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Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem 

a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím 

PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 

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

zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 
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1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
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technický úsek s kuchyní. Ve druhém podlaží jsou další dvě dětská oddělení. Stavba je 

řešena bezbariérově a je zpracována v programu Archicad 14. 
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1. ÚVOD 
 

 Tématem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 

stavební části k novostavbě mateřské školy v Hlinsku, které leţí v jiţní části 

Pardubického kraje. 

 Objekt je umístěn ve východní okrajové části města. Konkrétně na 

parcelách: 1828, 1796/2 a 1796/38 s mírným svaţováním k jihu. Jedná se 

o samostatně stojící, nepodsklepený, dvoupodlaţní objekt s plochou střechou. 

Nosné i nenosné zdivo je navrţeno z cihelných bloků systému Porotherm, 

obvodové zdivo doplněno o kontaktní zateplovací systém ETIC Baumit Pro. 

Stropní konstrukce jsou navrţeny z předpjatých betonových dílců SPG 

a jednoplášťová střecha se sklonem 3% je odvodněna pomocí střešních vtoků.  

 Hlavní vstup do objektu je ze severozápadní strany, v jiţní aţ 

jihovýchodní části pak vstupy na zahradu (dětská hřiště), další vstup spolu 

s parkovacími stáními je ze strany západní, který je výhradně pro personál. 

Parkovací stání pro doprovod dětí jsou umístěna především vedle hlavního 

vchodu, nejblíţe jsou umístěna stání pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. V prvním nadzemním podlaţí se nachází jedno dětské oddělení 

a hospodářsko-technická část, dělí je od sebe vstupní hala, ze které se po 

dvouramenném schodišti (případně výtahem) dostaneme do druhého 

nadzemního podlaţí, ve kterém se nacházejí další dvě dětská oddělení.  

 Cílem diplomové práce je návrh dispozičního řešení, konstrukčního 

systému, nosného systému a dále pak vypracování výkresové dokumentace 

spolu s textovou částí. 
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2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Novostavba mateřské školy v Hlinsku 

Místo stavby: Hlinsko v Čechách, ul. Druţstevní 

 539 01  Hlinsko 

Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303] 

Parcelní čísla pozemků: 1828; 1796/2; 1796/38 

Kraj: Pardubický 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Městský úřad Hlinsko 

 Poděbradovo náměstí 1 

 539 01  Hlinsko 

 IČ: 00270059 

 DIČ: CZ00270059 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel: Ing. Dominika Janoušková 

 Prosetín 208 

 539 76  Prosetín 
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A.2 Seznam vstupních údajů 

Katastrální mapa katastrálního území Hlinsko v Čechách [639303] 

Aktuální územní plán města Hlinska 

Vedení inţenýrských sítí – podklad ze stavebního úřadu 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Projekt novostavby mateřské školy je navrţen na pozemcích p.č. 1828; 

1796/2 a 1796/38, které nejsou doposud nijak vyuţívány a jsou majetkem 

investorova (stavebníka). Řešená oblast se nachází v obci Hlinsko, na ulici 

Druţstevní a spadá do katastrálního území Hlinsko v Čechách a nachází se 

v zastavěné okrajovější části města. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Území se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště 

chráněném území, ani záplavovém území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Terén pozemku je mírně svaţitý k jiţní části. Dešťová voda je svedena 

do retenční nádrţe (a pouţita na zalévání travnatých ploch), která je dále 

napojena na kanalizaci v ulici Druţstevní. Realizací stavby se odtokové poměry 

v oblasti nijak nezhorší. 

d) údaje o souhlasu s územně plánovací dokumentací 

 Projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem města 

Hlinska. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí 

a s povolením stavby 

 Podmínky územního plánu a stavebního povolení jsou dodrţeny. 
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f) údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území 

 Poţadavky na vyuţití území budou dodrţeny. 

g) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

 Dokumentace je v souladu s poţadavky dotčených orgánů a při její 

realizaci musí být poţadavky taktéţ dodrţeny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Na projekt se nevztahují ţádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Mezi tyto investice patří připojení objektu na inţenýrské sítě, konkrétně 

kanalizace, vodovod, plynovod, vedení NN a sdělovací kabely, z ulice 

Druţstevní.  

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 Novostavba je navrţena na pozemcích s p.č.: 1828; 1796/2; 1796/38. 

Všechny ve vlastnictví investora (Město Hlinsko). A dále budou dotčeny tyto 

pozemky: 

p.č. 1810/2 – Město Hlinsko 

p.č. 1796/62 – Město Hlinsko 

p.č. 1796/39 – Město Hlinsko 

p.č. 1796/1 – Město Hlinsko 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu mateřské školy. 

b) účel uţívání stavby 

 Objektem je mateřská škola, která bude slouţit pro výchovu a vzdělávání 

dětí předškolního věku. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Ke stavbě se nevztahují ţádné údaje o ochraně stavby- 

e) údaje o dodrţení technických poţadavků na stavby a obecných technických 

poţadavků zabezpečující bezbariérové uţívání staveb 

 Technické poţadavky na stavby a obecné technické poţadavky 

zabezpečující bezbariérové uţívání staveb jsou splněny. 

f) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů a poţadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

 Projekt novostavby splňuje poţadavky dotčených orgánů. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Na projekt se nevztahují ţádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby 

 zastavěná plocha: 716,89m2 

 obestavěný prostor:  7 630,83m3 

 uţitná plocha:  1 196,62m2 

 počet podlaţí: 2 

 kapacita MŠ:  3 oddělení/24dětí 

 počet zaměstnanců: 12 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

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

třída energetické náročnosti budov apod.) 

 Dešťová voda bude svedena do retenční nádrţe, která bude umístěna na 

pozemku a bude vyuţívána na zalévání. Retenční nádrţ je dále napojena na 

kanalizaci. 

 Odpady budou tříděny a dále umístěny na vyhrazené místo na pozemku 

do kontejnerů. Třídit se bude na základní sloţky (plasty, papír a sklo), které jsou 

recyklovatelné a dále na tuhý odpad. Kuchyňské odpady budou ukládány do 

odpadních nádob s gumovým těsněním a západkou bránící samovolnému 

otevření nádoby s následným svozem. 

 Třída energetické náročnosti budov: viz stavební fyzika 

 Stavba bude napojena na stávající inţenýrské sítě 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

 zahájení stavby: předpoklad - březen 2016 

 dokončení stavby: předpoklad – srpen 2017 

 etapy:  zařízení staveniště 

   sejmutí ornice + vytyčení sítí a stavby 

   výkopy 

   základy 

   hrubá stavba 

   instalace a rozvody 

   dokončovací práce 

   terénní úpravy 

k) orientační náklady stavby 

-dle THU 2015 MŠ: 4 582Kč/m3 

 SO1: mateřská škola: 34 964 463,06 Kč 

 SO2:přípojka kanalizace:  120 000,00 Kč 

 SO3:přípojka vody: 120 000,00 Kč 

 SO4: přípojka plynu:  89 000,00 Kč 

 SO5: přípojka NN:  75 000,00 Kč 

 SO6: přípojka sdělovacích kabelů: 54 000,00 Kč 

 SO7: oplocení: 23 370,00 Kč 

 SO8: zpevněné plochy: 4 875 230,00 Kč 

Celkem:  40 3220 000,00 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická 

a technologická zařízení 

 Stavba bude rozdělena na tyto stavební objekty: 

SO1: mateřská škola 

SO2: přípojka kanalizace 

SO3: přípojka vody 

SO4: přípojka plynu 

SO5: přípojka NN 

SO6: přípojka sdělovacích kabelů 

SO7: oplocení 

SO8: zpevněné plochy 

SO9: hřiště 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek se rozkládá na pozemcích s p.č. 1828; 1796/2; 

1796/38, v KÚ Hlinsko v Čechách. Umístění pozemku je ve východní části obce 

Hlinsko. Jedná se o mírně se svaţující pozemek směrem k jihu, který není 

v současné době konkrétně vyuţíván a slouţí jako travnatá plocha. Vjezd na 

pozemek je moţný ze severní strany, z ulice Druţstevní. Celková plocha 

dotčených parcel činí 13 820m2. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geodetický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum aspod.) 

 Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, na jehoţ 

základě byl proveden návrh novostavby. Před realizací stavby je nutné provést 

podrobný geologický a radonový průzkum podloţí. Podzemní voda nebyla 

zjištěna. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Do řešeného území nezasahují ţádná ochranná či bezpečnostní pásma. 

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

 Pozemky se nenacházejí v záplavových ani poddolovaných územích. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 U novostavby mateřské školy se nepředpokládá vliv na okolní stavby, 

či pozemky a její výstavbou se nezhorší odtokové poměry okolí. Realizace 

výstavby bude prováděna tak, aby neškodila okolí. 

f) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Asanace, demolice ani kácení dřevin není na pozemku nutné. Před 

započetím prací dojde pouze k sejmutí ornice. 

g) poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Na pozemky se neváţí poţadavky na maximální zábory nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 
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h) územně technické podmínky (zejména moţnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude ze severní strany 

objektu, z ulice Druţstevní. Inţenýrské sítě pomocí přípojek na stávající řady 

a sítě, které jsou vedeny ulicí druţstevní a přilehlé travnaté ploše. Přístup 

k hlavnímu vchodu do objektu bude pomocí příjezdové komunikace, která 

navazuje na ulici Druţstevní a je zakončena u objektu parkovacími stáními. 

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

 Související investicí s výstavbou objektu je vybudování přípojek 

inţenýrských sítí, příjezdové komunikace, zařízení staveniště a BOZP. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel vyuţívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

 Objektem je mateřská škola, která bude slouţit pro výchovu a vzdělávání 

dětí předškolního věku. Celkem jsou v objektu navrţena 3 oddělení, 

po 24 dětech. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Objekt je navrţen v okrajovější části zastavěného území s přístupem 

z ulice Druţstevní, jak pro pěší, tak pro dopravu po přístupové komunikaci, 

která je zakončena u vstupu do budovy parkovacími stáními. Pro zaměstnance 

mateřské školy je parkování zajištěno ze západní strany. Jiţní část je přístupná 

taktéţ z objektu a je určena k relaxaci a vyţití dětí. Polohu objektu určuje výkres 

situace. 

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

řešení 

 Jedná se o dvoupodlaţní, samostatně stojící, nepodsklepenou, zděnou 

stavbu s plochou jednoplášťovou střechou a půdorysem ve tvaru písmene L. 

Vstup do objektu je přímo z přístupové komunikace do haly a dále 

zaměstnaneckým vstupem do technicko-hospodářské části. V objektu se 

nacházejí 3 dětská oddělení a úsek technicko-hospodářský, který zahrnuje 

kuchyni, sklady, technickou místnost a zázemí pro personál. Řešení objektu je 

navrţeno bezbariérově. 
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 Základové konstrukce jsou navrţeny jako základové betonové pasy. 

Nosné svislé konstrukce tvoří zděný systém z cihelných bloků Porotherm. Pro 

obvodové zdivo je navrţen kontaktní zateplovací systém. Stropy jsou navrţeny 

z předpjatých betonových dílců SPG. Příjezdová komunikace, parkovací stání 

a chodníky jsou navrţeny z betonových dlaţeb. Povrch na vymezeném 

dětském hřišti je z pryţové EPDM vrstvy. Fasádu objektu tvoří jednosloţková 

silikonová omítka v barvě zelené a ţluté. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 První nadzemní podlaţí je rozděleno halou na dvě části. Ve východním 

sektoru se nachází jedno dětské oddělení, které zahrnuje šatnu, umývárnu 

s WC, izolaci, kabinet učitelek s WC, sklad a denní místnost dětí. V západním 

sektoru, který je technicko-hospodářský se nacházejí sklady potravin, prádla, 

odpadu a obalů, úklid, kuchyně, zázemí pro personál (šatna s denní místnost, 

WC a sprchy) a technická místnost. Druhé podlaţí, které je přístupné po 

schodišti, nebo výtahem se také dělí na dvě části, avšak na dvě dětská 

oddělení, která zahrnují stejné místnosti, jako oddělení první. A dále pak dvě 

individuální třídy a ředitelnu. 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

 Návrh je v souladu s vyhl.  č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

poţazích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Od návrhu parkovacích 

stání, přes vstup do budovy, jakoţ i přístup do druhého nadzemního podlaţí 

a dílčích částí přístupných veřejnosti.  

B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 

 Stavba bude uţívána v souladu s poţadavky na bezpečnost při uţívání. 

Před uvedením do provozu budou provedeny a vyhodnoceny všechny zkoušky, 

které předepisují právní předpisy. Z veřejné části (haly) nebude umoţněn 

přístup dětem ani veřejnosti do části technicko-hospodářské.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Objekt je samostatně stojící, zděný objekt novostavby mateřské školy, 

který je nepodsklepený, dvoupodlaţní s jednoplášťovou plochou střechou. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Jedná se o zděný se svislými konstrukcemi ze systému Porotherm. 

Nosné obvodové zdivo je navrţeno o tloušťce 300mm, vnitřní nosné zdivo 
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s tloušťkou 250mm a nenosné zdivo tl. 125mm. Instalační předstěny jsou 

navrţeny ze sádrokartonového systému Knauf.  

 Stropní konstrukce je tvořena předpjatými betonovými dílci SPG, tl. 200 

a 400mm doplněna ŢB ztuţujícími věnci. Schodišťová ramena tvoří 

prefabrikáty, které jsou uloţeny na monolitické podesty, uloţené pomocí 

izobloku Bronze. 

 Zastřešení tvoří jednoplášťová plochá střecha s hydroizolací 

z modifikovaných asfaltových pásů. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Objekt je zaloţen na základových pasech, které jsou v nezámrzné 

hloubce doplněny nadezdívkou ze ztraceného bednění.  

 Vodorovnou tuhost zajišťuje ŢB věnec v úrovni stropu a prostorová 

tuhost je zajištěna vnitřními nosnými stěnami. 

B.2.7 Základní charakteristika technických 

a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Napojení na stávající sítě technické infrastruktury pomocí přípojek sítí.  

 Vnitřní vodovod bude napojen přes hlavní leţaté potrubí od vodoměrné 

šachty pod zemí. Do objektu vstupuje podlahou v technické místnosti, pomocí 

ochranné trubky. Leţaté potrubí bude vedeno v podhledech objektu. Stoupací 

potrubí spolu s kanalizačním vede v sádrokartonových předstěrách.  

 Vytápění objektu je řešeno jako ústřední, teplovodní. Ve vybraných 

místnostech kombinací podlahového vytápění. Ohřev zajišťují dva plynové 

kondenzační kotle Vitodens 100-W. Ohřev teplé vody je zajištěn 

kombinovanými ohřívači OKC 200.  

b)výčet technický a technologických zařízení 

 Neřeší se. 

B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 

 Poţárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou č.5 – viz Poţárně 

bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
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 Základní tepelně technické posouzení je součástí stavební fyziky – viz 

stavební fyzika. 

c) posouzení vyuţití alternativních zdrojů energií 

 Vyuţití alternativních zdrojů je nulové, jelikoţ nejsou v objektu navrţeny. 

B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na 

pracovní a komunální prostředí (větrání, vytápění, 

osvětlení, zásobování vodou, odpady apod.), dále vliv 

stavby na okolí 

 Dokumentace je v souladu s poţadavky, které předepisuje stavební 

zákon, respektive vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích na stavbu, v platném znění. 

 Větrání je navrţeno jako přirozené, výjimku tvoří některé místnosti, jako 

např. kabiny WC, nebo úklidová místnost, které budou odvětrány pomocí 

ventilátorů s vyústěním nad střechu. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí 

 Pozemek vykazuje nízký radonový index, postačuje hydroizolační pás na 

podkladním betonu stavby, který plní i protiradonovou funkci. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Není potřeba ţádné ochrany. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Není třeba ochrany, na stavbu nepůsobí. 

d) ochrana před hlukem 

 Návrh stavby je v souladu s poţadavky ČSN 73 0532 – Akustika – 

ochrana proti hluku v budovách 

e) protipovodňová opatření 

 Nejsou potřeba tyto opatření, stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu) 
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 Nejsou třeba provádět jiná opatření. Stavba se nenachází 

v poddolovaném území a podobných. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Přesné určení napojovacích míst je zřejmé z výkresu situace. Objekt 

bude napojen na stávající sítě z ulice Druţstevní v jeho severní, aţ 

severozápadní části. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Kanalizační přípojka: Přípojka kanalizace bude zhotovena 

z kameninových rour s následným napojením na kanalizaci v ulici Druţstevní. 

Připojení proběhne jádrovým vývrtem. Na přípojce bude zhotovena revizní 

šachta Ø 1 000 mm se vstupním otvorem Ø  800 mm. Potrubí přípojky bude 

uloţeno na praţcích a obetonováno, s krytí vrstvou min. 1 800 mm pod 

terénem. 

 Vodovodní přípojka: Napojení na stávající vodovodní řad bude pomocí 

přípojky vodovodu, na které bude umístěna betonová vodoměrná šachta 

Ø 1 000 mm se vstupním otvorem Ø 800 mm. Vodoměrná šachta 

obsahuje vodoměrnou soustavou s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody. 

Potrubí přípojky z HDPE 100 bude uloţeno v zemi s krytím min. 1 500 mm na 

pískovém podsypu tl. 150 mm s následným obsypem pískem do výše 300 mm 

nad vrchol trubky. Na tento obsyp bude poloţena výstraţná fólie se 

signalizačním vodičem. 

 Plynovodní přípojka: Stavba bude napojena na stávající NTL plynovod 

pomocí plynovodní přípojky z HDPE 100 SDR 11, vedenou v zemi s krytím 

min. 1 000 mm pod terénem. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici 

pozemku ve sloupku. Uloţení potrubí do pískového loţe tl. 150 mm a následně 

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky, poté bude poloţena 

výstraţná fólie se signálním vodičem. 

 Přípojka NN: Stavba se napojí pomocí zemního kabelu na stávající síť. 

Přípojka bude ukončena v elektroměrné skříni, která je na objektu novostavby. 

Napětí 230/400V. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 K objektu se dostaneme po navţené komunikaci, která navazuje na ulici 

Druţstevní v severní části pozemku branou. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu na ulici 

Druţstevní. 

c) doprava v klidu 

 U novostavby je navrţeno min. 15 parkovacích stání pro osobní 

automobily, z čehoţ jsou 2 vyhrazená pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Přístup pro pěší je moţný po přístupové komunikaci z betonové dlaţby, 

která je napojena na chodník obce. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy v rozsahu 

vyrovnání svaţitosti, okapového chodníku okolo objektu, dále zpevněné plochy, 

jako je příjezdová komunikace. V jiţní části pozemku budou provedeny 

dopadové plochy pod hracími prvky a zpevněné plochy pro pěší. Zbytek 

pozemku bude zatravněn. 

b) pouţité vegetační prvky 

 Po dokončení terénních úprav bude pozemek zrekultivován a zatravněn 

a osázen okrasnými keři a stromy tak, aby nezhoršovali výhledové podmínky, 

osvětlení a oslunění inkriminovaných místností. Vysázené dřeviny nesmí být 

jedovaté. 

c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou součástí řešení. 



25 
 

B.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho 

ochrana 

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

 Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, nebude zdrojem 

nadměrného hluku, prachu ani dalších škodlivých látek. Nebude negativně 

ovlivňovat podzemní vody a nebude znečišťovat okolní půdy. Vznikající odpady 

budou tříděny a ukládány do kontejnerů, popřípadě do vyhraněných nádob 

s následným odvozem, který zajistí Technické sluţby města Hlinska. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a ţivočichů, apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

 Na pozemku ani v jeho blízkosti se nevyskytují ţádné stromy, památné 

stromy ani chráněné rostliny a ţivočichové. Ekologické funkce a vazby v krajině 

budou zachovány. Po ukončení výstavby budou provedeny terénní úpravy, 

zatravnění a stromová výsadba. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000, ani v její 

blízkosti. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

 Nejsou stanoveny ţádné podmínky, které by bylo nutné zohlednit. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

  Na pozemek nezasahují ţádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění poţadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou 

splněny. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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 Pro fáze výstavby budou na staveniště zřízeny dočasné přípojky vody 

a elektřiny. 

b) odvodnění staveniště 

 Dešťová voda ze staveniště bude vsakována, nezpevněné části budou 

odvodněny gravitačně vsakem. Případné větší mnoţství vody (například 

v základových pasech) bude odčerpána do dešťové kanalizace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu na ulici 

Druţstevní, výjezdem v severní části, kde bude umístěna brána.  

 Napojení na technickou infrastrukturu bude v severní části, v úrovni 

vjezdové brány. Konkrétně dočasné přípojky na vodu a elektřinu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavební práce budou prováděny tak, aby hluková zátěţ v chráněném 

venkovním prostředí staveb vyhověla poţadavkům. Stroje, zařízení 

a mechanismy budou pouţívány s garantovanou niţší hlučností. Stavba nesmí 

ohrozit bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilitu okolních 

objektů ani bezpečnost chodců v jejím okolí. Případné poškození sousedních 

ploch a komunikací budou tyto obnoveny na jejich původní stav. 

e) ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 V okolí staveniště bude prováděn pravidelný úklid a bude dbáno na 

ochranu porostů v okolí stavby. Kácení dřevin není potřebné, jelikoţ se na 

daném území ţádné nevyskytují. Nebudou probíhat ţádné demoliční práce, ani 

asanace území. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Při realizaci stavby dojde pouze k dočasnému záboru komunikace a to 

při provádění přípojek inţenýrských sítí. 

g) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001  Sb., o odpadech. 

Odpady vzniklé při stavbě budou rozděleny dle katalogu odpadů a dále 

likvidovány. Způsob likvidace určí vyhláška, jedná se především o skládku, 

recyklaci, nebo sběrnu kovů. 
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h) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Sejmutá ornice o tl. 200 mm bude uloţena v jiţní části pozemku při 

maximální výši 1 500 mm a pouţita pro terénní úpravy, po dokončení stavby. 

Zemina, která bude vytěţena z provádění výkopových prací bude taktéţ 

uloţena na pozemku, s následným pouţitím na zásypy. Případná nadbytečná 

zemina bude odvezena na skládku. 

i) ochrana ţivotního prostředí při stavbě 

 Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Stavební práce 

budou probíhat ve vhodných hodinách dne (7.00 aţ 19.00). Stavební práce 

budou prováděny tak, aby se případné negativní vlivy co nejvíce 

minimalizovaly. 

 Stavba nijak neohrozí podzemní vody. Vozidla opouštějící staveniště 

musí být před odjezdem ze staveniště očištěna. Vozovka před objektem bude 

v případě potřeby uklízena. 

 Vzniklé odpady budou shromaţďovány na vyhrazeném místě. Odpad 

bude tříděn na základní sloţky (plasty, sklo, papír, stavební odpad, komunální 

odpad) a bude odváţen v pravidelných intervalech 1 x za týden. V případě 

potřeby vícekrát. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 Staveniště je nutné zajistit tak, aby byl zamezen přístup nepovolaným 

osobám. Pracovníci na stavbě musí pouţívat ochranné pomůcky, být proškoleni 

a seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, 

dopravě a manipulaci s materiálem. Dále budou seznámeni s poţárními 

a hygienickými předpisy.  

 Při práci na staveništi je nutné dodrţovat zákony a vyhlášky, které se 

týkají bezpečnosti. Zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., poţadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

k) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavba neomezí uţívání dotčených staveb. 

l) zásady pro dopravní inţenýrská opatření 

 U příjezdu na staveniště bude nutné osadit dočasné dopravní značky, 

které upozorní na vjezd a výjezd ze staveniště. Při realizaci inţenýrských sítí 

bude omezen průjezd na silnici p.č. 1828. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí apod.) 

 Staveniště bude po celou dobu výstavby oplocena drátěným plotem do 

výše min. 2 m. Vstup bude umoţněn pouze branou, která bude umístěna u 

vjezdu na pozemek. Okolí stavby bude opatřeno cedulemi, pro informovanost 

osob, které se budou pohybovat v blízkosti stavby. 

 Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům 

musí být přerušeny při: 

 bouřce, silném dešti, sněţení, tvorbě námrazy 

 dohlednosti menší neţ 30m 

 teplotě niţší neţ -10 0C 

 větru o rychlosti nad 8m/s při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5m výšky práce a při 

pouţití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů, v ostatních 

případech silný vítr o rychlosti 11m/s 

 

n) postup výstavby 

zahájení stavby: předpoklad - březen 2016 

dokončení stavby: předpoklad – srpen 2017 

postup výstavby:  zařízení staveniště 

    sejmutí ornice + vytyčení sítí a stavby 

    výkopy 

    základy 

    hrubá stavba 

    instalace a rozvody 

    dokončovací práce 

    terénní úpravy 

  



29 
 

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1.a1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Jedná se o novostavbu mateřské školy, která slouţí ke vzdělávání 

a výchově dětí předškolního věku. 

 zastavěná plocha: 716,89m2 

 obestavěný prostor:  7 630,83m3 

 uţitná plocha:  1 196,62m2 

 počet podlaţí: 2 

 kapacita MŠ:  3 oddělení/24dětí 

 počet zaměstnanců: 12 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové 

a dispoziční řešení 

 Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, zděný, dvoupodlaţní 

objekt. Který je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Tvar objektu je 

písmeno L, maximální rozměry stavby jsou 44,28x20,88 m. Vstup do objektu je 

přímo z přístupové komunikace do haly a dále zaměstnaneckým vstupem do 

technicko-hospodářské části. V objektu se nacházejí 3 dětská oddělení a úsek 

technicko-hospodářský, který zahrnuje kuchyni, sklady, technickou místnost 

a zázemí pro personál. Dětská oddělení se stávají ze šatny, umývárny s WC, 

izolace, skladu, denní místnosti a kaţdému oddělení přísluší ještě kabinet. 

Řešení objektu je navrţeno bezbariérově. 

 Základové konstrukce jsou navrţeny jako základové betonové pasy. 

Nosné svislé konstrukce tvoří zděný systém z cihelných bloků Porotherm. Pro 

obvodové zdivo je navrţen kontaktní zateplovací systém ETIC Baumit Pro. 

Stropy jsou navrţeny z předpjatých betonových dílců SPG. Příjezdová 

komunikace, parkovací stání a chodníky jsou navrţeny z betonových dlaţeb. 

Povrch na vymezeném dětském hřišti je z pryţové EPDM vrstvy. Fasádu 

objektu tvoří jednosloţková silikonová omítka v barvě zelené a ţluté. 
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D.1.1a.3 Bezbariérové uţívání stavby 

 Stavba je řešena jako bezbariérová vzhledem k jejímu charakteru. 

Přístup do budovy pro veřejnost je ze severní části, pomocí vyrovnávací rampy 

se sklonem maximálně 1:16, skrz hlavní dveře, které jsou navřeny jako 

dvoukřídlé. Po vstupu se dostaneme skrz zádveří do prvního oddělení, které je 

v přízemí, popřípadě pomocí dvouramenného schodiště (výtahu, bezbariérová 

kabina 1 100x1 400mm) do druhého nadzemního podlaţí, kde se nacházejí 

další dvě podlaţí. Všechny prahy a přejezdy jsou řešeny s maximálním 

výškovým rozdílem 20mm. Dveře, vyskytující se na komunikacích společných 

prostor vyhovují poţadavku, mají světlý průchozí rozměr min. 900 (resp.800) 

mm. Dveře jsou také osazeny vodorovnými madly, ve výšce maximálně 

1 200mm nad podlahou. Celoprosklené plochy jsou opatřeny kontrastními pásy 

ve dvou výškách. Parkování je zajištěno na dvou parkovacích stání před 

budovou školky. Zpevněné plochy vně objektu, jako je chodník a přístupová 

komunikace budou opatřeny potřebnými bezpečnostními a varovnými prvky. 

D.1.1.a.4 Celkové provozní řešení, technologie 

výroby 

 Novostavba mateřské školy je rozdělena do dvou hlavních částí. Dětská 

oddělení a část hospodářsko-technická. V druhém nadzemním podlaţí se 

nacházejí dvě dětská oddělení, spolu s ředitelnou. V prvním nadzemním 

podlaţí se nachází jedno dětské oddělení a v druhé části podlaţí právě 

hospodářsko-technický úsek, který pojímá kuchyň, sklady, kancelář kuchyně, 

technickou místnost, úklid a šatnu s denní místností zaměstnanců. Tato část 

má i samostatný vstup. 

 V novostavbě bude probíhat jediná výroba a to kuchyňská, která musí 

splňovat poţadavky kladené na vaření v hromadných kuchyních. 

D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení 

a technické vlastnosti stavby 

Přípravné práce: 

 Před zahájením stavby bude nejprve provedeno oplocení a zařízení 

staveniště spolu s dočasnými inţenýrskými přípojkami vody a elektřiny. Poté 

bude sejmuta ornice v tl. 200mm, která bude uloţena v jiţní části pozemku pro 

následné finální terénní úpravy. 
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 Po připravení staveniště proběhne vytyčení stavby pomocí dřevěných 

laviček, označení výškového bodu, od které se budou následně určovat výšky. 

Poté budou provedeny výkopy základových pasů, které se provedou podle 

výkresu základů.  

 Zaloţení objektu na základových pasech s nadbetonovanými 

ţelezobetonovými stěnami ve ztraceném bednění, C16/20 + konstrukční výztuţ. 

Základové pasy z prostého betonu C16/20. Šíře základových pasů pod 

obvodovou stěnou ve východní části je 500mm, v části západní pak 1 000mm 

s hloubkou základu 600mm. Základová spára v hloubce 1 310mm od 

upraveného terénu. Šíře základových pasů pod vnitřní nosnou zdí je 470mm 

s hloubkou 500mm. Nadbetonované podzemní stěny ze ztraceného bednění 

jsou výšky 500mm. Napojení obvodové stěny a stěn vnitřních nosných je 

pomocí odstupňování základu o jednom stupni 500x500mm.  

 Před betonáţí pasů se připravý prostupy pro kanalizaci, dle 

dokumentace. Po vybetonování základových pasů a následných 

ţelezobetonových stěn ve ztraceném bednění se vybetonuje základová deska 

na předem zhutnění štěrkopískový podsyp (hutněn na 0,25MPa) o tl. 150mm, 

která bude vyztuţena KARI sítí Ø6/100x100mm. Po dokončení základů bude 

zhotovena jejich izolace z XPS na části ztraceného bednění. 

 Svislé konstrukce jsou zhotoveny ze zděného systému Porotherm. 

Obvodové stěny z cihelných bloků Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry, 

vnitřní nosné zdivo z cihelných bloků Porotherm 25 AKU SYM a vnitřní nenosné 

zdivo z cihelných bloků Porotherm 11,5. Dále budou instalovány 

sádrokartonové předstěny, dle výkresu půdorysů. První řada cihel bude vţdy 

zaloţena na zakládací maltu Porotherm. Nad výplněmi otvorů bude pouţito 

překladů Porotherm 7, případně Porotherm 11,5. U oken se ţaluziemi budou 

překlady doplněny ŢB překladem s tepelně-izolačním dílcem VARIO. 

 Stropy jsou navrţeny z dílců SPG, předpjaté stropní dílce Spiroll 

s tloušťkou stropu 200 a 400mm. Pod úrovní stropů budou zhotoveny ŢB 

monolitické věnce v šířce 300mm a výšce 270 mm. Přístřešky nad vstupy jsou 

zajištěny pomocí monolitických ŢB vykonzolovaných desek se sklonem min 3%.  

 Schodiště je navrţeno jako dvouramenné se zrcadlem, ve kterém se 

nachází bezbariérový výtah, který zároveň slouţí k transportu jídla. Schodišťová 

ramena jsou navrţena jako prefabrikovaná s uloţením na monolitické ŢB desky 

tl. 160mm, uloţené pomocí nosníku Bronze do nosných stěn schodiště. 

Schodiště bude ve styku s ostatními konstrukcemi oddilatovano pomocí izolace, 

tl. 10mm. Venkovní únikové schodiště je navrţeno jako ocelové s roštovými 

stupni s kotvením do obvodové stěny.  
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 Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha s hydroizolační 

vrstvou z SBS modifikovaných asfaltových pásů ve dvou vrstvách. Odvodnění 

je pomocí čtyřech střešních vtoků Topwet. Tepelnou izolaci střechy tvoří desky 

EPS 150S spolu se spádovými klíny. Minimální tl. izolace je 220mm 

(100+100+20), se sklonem 3%. Izolace tepelná a první vrstva hydroizolace jsou 

kotveny pomocí teleskopických kotev do stropní desky.  

 Komínové těleso tvoří dvousloţkový komín Schiedel absolut, který 

odvádí spaliny z plynových kotlů. Komín obsahuje i víceúčelovou šachtu 

k ventilaci. 

 Mezi výplně otvorů jsou navrţeny dřevěná okna a dveře s izolačním 

trojsklem od výrobce okna-macek. Interiérové dveře jsou navrţeny jako 

dřevotřískové s povrchovou úpravou kašírování. Dveře, které sousedí s CHÚC 

budou opatřeny samozavíračem. Podrobněji viz výpis oken a dveří. 

 Podlahy jsou navrţeny plovoucí těţké s nášlapnými vrstvami z keramické 

dlaţby nebo marmolea. Ve vybraných místnostech je navrţeno podlahové 

vytápění z důvodu splnění poţadavku na pokles dotykové teploty.  

 Jako povrchová úprava stěn jsou navrţeny omítky v tl. 13mm. 

V umývárnách, WC, úklidových místnostech a v kuchyni bude zhotoven 

keramický obklad stěn do výšky dle dokumentace. Fasáda bude opatřena 

silikonovou omítkou Baumit na tepelně izolační desky Isover TF Profi. 

 Izolace proti zemní vlhkosti je navrţena z SBS modifikovaných 

asfaltových pásů s nosnou vloţkou ze skleněné tkaniny s horním povrchem 

s jemným separačním posypem a ochranou proti radonu Glastek 40 Special 

Mineral. Další stupní izolace v podlahách s mokrým provozem je hydroizolační 

nátěr na akrylátové bázi Sikalastic 220W, který je pod lepící vrstvou nášlapné 

vrstvy. 

 Tepelnou izolaci obvodové stěny tvoří kontaktní zateplovací systém 

Baumit Pro s tepelnou izolací z Isover TF Profi o tl. 140mm. Izolace 

ţelezobetonových základů je zhotovena z izolace XPS Austotherm tl. 120mm. 

Střecha je zateplena pomocí izolace EPS 150S ve dvou vrstvách po tl. 100mm 

se spádovou vrstvou ze spádových klínů EPS 150S o minimální tl. 20mm. 

Tepelnou izolaci v podlahách na terénu tvoří první vrstvu desky EPS 150S 

v tl. 70mm a druhou vrstvu styrodesky s PS fólií tl. 50mm pro uloţení 

teplovodního vytápění. V místnostech bez podlahového vytápění je tepelná 

izolace EPS 150S v tl. 120mm. V druhém nadzemním podlaţí tvoří izolace 

podlah tepelná izolace EPS 150S v tl. 50mm a kročejová izolace Isover 

Rigifloor 4000 v tl. 30mm. 
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 Navrţené podhledy jsou v objektu ve výšce +3 000mm nad čistou 

podlahou. V denních místnostech je navrţen akustický podhled Ecophon Ds pro 

splnění akustických poţadavků. Ve zbylých částech objektu jsou navrţeny 

podhledy viz. půdorysy podlaţí ze sádrokartonových desek knauf ve výšce 

+ 3 000mm. Podhledy jsou konstruovány jako zavěšené na dvojitém roštu. 

 Přístupové komunikace k objektu jsou řešeny jako zpevněné plochy 

s betonovou dlaţbou. Okolo objektu je zhotoven okapový chodník, který je 

tvořen taktéţ betonovou dlaţbou. Přesné skladby viz. výpis skladeb. 

 Klempířské a zámečnické výrobky jsou vypsány konkrétně ve výpisu 

prvků. 

D.1.1.a.6 Bezpečnost při uţívání stavby, ochrana 

zdraví a pracovního prostředí 

 Stavba je navrţena tak, ţe splňuje poţadavky bezpečnosti, ochrany 

zdraví a pracovního prostředí, aby při jejím uţívání byla bezpečná. Tzn. 

Například v prostorách umýváren a WC bude zhotovena protiskluzová dlaţba 

R11, nábytek bude mít zakulacené hrany atd. Je navrţeno přirozené větrání, 

světlé výšky místností min. 3 000mm, osvětlení přirozené a umělé.  

D.1.1.a.7 Stavební fyzika 

 Posouzení z hlediska stavební fyziky je součástí samostatné přílohy, 

která obsahuje všechno potřebná posouzení, která se týkají objektu. 

 Všechny posouzení, která musí stavba splnit jsou vyhovující. 

D.1.1.a.8 Poţadavky na poţární ochranu konstrukcí 

 Posouzení z hlediska poţární bezpečnosti je součástí samostatné 

přílohy, která obsahuje všechno potřebná posouzení, která se týkají objektu. 

D.1.1.a.9 Další poţadavky 

 Navrţené materiály musí splňovat jakostní třídu I. Provedení jednotlivých 

prací bude v souladu s předpisy a technologickými listy výrobců.Ve výstavbě 

bude pouţito tradičních technologických postupů, nejsou tedy kladeny zvláštní 

poţadavky. Zpracovaná dokumentace musí být v souladu s právními předpisy. 
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S ohledem na dokumentaci a její provedení nejsou potřebné kontroly nad 

rámec povinných poţadovaných. 

D.1.1.a.10 Výpis pouţitých norem 
 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Poţadavky 

ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

ČSN EN ISO 77-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele 

prostupu tepla 

ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Poţadavky 

ČSN 73 0525 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – 

Všeobecné zásady 

ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory 

pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely 

ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní poţadavky 

ČSN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol 

ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení 

hodnot 

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení 

ČSN 73 0810 – Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 – Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873 – Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy poţární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě – Hydroizolace – Základní 

ustanovení 

ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloţí 

ČSN 73 1001 – Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy  

ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební  
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ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební  

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy   



36 
 

 

3. ZÁVĚR 

 Projekt novostavby mateřské školy v Hlinsku je zpracován v rozsahu, 

který odpovídá zadání práce. Je tedy řešen z hlediska dispozic, konstrukcí 

i architektonického návrhu.  

 Provedení je v souladu s platnými normami a právními předpisy a splňuje 

tak poţadavky na výstavbu. Stavba splňuje poţadavky na poţárně 

bezpečnostní řešení, tepelnou techniku i akustiku budovy.  

 Projekt byl zpracován v programu Archicad 14 
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4. SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 

Literatura: 

KLIMEŠOVÁ, J. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01. 1. Vyd. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7204-530-3 

REMEŠ, Josef; UTÍKALOVÁ, Ivana; KACÁLEK, Petr; KALOUSEK, Lubor; 

PETŘÍČEK, Tomáš. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek 

a zákonů. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 191 s. ISBN 978-80-

247-3818-5 

Právní předpisy: 

Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Zákon č. 185/2011 Sb., o odpadech 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 20/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., 

o technických poţadavcích na stavby  

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb  

Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., 

o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dští a mladistvých 

Vyhláška č. 268/2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008, o technických 

podmínkách poţární ochrany 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických poţadavcích na vyuţívání 

území  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky  

 

Použité normy: 

 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 
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ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Poţadavky 

ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

ČSN EN ISO 77-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele 

prostupu tepla 

ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Poţadavky 

ČSN 73 0525 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – 

Všeobecné zásady 

ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory 

pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely 

ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní poţadavky 

ČSN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol 

ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení 

hodnot 

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení 

ČSN 73 0810 – Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 – Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873 – Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy poţární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě – Hydroizolace – Základní 

ustanovení 

ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloţí 

ČSN 73 1001 – Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy  

ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební  

ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební  

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy  
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Webové stránky: 

www.wienerberger.cz 

www.baumit.cz 

www.isover.cz 

www.dektrade.cz 

www.styrotrade.cz 

www.topwet.cz 

www.bronze.cz 

www.schiedel.cz 

www.oknamacek.cz 

www.sepos.cz 

www.frajt.cz 

www.vytahy-voto.cz 

www.rako.cz 

www.geologicke-mapy.cz 

www.knauf.cz 

www.tzb-info.cz 

www.best.info 

www.stropsystem.cz 

www.ecophon.cz 

www.novazelenausporam.cz 

ww.prolemax.cz 

www.cuzk.cz 

www.hlinsko.cz 
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5. SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 
A SYMBOLŮ 

PT původní terén 

UT upravený terén 

Bpv Balt po vyrovnání 

m n.n metrů nad mořem 

p.č. parcelní čílo 

PB pevný bod 

SO stavební objekt 

NP nadzemní podlaţí 

SDK sádrokartonové desky 

Tl. tloušťka 

ŢB ţelezobeton 

RŠ revizní šachta 

VŠ vodoměrná šachta 

HUP hlavní uzávěr plynu 

ES elektrická skříň 

RN retenční nádrţ 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

TI tepelná izolace 

HI hydroizolace 

KÚ katastrální území 

PÚ poţární úsek 

PBŘ poţárně bezpečnostní řešení 
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NÚC nechráněná úniková cesta 

CHÚC chráněná úniková cesta 

SPB stupeň poţární bezpečnosti 

PHP přenosný hasicí přístroj 

PG práškový hasicí přístroj 

Ø průměr 

VT střešní vtok 

PP pojistný přepad 

apod. a podobně 
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6. SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 STUDIE 1NP 

 STUDIE 2NP 

 STUDIE POHLEDŮ 

 SCHEMA PRO VÝPOČET ZÁKLADŮ 

 ORIENTAČNÍ VÝPOČET ZÁKLADŮ 

 VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

 VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ 

 PŘEDBĚŢNÝ NÁVRH PRŮVLAKŮ 

PŘÍLOHA Č. 2 – SITUAČNÍ VÝKRESY A TECHNICKÉ ZPRÁVY 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 D.1.1a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 KOORDINAČNÍ SITUACE 

PŘÍLOHA Č. 3 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 PŮDORYS ZÁKLADŮ 

 PŮDORYS 1NP 

 PŮDORYS 2NP 

 PANELOVÝ STROP NAD 1NP 

 PANELOVÝ STROP NAD 2NP 

 ŘEZ A-A´ 

 ŘEZ B-B´ 

 ŘEZ C-C´ 
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 PŮDORYS STŘECHY 

 POHLEDY 

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

PŘÍLOHA Č. 4 – VÝPISY PRVKŮ, SKLADEB, DETAILY 

 VÝPIS PRVKŮ 

 VÝPIS SKLADEB 

 DETAIL ATIKY 

 DETAIL VTOKU 

 DETAIL SOKLU 

 DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘE 

 DETAIL ULOŢENÍ PODESTY 

 DETAIL ŠACHTY 

 DETAIL ULOŢENÍ SCHODIŠTĚ 

 

PŘÍLOHA Č. 5 – POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŢÁRNÍ OCHRANY 

 PŮDORYS 1NP 

 PŮDORYS 2NP 

 SITUACE 

 POMOCNÉ VÝPOČTY K PBŘ 

PŘÍLOHA Č. 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

 ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ Z HLEDISKA STAVEBNÍ 

 FYZIKY 

 VÝSTUPY Z TEPLA 

 VÝSTUPY Z AREI 

 VÝSTUPYY ZE SIMULACE 
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 VÝSTUPY ZE STABILITY 

 VÝSTUP Z WDLS 

 VÝSTUPY ZE ZTRÁT 

 NEPRŮZVUČNOST KONSTRUKCÍ 

 SOUČINITEL PROSTUPU OKEN A DVEŘÍ 




