 
b) v nadzemních podlaží 

REI 15 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

2 Požární uzávěry otvorů EI 15 DP3 
 

VYHOVUJE 
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b) v nadzemních podlaží 

3 
Obvodové stěny 
b) v nadzemních podlaží 

REI 15 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

4 
Nosné konstrukce střech 
b) v nadzemních podlaží 

REI 15 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

5 Nosné konstrukce uvnitř PÚ EI 15 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

10 b) 1) Stěny instalační šachty EI 30 DP2 
 

VYHOVUJE 
10 b) 2) Požární uzávěry otvorů instal.šachet EI 15 DP2 

 
VYHOVUJE 

SPB – II.       

PÚ: N1.01/N3, N1.03; N1.05; N1.07; N2.01; N2.03/N3; N1.12/N3; N1.13/N3; N1.14/N3  
POLOŽKA KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST VYHOVUJE 

1 
Požární stěny a stropy 
b) v nadzemních podlaží 

REI 30 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

2 
Požární uzávěry otvorů 
b) v nadzemních podlaží 

EI 15 DP3 
 

VYHOVUJE 

3 
Obvodové stěny 
b) v nadzemních podlaží 

REI 30 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

4 
Nosné konstrukce střech 
b) v nadzemních podlaží 

REI 15 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

5 Nosné konstrukce uvnitř PÚ EI 30 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

10 b) 1) Stěny instalační šachty EI 30 DP2 
 

VYHOVUJE 
10 b) 2) Požární uzávěry otvorů instal.šachet EI 15 DP2 

 
VYHOVUJE 

SPB – III.       

PÚ: N1.02; N1.09; N1.11; N2.04/N3; N2.05     
POLOŽKA KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST VYHOVUJE 

1 
Požární stěny a stropy 
b) v nadzemních podlaží 

REI 45 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

2 
Požární uzávěry otvorů 
b) v nadzemních podlaží 

EI 30 DP3 
 

VYHOVUJE 

3 
Obvodové stěny 
b) v nadzemních podlaží 

REI 45 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

4 
Nosné konstrukce střech 
b) v nadzemních podlaží 

REI 30 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

5 Nosné konstrukce uvnitř PÚ EI 45 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

10 b) 1) Stěny instalační šachty EI 30 DP1 
 

VYHOVUJE 
10 b) 2) Požární uzávěry otvorů instal.šachet EI 15 DP1 

 
VYHOVUJE 

SPB – IV.       

PÚ: N1.08     
POLOŽKA KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST VYHOVUJE 

1 
Požární stěny a stropy 
b) v nadzemních podlaží 

REI 60 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

2 
Požární uzávěry otvorů 
b) v nadzemních podlaží 

EI 30 DP3 
 

VYHOVUJE 

3 
Obvodové stěny 
b) v nadzemních podlaží 

REI 60 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

4 
Nosné konstrukce střech 
b) v nadzemních podlaží 

REI 30 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

5 Nosné konstrukce uvnitř PÚ EI 60 DP1 
Železobetonová kce tl.250 mm 

REI 180 DP1 
VYHOVUJE 

10 b) 1) Stěny instalační šachty EI 30 DP1 
 

VYHOVUJE 

10 b) 2) Požární uzávěry otvorů instal.šachet EI 15 DP1 
 

VYHOVUJE 

 
 
 
 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  A - TEXTOVÁ ČÁST  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVANY U BRNA    
 
 

   26 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ 

Poznámka: 
  Dodavatel stavby musí ke kolaudaci předložit certifikáty o dosažení požadované požární 
 odolnosti.  
 

iv. Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

 Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu nezasahuje na jiný objekt a ani 
posuzovaný  objekt neleží v PNP jiného. PNP nezasahuje za hranici stavebního pozemku. 

 Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemek, sousední pozemky jsou 
definovány jako veřejný prostor přičemž v souladu s normou ČSN 730802 může požárně 
nebezpečný prostor zasahovat na tento pozemek dle pozn. odst. 10.2.1. ČSN 730802. 

 

v. Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně 
vnějších a vnitřních odběrných míst 

  

   Zdrojem požární vody pro objekt je podzemní hydrant. Hydrant musí být osazen na  
  místním vodovodním řadu DN min.100 mm, vzdálenost od objektu nesmí    
  přesahovat 150 m.  
 
   Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q= 6 ls-1. 
  Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q= 12 ls-1. 
  Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
 
  Vnitřní odběrné místo s hadicí stálého tvaru DN 25 bude umístěno v každém podlaží v 
 CHÚC a NÚC (2 na každé podlaží) viz výkresová část PBŘ. 

vi. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

 Příjezd mobilní požární techniky je navržený do vzdálenosti 20 m od vstupu do objektu po 
 zpevněné komunikaci parkoviště na pozemku investora. Tato parkovací plocha je průjezdná 
 jednopruhová s odděleným vjezdem na pozemní komunikaci.  

 

vii. Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

  
Požadavky dle vyhlášky č.23/2008 Sb. 
 
Stavby školy je řešena dle přílohy č.1 této vyhlášky pomocí  ČSN 73 0802 Požární 
bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
 
Stavby školy určená pro více než 100 žáků musí být musí být vybavena domácím rozhlasem s 

 nuceným poslechem. Toto zařízení musí být umístěno ve všech učebnách a společných 
 prostorech. 
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h) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 
Přenosné hasicí přístroje (PHP) 
 

Požární úsek n hasící schopnost třída požáru 

N1.01/N3 4 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N1.02 2 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N1.03 2 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N1.04 1 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N1.05 1 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N1.06 1 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N1.07 2 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N1.08 1 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N1.09 3 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N1.10/N3 1 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N1.11 2 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N2.01 2 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N2.02 4 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N2.03/N3 3 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N2.04/N3 3 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N2.05 1 21A/113B, 6 kg A, B, C 

N3.01 4 21A/113B, 6 kg A, B, C 
 
Další umístění hasících přístrojů: 
 
1 hasící přístroj s hasící schopností 21A/113B pro hlavní elektrický rozvaděč 
1 hasicí přístroj s hasící schopností 55B (CO2) pro strojovnu výtahu 

 
A.1.11 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Viz. část D.1.4.D. Energetická náročnost budov - PENB 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Pro vytápění objektu, ohřev TUV bude zajišťováno soustavou plynových kondenzačních 
kotlů, v odlehlých částech stavby bude ohřev TUV zajištěn lokálními průtokovými ohřívači se 
zásobníkem. 

 

 
A.1.12 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

  Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno 
 bezpečné a z hygienického hlediska nezávadné prostředí. Pokud bude užíváno zařízení, které 
 bude dovezeno ze zahraničí, bude mít atest pro provoz v ČR dle zákona č.22/1997 Sb., v platném 
 znění. Všechna navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým 
 předpisům. 

 Ochranné pracovní pomůcky: Druh a množství je určeno dle NV č.495/2001 Sb., kterým se 
 stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
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 mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Dále je též důležité dodržovat NV č.361/2007 Sb., 
 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 Bezpečnost práce a ochrana zdraví: Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i 
 bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními 
 opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na el. zařízení smí provádět jen 
 pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. č.50/1978 Sb. ČÚBP a ČSN 34 
 3100. Práce musí být provedeny v souladu s požadavky nařízení vlády 591/2006Sb. ČÚBP a 
 technických norem. 

 Požadavky hygienických předpisů na stavbu: Při stavbě musí být dodrženy požadavky 
 příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající 
 zeleně, obtěžování okolí dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
 práci, znečišťování komunikací apod. 

Bezpečnost práce při provádění stavby: Podle stavebního zákona v platném znění patří, podle 
§46a, vedení stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované 
podle zákona 360/1992 Sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost pří 
činnostech spojených s prováděním díla. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvními vztahy 
přihlédnutím k  nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. 

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů, vztahujících se k 
zajištění bezpečnosti práce. 

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí být před zahájením stavební činnosti 
druhého a dalších dodavatelů stanovena koordinace stavební činnosti zajištění bezpečnosti práce a 
požární ochrany. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí 
staveniště, pokud nejsou jinak smluvně řešeny. Je důležité všechny pracovníky, kteří se vyskytují na 
staveništi seznámit s plánem BOZP, příslušnými technologickými postupy a riziky, souvisejících s 
jejich stavební činností. 

Vliv stavby na životní prostředí: Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických 
předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, 
znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít po realizaci zásadní negativní vliv na životní 
prostředí. Stavbou dotčené pozemky a prostory budou uvedeny do původního stavu. Stavební 
technika bude kontrolována s ohledem na případný únik ropných látek a produktů. Pokud nelze s 
ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabránit znečištění komunikací, budou tyto mechanicky, 
případně manuálně, průběžně čištěny. 

Odpadní vody: Navrhovaný objekt základní školy bude napojen na obecní splaškovou 
kanalizaci. Odvádění dešťových vod je z části řešeno svedením do akumulační nádrže s přepadem 
do dešťové kanalizace, z části svedeno do zasakovacích galeriích a z části přímo napojeno do 
dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou napojeny na stávající řád dešťové kanalizace. 

 Akumulační nádrž pro jímání dešťové vody bude opatřena čerpadlem a bude sloužit k závlaze 
zeleně. 

Odpady během výstavby: Po dobu výstavby se předpokládá vznik větších objemů odpadu, 
převážně v kategorii O. Odpady budou vznikat nárazově s nároky především na kapacitu skladování.  

Dále se bude jednat o běžný odpad z výstavby objektů – odpadní papír, dřevo, železo a směsný 
stavební odpad. 

Odpady charakteru N budou v období výstavby vznikat pouze v malých množstvích. Bude se jednat 
zejména o odpad z nanášení nátěrových hmot a obaly od nich, zbytky kabelů apod.  
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Odpady během provozu: Řešení systému nakládání s odpady vychází z následujících zákonů a 
vyhlášek: 

• Zákon č.185/2001 Sb o odpadech 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381, kterou se vydává Katalog odpadů 

Dle uvedených zákonů a vyhlášek je původce odpadů povinen: 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů  

• kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů 

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 
životní prostředí 

• vést evidenci odpadů 

 

Místo vzniku odpadů: Bude se jednat o komunální a separovaný odpad získaný odděleným sběrem 
do nádob v místě vzniku. 

Třídění odpadů: V souladu se zákonem o odpadech č.185/2001Sb a v rozsahu vyhlášky č.381 
předpokládáme v objektu třídění odpadů přímo u zdroje (bez ohledu na ekonomickou efektivnost). 
Tříděny budou pouze ty odpady, u kterých bude zajištěn odbyt. Znečištěné nebo kontaminované 
odpady tříděny nebudou. 

V rámci celého provozu křídla je předpoklad třídění odpadů na následující složky: 

• papír 

• plasty 

• sklo 

• směsný odpad 

 

Vliv na faunu, floru a ekosystémy: navrženým souborem staveb nedojde k negativnímu vlivu na 
 ekosystémy. Stavebními pracemi nedojde a ani se nepředpokládá vyhubení žádných živočišných 
 nebo rostlinných druhů. 

Radonové riziko:  

Z mapového podkladu o výskytu radonu v půdním plynu je stanoveno radonové riziko jako 
převážně nízké. Jako protiradonové opatření postačí běžná hydroizolace.  

.  

Radioaktivní a elektromagnetické záření: V objektu není instalovaná technologie se zdroji 
 radioaktivního záření, ani se neuvažuje používání jakýchkoli jiných zdrojů radioaktivního či jiného 
ionizujícího záření. 
 
 

A.1.13 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

  Z mapového podkladu o výskytu radonu v půdním plynu je stanoveno radonové riziko jako 
 převážně nízké. Jako protiradonové opatření postačí běžná hydroizolace.  

b) Ochrana před bludnými proudy 
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 Ochrana před bludnými proudy bude provedena pasivně, a to použitými stavebními 
 materiály. Kovové prvky budou opatřeny předepsanými nátěry nebo povrchové úpravy (žárový 
 pozink). 

 Novostavba bude napojena na rozvodnou síť NN-elektro, bude provedeno uzemnění 
 jednotlivých vodivých prvků. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Stavba se nevyskytuje v oblasti se seizmickými účinky.  

d) Ochrana před hlukem 

 Není předmětem PD, soubor staveb nemá nároky na ochranu před okolním hlukem. 

e) Protipovodňová opatření 

 Navrhovaný soubor staveb není dle povodňového plánu situován v ploše přímé nebo 
 nepřímé záplavy, proto nejsou navržena žádná opatření. 

f) Ostatní účinky  

 Poddolování se v místě nevyskytuje, výskyt metanu nebyl zjištěn.  

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

  Novostavba školního areálu bude napojena na technickou infrastrukturu – elektro NN.  
 Zásobování vodou bude zajištěno napojením na obecní vodovod. Splaškové odpadní vody budou 
 odváděny do obecní splaškové kanalizace. Dešťové vody budou jímány z části do akumulační  
 nádrže s přepadem do dešťové kanalizace a z části přímo napojeny do dešťové 
 kanalizace nebo zasakovacích boxů.. Akumulační nádrž pro jímání dešťové vody bude opatřena 
 čerpadlem a bude sloužit k závlaze zeleně v areálu školy a pro školní záhony situované u 
 venkovního sportoviště. 

  V rámci plánovaného objektu bude provedena nová přípojka NN, které budou napojeny ze 
 stávajícího vedení. 

 Napájení jednotlivých objektů elektrickou energií je navrženo pomocí domovního 
 rozvaděče RE.1, který je umístěn na hranici pozemku v samostatném pilíři.  

 Objekt základní školy bude napojen a jištěn samostatným rozvaděčem RB.1 ostatní 
 objekty , které jsou napojeny na síť elektrické energie budou jištěn samostatným rozvaděčem. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

- 2x kabelová přípojka v provedení CYKY 4x16 a CYKY 5x2,5 + vytrubkování  Ø50mm pro 
případné uložení slaboproudých rozvodů. 

- Celková délka přípojky cca 130,0m.  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

 Pozemky investora 1013/122 přiléhají k plánované místní komunikace z východní, jižní a 
 západní strany. Z této komunikace bude zhotoven nový vjezd na pozemky investora. V rámci 
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 podmiňujících i investic bude vybudována nová zpevněná cesta. Podmiňující investice jsou 
 řešeny v samostatné projektové dokumentaci - není předmětem této PD. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 V rámci souboru staveb dojde k vybudování nového vjezdu na pozemky investora. Vjezd 
 bude vybudován na východní a jižní straně pozemku z přístupové komunikace, která je v majetku 
 obce Moravany. Na západní straně pozemku je umístěn terminál mimo místní komunikaci pro 
 dočasné zastavení a vystoupení dětí (K+R "kiss and ride")  

c) Doprava v klidu 

Pro tuto stavbu je nutno zajistit parkovací stání v rozsahu dle ČSN 73 6110.  
 
N = Oo * ka + Po * ka * kp  

 Charakter území, obce do 5 000 obyvatel – bez redukce, skupina C (Tab. 30), stupeň 
 automobilizace 1 : 2,0, školství - základní škola.  

kp = -      (Tab. 30) 

ka = 1      

Oo = 0 

Po = 30*9/5 = 54 parkovací stání 

N = Oo * ka + Po * ka * kp 

N = 0 * 1 + 54 * 1 * 1 = 54 parkovací stání 

 Celkem je třeba dle ČSN 73 6110 pro daný objekt zajistit 54 parkovací stání z toho 3 
 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 Toto je parkovištěm 01 pro 29 míst plus 3 místa pro osoby s omezenou schopností 
 pohybu dále parkovištěm 02 pro 16 míst a terminálem pro zastavení 7 mi automobilů. Celkem 55 
 míst k parkování. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 V areálu jsou navrženy chodníky šířky 2,5 a 2,0 m ze zámkové dlažby s příčným 
 jednostranným sklonem 1%. Odvodnění těchto plochy je do okolní zeleně (do zatravněné části). 
 Cyklisté mají povolenou jízdu po areálu pouze k objektu SO04 Přístřešek pro kola, který je 
 umístěn u vstupu v západní části pozemku. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

  Pod nově budovaným objektem bude sejmuta humózní vrstva v tloušťce dle skutečnosti 
 (předpoklad 150 mm), která bude použita k terénním úpravám po ukončení výstavby. Sejmutá 
 ornice bude uložena na pozemku investora. Není tedy nutné zeminu přepravovat na deponii.  

b) Použité vegetační prvky 

 V rámci sadových úprav se počítá se zatravněním pozemku a s vysazením stromů 
 v celém areálu školy.  

c) Biotechnická opatření 

Nejsou plánována žádná biotechnická opatření. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 

 Soubor staveb nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, stávající poměr lokality se 
 výstavbou nezmění.  

 Z hlediska nových provozů nejsou instalovány nové zdroje hluku. 

b) rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkčních a vazeb v krajině 

 Na pozemku se nenacházejí žádné vzrostlé stromy, které by byly stavební činností 
 dotčené. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 V místě stavby se nenacházejí chráněná území. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Uvažovaný soubor staveb nevyžaduje zjišťovací řízení nebo řízení EIA. 

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

  Pozemek p.p.č. 1013/122 se nenachází na půdě chráněné zemědělským půdním fondem 
 a budoucí objekt nespadá do kategorie památkově chráněných staveb.  

  Pozemky neleží v památkové rezervaci, památkové zóně ani v záplavovém území dle 
 podkladů technických map obce Moravany. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Rozsah souboru staveb umožňuje vybudování improvizovaného úkrytu.  

V případě vzniku rozsáhlé chemické nebo radiační havárie bude k ochraně obyvatel využito 
přirozených ochranných vlastností stavby při použití zásad improvizovaného ukrytí. 

Řešený objekt se nenachází v zóně havarijního plánování z hlediska dopravy nebezpečných látek 
po silnici. Stávající objekt je v souladu s krizovým plánem obce. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

 Požadovaný staveništní odběr vody vč. protipožárního zabezpečení a odběr el. energie 
 po dobu výstavby bude možno řešit provizorním připojením na nově zbudované zdroje energií.  

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště bude provedeno napojením na provizorní kanalizační řad přes 
 usazovací jímky. Je nutné zajistit pravidelné čištění kanalizačních vpustí.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vodovod: Zdroj vody na staveništi bude zajištěn z nově vybudované přípojky. Celková 
předpokládána spotřeba vody je do 5 m3/den. 

Elektrická energie: Zařízení staveniště bude napojeno přes staveništní rozvaděč, který bude 
napájen přes elektroměrový rozvaděč. Vyřízení staveništního rozvaděče a vlastní napojení zajistí 
na svoje náklady zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před zahájením prací. Práce na el. 
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zařízení mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. El. zařízení musí splňovat všechny 
požadované funkce a požadavky na bezpečnost. Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí 
revize dle ČSN 33 2000-6-61. El. zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám. 

Vytápění: Stavba bude vytápěna pomocí přenosných plynových ohřívačů. 

Kanalizace: Pro potřeby pracovníků stavby budou instalovány mobilní WC v prostoru staveniště. 
Veškeré činnosti spojené s údržbou a zajištěním provozu sociálních zařízení zajistí zhotovitel 
stavby. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou 
 prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na 
 umístění staveniště do stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a 
 zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé 
 dopady eliminovat. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou 
 prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na 
 umístění staveniště do stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a 
 zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé 
 dopady eliminovat. 

 V době provádění prací bude prováděna kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro 
 zajištění odtoku povrchových vod. 

 V rámci přípravy území nedochází k požadavkům na asanace a demolice 

  Pod nově budovaným objektem bude sejmuta humózní vrstva v tloušťce dle skutečnosti 
 (předpoklad 150 mm), která bude použita k terénním úpravám po ukončení výstavby. Sejmutá 
 ornice bude uložena na pozemku investora. Není tedy nutné zeminu přepravovat na deponii.  

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Dočasný zábor se vyskytuje při provádění přípojky elektrické energie, stávající vedení je 
 na druhé straně místní komunikace. Trvalé zábory pro staveniště se nevyskytují. Zařízení 
 staveniště je na pozemcích investora. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 Odpadový materiál vzniklý při stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 
 185/2001 Sb. 

Způsob nakládání s odpady viz. níže. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

 Během výstavby nebudou vznikat žádné trvalé deponie či mezideponie. Odtěžená zemina 
 bude odvezena na místa tomu určená v rámci pozemku investora. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 
 životního prostředí. 

 V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je nutné eliminovat 
 potřebnými opatřeními. Největší zátěží bude zvýšená prašnost a hlučnost. Prováděcí firma musí 
 dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě. 
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 Projektant doporučuje při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního 
 vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) 
 včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli. 

 Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou 
 prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na 
 umístění staveniště do stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a 
 zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé 
 dopady eliminovat.  

 V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací, bude zajištěno 
 průběžné čištění stávajících komunikací na výjezdu ze staveniště. Průběžně bude také prováděna 
 kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro zajištění odtoku povrchových vod.  

 Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních 
 strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Stavební činnost 
 zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
 před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel 
 stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, 
 jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  

 V  území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště 
 chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 
 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště 
 nebo památné stromy).  

 Není zde vyhlášeno chráněné ložiskové území. V řešeném území nejsou poddolovaná 
 území. 

 V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
 (dle přílohy č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

 

Likvidace odpadu 

 Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 
 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále 
 jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. 

 Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo 
 volně na skládku na ploše staveniště pro následný odvoz. Některý vhodný odpad (např. dřevní 
 hmota, kabely, železo) může být ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. 
 Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). 
 Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
 odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
 převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze 
 stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

 

 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu: 

• Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, průmyslový odpad) bude 
tříděn a ukládán do označených kontejnerů na tříděný odpad umístěných v prostoru 
staveniště a poté  odvážen na trvalou skládku.  

• Nebezpečný odpadový materiál ze stavební činnosti  bude tříděn a ukládán do 
označených kontejnerů na tříděný odpad umístěných v prostoru staveniště a poté  
odvážen na trvalou skládku nebezpečného odpadu. 
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• Odpadní dešťové vody ze staveniště budou vypouštěny do stávající kanalizace.  Voda 
vypouštěná ze staveniště do stávající kanalizace musí být vedena přes usazovací jímky, 
ve kterých bude zbavena nečistot způsobujících zanesení kanalizace.  

 Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci 
 dodávky stavby. 

Kategorie odpadních materiálů 

  Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, 
 zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání 
 s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o 
 odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý 
 odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby 
 průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na řízenou skládku.  

 
Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu 

17 - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z  
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 - Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 O Beton 
17 01 02 O Cihly 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 - Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 O Dřevo 
17 02 02 O Sklo 
17 02 03 O Plasty 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 

17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 - Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz 
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 07 O Směsné kovy 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 08 - Stavební materiál na bázi sádry 
17 08 01 N Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 - Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 

20  KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 03  Ostatní komunální odpady 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  A - TEXTOVÁ ČÁST  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVANY U BRNA    
 
 

   36 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ 

20 03 04 O Kal ze septiků a žump 
20 03 06 O Odpad z čištění kanalizace 

 

Recyklace, uložení na skládky 

 Materiál vybouraný při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného 
 v různých oborech stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu.  

 Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. 
 Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního 
 množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo areál 
 staveniště. Nebezpečný odpad (živice, asfalty, olovo…) bude odvezen na skládku nebezpečného 
 odpadu. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby 
 bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické 
 zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

 

Ochranu proti hluku a vibracím 

 Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
 technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
 provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 
 nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu 
 (kryty, akustické zástěny apod.).  

 Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
 stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hladiny 
 hluku ze stavební činnosti jsou následující: 

� v době od 07.00 do 21.00  60 dB 

� v době od 06.00 do 07.00  55 dB 

� v době od 21.00 do 22.00  55 dB 

� v době od 22.00 do 06.00  45 dB 

měřeno 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. 

 
Zákonné a normové požadavky: 

o Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

- Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. 

- Chráněným venkovním prostorem stavby se rozumí prostor 2 metry okolo obytných domů, 
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i 
funkčně obdobných staveb. 

- Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou 
místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. 

- Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví 
prováděcí právní předpis, prováděcím předpisem je v tomto případě Nařízení vlády č.272/2011 
Sb.. 

- Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé 
pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis, prováděcím právním 
předpisem je v tomto opět případě Nařízení vlády č.272/2011 Sb.. 
 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  A - TEXTOVÁ ČÁST  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVANY U BRNA    
 
 

   37 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ 

Požadavky na hlukové poměry vně objektu dle NV č. 272/2011 Sb.: 

 Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 
 tlaku A ve vnějším chráněném prostoru stanoví součtem základních hladin hluku a příslušných 
 korekcí (viz tab. č. 1, 2 a 3). 

Výpočet hygienického limitu hluku ze stavební činnosti - viz. tabulka č.4. 
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V denní době (od 7:00 do 21:00) LA eq,p = 50 + 15 = 65 dB. 
 

 

V denní době (od 700 do 2100) LA eq,p = 50 + 15 = 65 dB. 
Zákonné požadavky jsou uvedeny výše. 
 

Délka pracovní směny 
Délka pracovní směny pracovníka se předpokládá po celou dobu výstavby 8,0 hod/den = 480 

min/den. 
Výpočet byl proveden pro celkovou délku časového intervalu 14 hodin/den = 840 min/den (od 

700 do 2100) stanovenou Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti po dobu kratší než 14 

hodin: 
LA eq,s = LA eq,T + 10 log[(429 + t1)/t1] 
 

 

Doporučení vedoucí k minimalizaci hlukových imisí 

 Doporučuje se omezit činnost technických souprav a jiné technologie na minimum. Je 
 nutno nenechávat strojní zařízení v činnosti v průběhu stavební přestávky. Nákladní automobily je 
 nutno bezpečně zaparkovat a vypnout motor. Auta, jak zásobovací, tak pracovně nasazená, je 
 nutno zorganizovat tak, aby plynule na sebe navazovala a nedocházelo k jejich delšímu 
 prodlévání ve staveništním prostoru. Nejhlučnější práce budou prováděny v denním časovém 
 limitu dle dohody s investorem s ohledem na zbývající provoz objektu. Dále se velmi doporučuje 
 zhotoviteli díla v hlučných etapách upozornit majitele nejbližších objektů s chráněnými vnitřními 
 prostory, aby zajistili tyto prostory proti pronikání hluku do vnitřního chráněného prostoru zavřením 
 okenních otvorů. Většina okenních výplní v okolí budoucího staveniště má pravděpodobně TZI 2. 
 Vnitřní chráněný prostor staveb okolní zástavby je tak v denní době při stavební činnosti 
 dostatečně zajištěn a tudíž nedojde k překročení limitních hodnot ve vnitřním prostoru. Všechny 
 dveřní a okenní otvory se doporučuje zavírat při provádění hlučných prací. 

 

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

 Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
 výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
 podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 
 spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky 
 vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 

Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
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 Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
 znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné 
 znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující sypké 
 materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené 
 prašnosti zkrápět. 

 Zamezení nadměrného vzniku prašnosti v prostoru výstavby bude omezeno 
 neskladováním materiálu na volném prostranství, který bude urychleně odvážen. 

 

Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

 Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
 vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 
 zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod provozních, výrobních a skladovacích ploch 
 staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační 
 jímce umístěné v prostoru staveniště.  

 Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
 rozmáčení povrchů ploch staveniště. 

 

Omezení provozu na veřejných komunikacích 

 K omezení provozu na veřejných komunikacích - dopravních trasách vlivem staveništní 
 dopravy nedojde. 

 

Ochrana stávající zeleně 

 Stávající vzrostlá zeleň se na zájmovém území nevyskytuje. 
 

Ochrana před chemickým znečištěním 

 Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. 
 rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

 Během stavby nedojde k omezování pohybu chodců a v dopravě vedené v přiléhající části 
 ke stavbě. Objekty zařízení jsou umístěny v rámci pozemku investora bez možnosti veřejného 
 přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zásady bezpečnostních opatření: 

- zajištění bezpečného koridoru pro pohyb chodců v okolí stavby - oplocení vč. patřičného 
bezpečnostního značení 

- stavba neomezí přístup osob po veřejných komunikacích, okolí stavby bude náležitě 
označeno 

- během provádění stavebních úprav je nutno dbát ochrany konstrukcí a architektonických 
prvků, které mají být zachovány 

Zhotovitel stavby dále zajistí: 

- ostrahu stavby 

- odvoz odpadu 

- protipožární opatření 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  A - TEXTOVÁ ČÁST  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVANY U BRNA    
 
 

   40 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ 

- osvětlení stavby 

 Vzhledem k charakteru prací se na staveništi nepředpokládá činnost osob se sníženou 
 schopností pohybu a orientace, zvláštní opatření nejsou navržena. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Nebudou prováděné úpravy pro bezbariérové užívání stavby. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně využívané pro stavbu (výjezdy a 
 vjezdy na staveniště, pohyb vozidel stavby po komunikaci) při současném zachování jejich 
 užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, budou po dobu 
 společného užívání bezpečně chráněny a udržovány. 

 Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 
 materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí  
 docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
 k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a 
 komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být trvale zabezpečen volný přístup k požárním 
 hydrantům, uzávěrům vody a plynu, veřejným signalizačním, telekomunikačním, energetickým a 
 jiným stávajícím zařízením. Dočasný zábor veřejných ploch a veřejných komunikací pro potřeby 
 stavby bude uvažován pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedení prací. 
 Stávající zpevněné plochy a komunikace dočasně využívané pro stavbu musí být řádně 
 zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.), po ukončení užívání jako staveniště budou 
 uvedeny do požadovaného stavu. 

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a 
 zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, 
 nejpozději při předání staveniště. 

 Před započetím veškerých prací musí mít zhotovitel vyhotoven přesný harmonogram 
 postupu prací tak, aby byly minimalizovány časové prodlevy mezi jednotlivými etapami výstavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

  Soubor staveb je časově etapizován, jednotlivé stavební objekty budou postupně 
 realizovány. V první etapě se začne stavět hlavní objekt SO01. 

 Předpokládané zahájení stavby   07/2014  

 Předpokládané dokončení stavby  07/2016  
 
 
 

 
 
 

01/2014             Vypracoval: Bc. Lukáš Trojánek 
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ZÁVĚR 

 
 Stavební materiály uvedené na výkresech a v technické zprávě vyhovují platným 

právním předpisům. V případě nahrazení jinými dostupnými materiály musí být 

doloženo, že vykazují stejné nebo lepší vlastnosti.  

 Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. 
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2013, 191 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 
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ČSN 73 0580-1:  Denní osvětlení budov - část 1: Základní požadavky, 2007 

ČSN 73 0580-3:  Denní osvětlení budov - část 3: Denní osvětlení škol, 2007 
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ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 2011 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, 2009 

ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami, 1997 

ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování,  
   2010 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
 
ČSN EN  EUROKÓD 
ČSN   ČESKÁ STÁTNÍ NORMA 
NP   NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
PD   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
SO   STAVEBNÍ OBJEKT 
Hi   HYDROIZOLACE 
Ti   TEPELNÁ IZOLACE 
Θe   VNĚJŠÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA V ZIMNÍM OBDOBÍ 
Θi   VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA V ZIMNÍM OBDOBÍ 
θai   TEPLOTA VNITŘNÍHO VZDUCHU 
Θsi,min   VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA 
Rt   TEPELNÝ ODPOR KONSTRUKCE 
RSi   TEPELNÝ ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA NA VNITŘNÍ STRANĚ 
RSe   TEPELNÝ ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA NA VNĚJŠÍ STRANĚ 
U   SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 
Uem   PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 
UN,rq   POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 
UN,rc   DOPORUČENÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 
fRSi   TEPLTONÍ FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU KONSTRUKCE 
fRsi,N NORMOVÝ POŽADAVEK TEPLTONÍHO FAKTORU VNITŘNÍHO 

POVRCHU KONSTRUKCE 
fRsi,cr   KRITICKÝ TEPLOTNÍ FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU 
HT   MĚRNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM TEPLA 
λ   SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 
d   TLOUŠŤKA VRSTVY 
pv   POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ 
SPB   STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
LOP   LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
s´   DYNAMICKÁ TUHOST MATERIÁLU 
μ   SOUČINITEL DIFUZNÍ VODOVOSTI 
sd   EKVIVALENTNÍ DIFUZNÍ TLOUŠŤKA 
BT   BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 
TZI   TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 
tl.   TLOUŠŤKA KONSTRUKCE 
KCE   STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
PUR   POLYURETANOVÁ PĚNA 
PE   POLYETHYLEN 
AL   HLINÍK 
PES   POLYESTER 
Ug   SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA ZASKLENÍ  
Uf   SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU OKNA 
mPVC   MĚKČENÝ POLYVINYLCHLORID 
PVC   POLYVINYLCHLORID 
EI   OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI (CELISTVOST A    
   IZOLACE) 
EW   OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI (CELISTVOST A    
   RADIACE TEPLA) 
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DP3   DRUH HOŘLAVOSTI KONSTRUKCE 
RAL   VZORNÍK BAREV 
TZB   TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 
SDK   SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE 
EPS   EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 
XPS   EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 
DTD   DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA 
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