
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací mateřské 

školy pro 50 dětí. Budova je situovaná na území Jihočeského kraje ve městě Týn 

nad Vltavou, katastrálním území Týn nad Vltavou. Objekt je navržen jako zděná 

stavba v kombinaci se skeletovým systémem. Svislé konstrukce jsou navrženy 

z konstrukčního systému keramických tvárnic a monolitických sloupů. 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy z monolitické stropní desky. Objekt je 

zastřešen plochou pochozí a nepochozí střechou. Konstrukce střechy je 

navržena z monolitické stropní desky. Objekt má dvé nadzemní podlaží.  

 

 

 Mateřská škola, projektová dokumentace, diplomová práce, novostavba, 

dvě nadzemní podlaží, plochá pochozí střecha, plochá nepochozí střecha 

 

 

 This master´s thesis deals with the project documentation of a 

kindergarten., designed for fifty children. The building is situated in the region 

South Bohemia in the town Týn nad Vltavou, cadastral district Týn nad Vltavou. 

The building is desgned as a brick building with a skeletal system. Vertical 

structures are designed from the structural system of ceramic bricks and a 

monolithic columns. Horizontal structures are designed from the monolithic 

ceiling slabs. The building is covered with flat walkable roog and flat non-

walkable roof. The building has two floors. 

 

 

 Kindergarten, project documentation, master´s thesis, new building, two 

floors, flat walkable roof, flat non-walkable roof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bc. Pavel Peřina Mateřská škola Peřinka. Brno, 2017. 49 s., 518 s. příl. Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Radim Smolka, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 2. 1. 2017  

   Bc. Pavel Peřina 
autor práce  



 

 

 

 Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce Ing. Radimu Smolkovi 

Ph.D. za připomínky a cenné rady, které nejen obohatily mé vědomosti, ale i 

kvalitu diplomové práce. Dále bych rád poděkoval mé manželce, její a mé rodině 

za psychickou podporu při zpracování diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1. úvod (viz dále dle části „h“) 

 2. vlastní text práce (členěno dále na kapitoly dle části „i“) 

 3. závěr (viz dále dle části „j“) 

 4. seznam použitých zdrojů (viz dále dle části „k“) 

 5. seznam použitých zkratek a symbolů (viz dále dle části „l“) 

 6. seznam příloh (viz dále dle části „m“) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Hlavním úkolem této diplomové práce bylo navrhnout mateřskou školu a 

vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Stavba se nachází 

ve městě Týn nad Vltavou, katastrální území Týn nad Vltavou, do zastavěného 

území. Objekt má dvě nadzemní podlaží, byl navržen z větší části plochou 

nepochozí střechou a z menší části pochozí plochou střechou.  

 Dispoziční řešení vychází podle platných předpisů a norem. V mateřské 

škole bylo při návrhu uvažováno s problematikou pohybu osob s omezenou 

schopností pohybu. Při konstrukčním, tepelném technickém, požárně 

bezpečnostním řešení vylo postupováno dle platných předpisů a norem. 

Jednotlivé části projektu např. návrh tepelně technického posouzení. výkresová 

dokumentace, požární bezpečnostní řešení, zdravotechnické instalace, atd. byly 

řešeny v samostatných přílohách, které jsou součástí tohoto projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A  Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

A.1.2 Údaje o žadateli 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 

A.4 Údaje o stavbě 

A.5 Členění stavby a technická a technologická zařízení 

 

B  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

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

 komunální prostředí 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

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

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, a) Technická zpráva 

 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní a provozní 

 řešení, bezbariérové užívání stavby 

b) Konstrukční a stavbě technické řešení, technické vlastnosti stavby 

c) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk 

 vibrace – popis řešení, výpis použitých norem 

 

 

 



 

 

 

 

 

parc. č. 1247/1; 1247/2; 1247/3; 1247/4; 1246; 1251/1 

k.ú. Týn nad Vltavou; č. kat. 772 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) název stavby:  

MATEŘSKÁ ŠKOLA PEŘINKA 

 

b) místo stavby:    

parc. č. 1247/1; 1247/2; 1247/3; 1247/4; 1246; 1251/1 k.ú. Týn nad Vltavou 

 

c)  předmět dokumentace: 

Dokumentace v úrovni pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby 

řeší novostavbu mateřské školy, její napojení na inženýrské sítě a zpevněné 

plochy. 

 

 

a) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla  

Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikám 

Bc. Pavel Peřina 

Orlická 507, Týn nad Vltavou 37501 

perina-pavel@seznam.cz 

 

 

Projekt byl vypracovaný na základě požadavků investora. Byl předjednaný rozsah a 

způsob realizace objektu. Zpracovatel projektu vykonal obhlídku pozemku. 

 

Dodané podklady: 

   - fotografie pozemku 

   - požadavky investora 

   - katastrální mapa, list vlastnictví, informace o sousedních parcelách 

 

 
a) rozsah řešeného území 

Staveniště se nachází v severozápadní části městské části Semenec, města 

Týna nad Vltavou. Oblast v okolí stavby je nově určena pro občanské vybavení. 

Objekt je navržen na parcele parc. č. 1247/1; 1247/2; 1247/3; 1247/4; 1246; 1251/1 

k.ú. Týn nad Vltavou. Tato lokalita je uvnitř zástavby rodinných domů městské časti 

Semenec města Týn nad Vltavou. Terén staveniště je svažitý. Na pozemku bude 



 

 

stržena ornice pod nově vznikajícím objektem mateřské školy včetně zpevněných 

ploch. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Stávající území je určeno územní plánem jako plocha občanského vybavení a proto 

je vhodná ke stavbě mateřské školy. Parcela se nachází v zastavěném území.  

 

c)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

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

Nejedná se o památkovou zónu, památkovou rezervaci, zvláště chráněné území a 

ani o záplavové území. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Vsakování dešťových vod je zajištěno na pozemku bez vlivu na okolní parcely. 

 

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

plánování 

Projektová dokumentace se řídí platným územním plánem. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhovaný objekt nijak nemění svým charakterem funkční náplň objektu 

vzhledem k územnímu plánu. Stavba dodržuje platné regulativy.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je navržena dle podmínek vyjádření dotčených orgánů, 

které budou respektovány při realizaci stavby. Stavba splňuje veškerá stanoviska a 

dotčené orgány s ní souhlasí.  

 

Air Telecom a.s., zast. UNI Promotion s.r.o. 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) – dříve sítě O2 Czech Republic 

a.s. 

České Radiokomunikace a.s. 

E.ON Česká republika, s.r.o. - elektřina 

E.ON Česká republika, s.r.o. - plyn 

ELSAT, spol. s.r.o. 

Richard Filip 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 

Vodafone Czech Republic a.s. 

BACKER COMPUTER s.r.o. 

ČD – Telematika a.s. 

Jihočeský vodárenský svaz 

MO – Sekce ekonomická a majetková – Oddělení ochrany územních zájmů 

STARNET, s.r.o. 

Územní odbor České Budějovice – Policie České republiky 



 

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

Národní památkový ústav – ÚOP České Budějovice 

MěÚ v Týně nad Vltavou – Odbor dopravy, památkové péče a silničního 

hospodářství 

MěÚ v Týně nad Vltavou – Odbor regionálního rozvoje 

MěÚ v Týně nad Vltavou – Odbor životního prostředí 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje – územní pracoviště České Budějovice 

 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou vyžadovány. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavební práce na objektu nevyžaduje související ani podmiňující stavby či 

opatření. 

 

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

nemovitostí) 

 

Parcely v majetku žadatele: 

1247/1  Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 37501 Týn nad 

Vltavou 

 

Vlastníci v sousedství parc. č. 1247/1; 1247/2; 1247/3; 1247/4; 1246; 1251/1 

 

Sousední pozemky – čísla a vlastnictví 

808 -  Příhoda Václav a Příhodová Anna, Na Výsluní 454, 37501  

Týn nad Vltavou 

1639- Veselý Jaromír a Veselá Daniela, Na Výsluní 485, 375 01  

Týn nad Vltavou 

1243/20 - Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 37501 Týn nad Vltavou 

1245/7 - Veselý Jaromír a Veselá Daniela, Na Výsluní 485, 375 01  

Týn nad Vltavou 

1245/9 - Příhoda Václav a Příhodová Anna, Na Výsluní 454, 37501  

Týn nad Vltavou 

1247/12 – Třísková Radka, Sadová 468, 37501 Týn nad Vltavou 

1248/4 – Alexa Miroslav, Na brodech 590, 37501 Týn nad Vltavou 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu mateřské školy na pozemku investora. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude využívaná k občanské vybavenosti, zejména k provozování mateřské 

školy. 

 



 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

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

Stavba nepodléhá ochraně. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je v souladu s technickými požadavky na výstavbu. Z hlediska budoucího 

využívání je nutné stavbu posuzovat ve vztahu k technickým požadavkům 

zabezpečujícím bezbariérové užívání stavby. 

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

právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů – nevzešly.  Případné další podmínky a požadavky 

dotčených orgánů, které budou vyjádřeny u stavebního úřadu v rámci řízení o 

ohlášení stavby, budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou vyžadovány. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

 

Výměra parcely   4121 m2 

Zastavěná plocha domu  823,7  m2 

Zpevněné plochy   1206,3 m2 

Obestavěný prostor domu  5139,8 m3  

Zastavěnost parcely:   49,3% 

Podlahová plocha domu  1620,6 m2 

Počet funkčních jednotek  1 jednotka 

Počet uživatelů   74 osob 

 

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

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Potřeba vody: 

Průměrná denní    Qp - max. 74 osob x á 60 l/den = 4 440 l/den 

Maximální denní    Qm = Qp x kd = 4 400 x 1,5 = 6 660 l/den 

kd………..součinitel denní nerovnoměrnosti 

Maximální hodinová  Qh = Qm x kh/24 = 6 660 x 2,1/24 = 582,8 l/hod 

kh……….součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

Potřeba teplé vody: 

Průměrná denní   V2p =  1,80 m3/den 

 

Odtokové množství splaškových vod:  

Q = 5,5 l/s 



 

 

 

Odtokové množství dešťových vod ze střech a zpevněných ploch: 

Qd = 25,6 l/s 

 

Dešťové vody budou svedeny oddílnou kanalizací do retenční nádrže o objemu 5 

m3 se vsakovacím zařízením o objemu 27 m3 na pozemku investora. 

 

 

 

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

Termín zahájení výstavby:  březen 2017 

     jaro 2017:    Hrubé terénní úpravy, základy 

     léto 2017:   Hrubá stavba 

     podzim 2018:    Dokončovací práce   

         Konečné terénní úpravy 

Termín ukončení výstavby:  listopad 2018 

 

k) orientační náklady na stavbu 

205 592 200 Kč 

 

 

 

SO 01    Mateřská škola 

SO 02    Splašková kanalizace 

SO 03    Dešťová kanalizace 

SO 04    Vodovod 

SO 05    Plynovod 

SO 06    Elektrická přípojka 

SO 07    Parkování 

SO 08    Chodníky a terénní úpravy 

SO 09   Šachty na splaškové a dešťové kanalizace, rozvodná skříň s el. 

               rozvodem, hlavní uzávěr plynu a vodoměrná šachta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

parc. č. 1247/1; 1247/2; 1247/3; 1247/4; 1246; 1251/1 

k.ú. Týn nad Vltavou; č. kat. 772 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
a) charakteristika stavebního pozemku, 

Staveniště se nachází v severozápadní části městské části Semenec, města 

Týna nad Vltavou. Oblast v okolí stavby je nově určena pro občanské vybavení. 

Objekt je navržen na parcele parc. č. 1247/1; 1247/2; 1247/3; 1247/4; 1246; 1251/1 

k.ú. Týn nad Vltavou. Tato lokalita je uvnitř zástavby rodinných domů městské 

časti Semenec města Týn nad Vltavou. Terén staveniště je svažitý. Parcela je 

napojena na přilehlou komunikaci. Pozemek bude ze všech stran oplocen. Plot 

bude z uliční strany s podezdívkou a dřevěnými plaňkami, ostatní strany plotu 

budou provedeny z pletiva. Vstup na staveniště bude ze severovýchodní a 

jihovýchodní strany parcely. Stavba bude vytyčena pomocí hraničních bodů na 

pozemku. Výškopis bude vztažen ke zvolenému pevnému bodu (PB1 a PB3). 

Navržené stavební úpravy nezmění podmínky bydlení v sousedních objektech a v 

dané lokalitě.  

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Před započetím stavby byl proveden radonový průzkum (střední radonový 

index) a na základě tohoto průzkumu se provedou příslušná opatření. Dle 

historického průzkumu zde nebylo nic nalezeno. Geologický průzkum prokázal, že 

je zemina vhodná pro zakládání stavby. Hladina podzemní vody je v dostatečné 

hloubce, tak že neovlivní stavbu. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

K parcele se neváží žádná ochranná pásma. 

 

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

Parcela se nenachází v oblasti poddolovaného území, ani v záplavovém 

území.  

 

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

poměry v území, 

Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a 

stavby na nich. Po dobu stavebních prací nedojde ke zhoršení životního prostředí v 

blízkosti stavby. Odtokové poměry nezpevněných a částečně i zpevněných ploch 

jsou v místě dobré dle předchozí zkušenosti a tato povrchová voda se 

bezproblémově vsakuje v rámci pozemku. Dešťové vody budou svedeny oddílnou 

dešťovou kanalizací do retenčního zásobníku se vsakovacím systémem na 

pozemku investora. 

f)požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Při stavbě nedojde k asanaci či demolici jakýkoliv objektů. Dojde ke kácení, 

několika vzrostlých stromů, které po skončení výstavby, budou nahrazeny novou 

výsadbou. 



 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),  

Nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkcí lesa. Pro trvalé 

odnětí dotčené části byl vydán souhlas orgán ochrany ZPF. 

 

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

technickou infrastrukturu), 

Objekt bude napojen na stávající vodovodní uliční řád, který bude 

poskytovat pitnou a užitkovou vodu. Elektrická energie bude přivedena z rozvodné 

skříně umístěné na hranici parcely. Splašková kanalizace bude napojena na veřejný 

kanalizační řad. Dešťová kanalizace bude odváděná do retenční nádrže 

s přepadem do vsakovacího zařízení. Objekt bude připojen na plyn.  

 

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

Novostavba mateřské školy nevyžaduje související ani podmiňující stavby či 

opatření. 

 

Termín zahájení výstavby:  březen 2017 

     jaro 2017:  Hrubé terénní úpravy, základy 

     léto 2017:  Hrubá stavba 

     podzim 2018:  Dokončovací práce 

       Konečné terénní úpravy 

Termín ukončení výstavby:  listopad 2018 

 

 

 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, který bude sloužit k bydlení 

investora a jeho rodinných příslušníků. 

 

Výměra parcely   4121 m2 

Zastavěná plocha domu  823,7  m2 

Zpevněné plochy   1206,3 m2 

Obestavěný prostor domu 5139,8 m3  

Zastavěnost parcely:  49,3% 

Podlahová plocha domu  1511,6 m2 

Počet funkčních jednotek  1 jednotka 

Počet uživatelů   74 osob 

 

 

a)urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Staveniště se nachází v severozápadní části městské části Semenec, města 

Týna nad Vltavou. Oblast v okolí stavby je nově určena pro občanské vybavení. 



 

 

Objekt je navržen na parcele parc. č. 1247/1; 1247/2; 1247/3; 1247/4; 1246; 1251/1 

k.ú. Týn nad Vltavou. Tato lokalita je uvnitř zástavby rodinných domů městské 

časti Semenec města Týn nad Vltavou. Terén staveniště je svažitý. Parcela je 

napojena na přilehlou komunikaci. Pozemek bude ze všech stran oplocen. Plot 

bude z uliční strany s podezdívkou a dřevěnými plaňkami, ostatní strany plotu 

budou provedeny z pletiva. Vstup na staveniště bude ze severovýchodní a 

jihovýchodní strany parcely. Stavba bude vytyčena pomocí hraničních bodů na 

pozemku. Výškopis bude vztažen ke zvolenému pevnému bodu (PB1 a PB2). 

Navržené stavební úpravy nezmění podmínky bydlení v sousedních objektech a v 

dané lokalitě.  

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

 Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní objekt zasazený do svažitého 

terénu a zastřešen plochou nepochozí střechou. Z prostorového a 

architektonického hlediska se jedná o kompaktní hmotu obdélníkového tvaru 

s dvěma výstupky rovněž obdélníkového tvaru. Objekt je na parcela umístěn při 

severní straně pozemku. Stavba je provedena z keramických tvárnic, které jsou 

opatřeny kontaktním zateplovacím systém a dřevěným obkladem.  

 

 

Mateřská škola se vyznačuje jednoduchou dispozicí. Vstup do objektu se 

nachází ze severní strany pozemku v úrovni 2. nadzemního podlaží. Na vstupní 

halu navazují dvě totožné třídy. Po vstupu z haly následuje šatna a úklidová 

místnost. Na šatnu navazuje hlavní místnost, kterou je denní místnost s hernou. 

Z této místnosti vedou vstupu do umývárny včetně WC určené pro děti, umývárny 

a WC určené pedagogy a ředitelnu (kancelář), ložnici, terasu a výlez na druhou 

terasu směřující na zahradu. Dále je zde možný vstup do schodišťového prostoru, 

kterým se dostaneme do haly v 1.nadzemní podlaží, ze které ho vede cesta na 

zahradu nebo do jídelny. Na jídelnu poté navazuje kuchyně, sklad potravin, 

chodba, šatna zaměstnanců, umývárna a WC určené pro zaměstnance, úklidovou 

místnost a hlavní vchod pro zaměstnance. Počáteční hala v 1. nadzemním podlaží 

dále navazuje na umývárnu a WC určené pro děti a pedagogy setrvávající na 

zahradě mateřské školy nebo navazuje na sklad, technickou místnost a tělocvičnu 

Součástí tělocvičny je sklad cvičebních pomůcek. Poslední místností, kterou 

mateřská škola disponuje je sklad zahradního nábytku. 

 

 

Z hlediska budoucího využívání- je stavba posuzovaná ve vztahu 

k technickým požadavkům zabezpečujícím bezbariérové užívání stavby. 

 

 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Veškeré hrany 

vestavěného nábytku budou zaoblené. Přístupové komunikace jsou navrženy 

z protiskluzné dlažby třídy R11. 



 

 

 

a) stavební řešení, 

Vstup do objektu je ze severní strany pozemku. Novostavba bude 

dvoupodlažní s plochou nepochozí střechou o sklonu 2%. Objekt obsahuje dvě 

třídy, stravovací a sportovní zařízení. 

 

b)konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je projektován jako zděná stavba z cihelných tvárnic doplněná o 

monolitický systém sloupů a železobetonových stropních desek. Základy jsou 

z betonových pasů a patek. Nosná konstrukce střechy je navržena z roznášecí 

železobetonové desky, která tvoří rovinu stropu. 

c)mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nebude mít za následek zřícení stavby nebo její části, nepřípustné přetvoření 

včetně následného poškození jiné části stavby.  

 

 

a) technické řešení, 

dokumentace neřeší 

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

dokumentace neřeší 

 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d )zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, j) 

rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 

Požárně bezpečnostní řešení tvoří samostatnou přílohu dokumentace. V požárně 

bezpečnostním řešení je vymezen požárně nebezpečný prostor. Závěry z požární 

zprávy byly v dokumentaci zohledněny.  

 



 

 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

 

Mateřská škola je navržena v souladu s ČSN 73 0540-2 (2011) Tepelná ochrana 

budov – viz samostatný projekt. 

 

 

Projektová dokumentace vyhovuje obecným technickým požadavkům na 

výstavbu, dále vyhovuje předpisům, které stanoví podmínky hygienické, 

protipožární, bezpečnosti práce, technických zařízení, ochrany přírody a ochrany 

zemědělského půdního fondu.  

Mateřská škola je umístěna v klidné lokalitě obce s okolní zástavbou. V blízkém 

okolí stavby se nenachází žádný větší zdroj případného hluku. Po dokončení 

výstavby dojde k ozelenění pozemků včetně výsadby dřevin a keřů, které značnou 

měrou přispějí k dalšímu odhlučnění a odclonění případných zdrojů hluku. 

Jednotlivé obytné pokoje jsou vybaveny velkou prosklenou plochou zajištující 

dostatek denního osvětlení po celý den. Dům je svou orientován v ose východ- 

západ, což umožňuje ideální proslunění. V mateřské škole je uvažováno větrání 

přirozeně okny. Vytápění je navrženo jako podlahové s kombinací deskových těles 

a konvektorů. Vytápění je řešeno pomocí dálkového vytápění z nedaleké jaderné 

elektrárny Temelín.  Stavba je bez vlivu na okolní prostředí 

 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Byl zjištěn nízký radonový 

index, i proto je nutné provést ochranné opatření proti pronikání radonu do 

objektu, asfaltovým modifikovaným pásem lepeným celoplošně. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Řešený objekt se nenachází v blízkosti možného zdroje bludných proudů. 

Není řešeno. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Navrhovaná stavba se nenachází v oblasti zatížené otřesy od průmyslové 

činnosti, stavebních prací, trhacích prací, otřesy od dopravy silniční nebo kolejové. 

Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá použití mechanizace, která by 

vyvozovala v průběhu stavby zásadní zatížení stavby otřesy. 

 

d) ochrana před hlukem, 



 

 

Mateřská škola je umístěna v klidné lokalitě obce s okolní zástavbou. V 

blízkém okolí stavby se nenachází žádný větší zdroj případného hluku. Po 

dokončení výstavby dojde k ozelenění pozemků včetně výsadby dřevin a keřů, 

které značnou měrou přispějí k dalšímu odhlučnění a odclonění případných zdrojů 

hluku. 

 

e) protipovodňová opatření, 

Objekt se nenachází v záplavovém území. Není řešeno.  

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Není řešeno. 

 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Napojení na stávající infrastrukturu je řešeno na hranici pozemku, kde jsou 

stávající přípojky.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

Vodovod - zdrojem pitné vody pro objekt bude veřejný vodovodní řad. Vodoměr 

bude umístěn ve vodoměrné šachtě. Přípojka bude vedena od hranice pozemku 

do technické místnosti, kde bude i hlavní uzávěr. Od hlavního uzávěru vody bude 

dotažena studená voda k jednotlivým zařizovacím předmětům. Připojeny budou 

běžné zařizovací předměty (umyvadlo, dřez, umyvadla, umývátka, myčka, WC, 

sprchový kout). 

 

Kanalizace-  Přípojka bude po vstup do základové desky z trubek KG DN/OD 

160mm dále bude redukována dle potřeby na 125 a 100mm. Min. spád potrubí 

2%.  

Svislé potrubí v domě bude ukončeno odvětráním s vývodem nad střechu domu 

pomocí odvětrávací hlavice. 

 

Kanalizace dešťová - dešťové vody budou svedeny oddílnou kanalizací do retenční 

nádrže o objemu 5 m3 se vsakovacím zařízením o objemu 27 m3 na pozemku 

investora. 

 

Plyn- Objekt bude napojen na zemní plyn. Hlavní uzávěr plynu je umístěn na 

hranici pozemku v nice, odkud je poté doveden do technické místnosti objektu, 

kde bude připojen ke dvojici plynových kotlů. 

 

Elektroinstalace- Elektroměrový rozvaděč je umístěn v pilíři oplocení na hranici 

pozemku. Jistič před elektroměrem bude s hodnotou 3 x 50A. Podružný domovní 

rozvaděč bude umístěn v technické místnosti objektu a bude uzemněn 

k zemnícímu pásku, který bude vyveden ze základové desky. Rozvody budou 

provedeny měděnými vodiči. 



 

 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

Na hranici pozemku bude zbudován samostatný vjezd a vstup na přilehlou 

komunikaci. Na pozemku je vyhrazeno stání pro čtyři automobily na zpevněné 

ploše. Ke stavbě mateřské školy je dostatečný přístup se stavebními materiály.  

 

a) terénní úpravy, 

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

 

Na pozemku se nenachází vzrostlý strom, který by musel být kácen. S odtěženou 

skrývkou bude později naloženo pro terénní úpravy na pozemku. 

 

 

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

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

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

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska El A, 

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

podle jiných právních předpisů. 

 

Mateřská škola je umístěna v klidné lokalitě obce s okolní zástavbou. V 

blízkém okolí stavby se nenachází žádný větší zdroj případného hluku. Po 

dokončení výstavby dojde k ozelenění pozemků včetně výsadby dřevin a keřů, 

které značnou měrou přispějí k dalšímu odhlučnění a odclonění případných zdrojů 

hluku. 

 

Po dobu výstavby dojde ke krátkodobému a mírnému zvýšení hluku. Na 

ploše pozemku se nevyskytují chráněné porosty, vegetace, živočichové. Ve smyslu 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se v zájmovém území ani v jeho 

těsné blízkosti nenachází chráněné území. Zájmové území není z botanického ani 

zoologického hlediska významné. Nepředpokládá se, že by při dokončování stavby 

nebo při jejím užívání mohlo dojít k poškození chráněných druhů rostlin nebo 

živočichů. Při dokončování stavby nebude docházet ani ke kácení dřevin a porostů. 

 

Všechny odpady budou evidovány a ukládány tak, aby neznečišťovaly 

staveniště a jeho okolí. Osoba provádějící stavbu povede evidenci odpadů, které jí 

při stavbě vzniknou. Investor tuto evidenci včetně dokladů o předání odpadů 



 

 

oprávněným osobám doloží ke kolaudaci stavby. Tuhý komunální odpad bude na 

základě smlouvy ukládán do samostatné nádoby s pravidelným odvozem v obci. 

 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavbou nebude narušen stávající dopravní systém a stavba si nevyžádá zábor 

cizích pozemků. Pro zařízení staveniště má pozemek investora dostatečnou 

kapacitu. Ostatní podrobnosti budou řešeny dohodou před zahájením stavby s 

bezpečnostním technikem dodavatelské firmy a technickým dozorem investora. 

Dodavatel stavby smí používat pouze materiály a hmoty, jejichž veškeré 

vlastnosti požadované normami a předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. 

Stavební hmoty a materiály smí dodavatel skladovat, zpracovávat a používat pouze 

v souladu s podmínkami uvedenými výrobcem. Při provádění stavebních prací je 

nutno respektovat platné technické normy, prováděcí a související předpisy, 

zejména bezpečnostní. Výsledné stavební dílo musí svou kvalitou a svými 

parametry odpovídat požadavkům platných norem. 

Pozemek je oplocen drátěným plotem výšky 1,40m, který zajišťuje stávající 

objekt i staveniště před vniknutím nepovolaných osob. Dále budou provedena 

veškerá nutná opatření odpovídající příslušným normám a předpisům, která zajistí 

bezpečný provoz staveniště. 

 

 

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

Staveniště se nachází v obci Týn nad Vltavou Pozemek je svažitý a je 

připraven k zástavbě. Charakter stavby nevyžaduje rozsáhlejší přípravu staveniště. 

Skrývka ornice pod budovou bude provedena a uložena na pozemku investora. 

Součástí novostavby bude výstavba parkovacího stání pro osobní automobily, 

oplocení pozemku a napojení na sítě technické infrastruktury, které jsou přivedeny 

na pozemek investora. 

 

 

b) odvodnění staveniště, 

V době staveniště nebudou žádné zpevněné plochy, které by měly být 

odvodněny.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezdová a odjezdová cesta ke stavbě bude shodná. Příjezd na stavbu 

bude stávajícím vjezdem na pozemek. Staveniště bude připojeno na technickou 

infrastrukturu stávajícími přípojkami ukončenými na hranici pozemku.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Při dodržení zásad popsaných zásad v této kapitole nemá provádění stavby 

negativní vliv na sousední pozemky a stavby. 

 



 

 

 

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

Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní 

provoz, příjem rozhlasu a televize. 

V průběhu stavby musí investor zajistit udržování navazujících komunikací v 

čistotě, před výjezdem aut z prostoru staveniště musí být podběhy a pneumatiky 

očištěny. Při znečištění komunikace musí být neprodleně provedeno její očištění. 

Stavba bude prováděna tak, aby byla omezena prašnost stavby, např. kropením 

materiálu nebo plachtováním.  

Požadavky na asanace, demolice a kácení nejsou. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Stavba bude probíhat pouze na pozemku investora, není nutné dělat žádné 

zábory půdy. 

 

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

likvidace, 

Všechny odpady budou evidovány a ukládány tak, aby neznečišťovaly 

staveniště a jeho okolí. Osoba provádějící stavbu povede evidenci odpadů, které jí 

při stavbě vzniknou. Investor tuto evidenci včetně dokladů o předání odpadů 

oprávněným osobám doloží ke kolaudaci stavby. Tuhý komunální odpad bude na 

základě smlouvy ukládán do samostatné nádoby s pravidelným odvozem v obci. 

 

 
Tabulka s nakládáním s odpady v průběhu výstavby: 

 

kód 

odpadu název odpadu 
kategorie 

odpadu 
odhad 

množství způsob nakládání s odpady 

150101 papírové a lepenkové obaly O 280kg Sběrné suroviny a.s. 

150102 plastové obaly O 160kg Recyklace 

170103 tašky a keramické výrobky O 250kg Recyklace - schválená skládka 

170201 Dřevo O 0,2m
3 

Recyklace -energetické využití 

170411 Kabely O 10kg Sběrné suroviny a.s. 

170504 zemina a kamení O 100t terénní úpravy 

170604 izolační materiály O 250kg Schválená skládka 

170802 stavební materiály na bázi sádry O 180kg Schválená skládka 

170904 směsné stavební a demoliční odpady O 150kg Schválená skládka 

170405 železo a ocel O 90kg Sběrné suroviny a.s. 

 

Likvidaci stavebního odpadu zajišťuje na vlastní náklady investor. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Dojde k odkopávkám po celém obvodě objektu. Přebytečná zemina bude 

skladována na pozemku investora a následně použita na další terénní úpravy.  

 

 

 



 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku L Aekv 

= 60 dB (A) v denní době od 07 - 19 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné 

stavební práce prováděny. 

S odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno dle zásad uvedených v části B.6, 

odst. a) 

Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní 

provoz, příjem rozhlasu a televize. 

V průběhu stavby musí investor zajistit udržování navazujících komunikací v 

čistotě, před výjezdem aut z prostoru staveniště musí být podběhy a pneumaticky 

očištěny. Při znečištění komunikace musí být neprodleně provedeno její očištění. 

Stavba bude prováděna tak, aby byla omezena prašnost stavby, např. kropením 

materiálu nebo plachtováním.  

Stavbou nesmí být způsobeny škody na zemědělských kulturách a nemovitostech. 

Provedení stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků především dle vyhl. č. 601/2006 Sb., nařízení vlády č. 262/2006 Sb., 

včetně jejich doplňků, změn a aktualizací a dále příslušných ČSN. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 1) zásady pro dopravní 

inženýrská opatření, 

Objekt je uvažován jako bezbariérový z požadavků investora. 

 

 

m)stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

speciální podmínky nejsou stanoveny.  

 

n)postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

Termín zahájení výstavby:  březen 2017 

     jaro 2017:  Hrubé terénní úpravy, základy 

     léto 2017:  Hrubá stavba 

     podzim 2018:   Dokončovací práce 

        Konečné terénní úpravy 

Termín ukončení výstavby:  listopad 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

parc. č. 1247/1; 1247/2; 1247/3; 1247/4; 1246; 1251/1 

k.ú. Týn nad Vltavou; č. kat. 772 127 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mateřská škola pro 74 osob je řešena jako samostatně stojící objekt. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází technické a stravovací zařízení mateřské školy. Ve 

druhém nadzemním se nachází provozní zařízení mateřské školy. Celý objekt je navržen 

a osazen v souladu s územním plánem této části města. Byly brány v potaz 

architektonické a urbanistické nároky daného území. Stavba se nachází v oblasti staveb 

rodinných domů, nenarušuje tedy stávající vzhled lokality. Budova mateřské školy má 

obdélníkový tvar, který má ve druhém nadzemním podlaží vykonzolované dvě části 

taktéž obdélníkového tvaru. Vnější rozměry objektu 51,06 x 27,54 m. Objekt má dvě 

střešní konstrukce, první je navržená jako plochá jednoplášťová pochozí střecha nad 

prvním nadzemním podlaží, odvodněná pomocí střešních vpustí. Druhá střešní 

konstrukce je navržená jako plochá jednoplášťová nepochozí střecha nad druhým 

nadzemním podlaží, odvodněná taktéž pomocí střešních vpustí. Výška atiky mateřské 

školy je ve výšce +8,610 m. Mateřská škola je pro veřejnost přístupná z ulice Sadová a 

pro provozní personál z ulice Na Výsluní. 

Podlaží první nadzemním podlaží je řešeno jako zázemí mateřské školy s technickou 

místností, sklady, cvičební sál, stravovací zařízení s vlastním zázemím a umývárnu s WC. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází denní zázemí pro děti, které je symetricky 

rozdělené pro dvě třídní jednotky. V každé třídní jednotce se nachází šatna, úklidová 

místnost, umývárna s WC, denní místnost včetně herny, ložnice, zázemí pro pedagogy 

v podobě kanceláře, umývárny a WC. Ložnice jsou odděleny od denní místnosti 

akustickou stěnou tloušťky 240 mm. 

Objekt je postaven z cihelného zdiva Heluz, který společně se železobetonovými 

sloupy podepírají lokálně stropní železobetonovou desku. Stavba je založena na 

betonových základových pasech z prostého betonu doplněných o základové patky 

rovněž z prostého beton. Na budově je použit kontaktní zateplovací systém pomocí 

desek z čedičové vlny. První nadzemní podlaží je opatřeno kamenným obkladem, druhá 

nadzemní podlaží je z části opatřena tenkovrstvou omítkou z důvodu požární 

bezpečnosti a zbytek podlaží je opatřen dřevěným obkladem. Výplně otvorů jsou 

projektovány jako plastová okna VEKRA v barvě antracitu a mahagonu s izolačním 

trojsklem.  

Okolní plochy jsou řešeny s maximálním rozdílem výšek povrchů 20 mm, včetně 

vstupů do objektu, které jsou řešeny rampami nebo vyspádovanými zpevněnými 

plochami. Jedno parkovací místo je přizpůsobeno pro parkování a užíváni osobami se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. Na 

ploše stavebního pozemku se provede sejmutí ornice ve vrstvě 200 mm, která se 

ponechá v zadní části pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy. Provede se výkop 

stavební jámy se svahovými stěnami o sklonu 1:1 ve svažité části pozemku. Hloubka 

stavební jámy bude v nejnižším místě 0,51 m od projektové nuly. Následně se vyhloubí 

základové rýhy a základové jámy pro patky sloupů (splněna minimální nezámrzná 

hloubka od UT = 1 110 mm). Výkopové práce pro vybudování zpevněných ploch se 

provedou až dodatečně před úpravou terénu.  

V důsledku rozsáhlých výkopových prací a následné konečné úpravy terénu se 

veškera přebytečná vytěžená zemina ze stavební jámy a rýh odveze ze staveniště na 

skládku. Na obsypy a zásypy svahových stěn se použije zemina, která se odtěží při 

provádění terénních úprav. Nasypaná zemina bude po vrstvách tloušťky 200 mm řádně 

zhutněna.  

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla 

ovlivnit druh či hloubku založení stavby. Z tohoto důvodu není nutné provádět jakákoliv 

opatření z hlediska založení stavby a odvodnění výkopů. 

 

 

Před betonáží základů je nutno do výkopu vložit zemnící pásek FeZn profilu 30x4 mm 

a uložení bednění prostupů případně chrániček pro uložení inženýrských síti.  

Základové pasy a patky budou provedeny z prostého betonu C 20/25. Po vybetonování 

základových pasů se zhotoví základová deska tl. 150 mm, beton C 20/25 + ocelová 

svařovaná síť KARI 150/150/6 mm. Do základového pasu se vloží svislá ocelová výztuž 

B420 Ø 10 mm délky 900 mm po vzdálenostech 500 mm, tímto se docílí spojení 

základových konstrukcí s podkladní železobetonovou deskou.  

 

 

Podlaží 1.NP 

 

Obvodové svislé nosné konstrukce tloušťky 300 mm budou vyzděny z broušených 

keramických tvárnic Heluz 30 Family o rozměrech 247x300x249 mm zděno na maltu SB 

pro tenké spáry pevnosti P10. 



 

 

Vnitřní svislé nosné konstrukce tloušťky 300 mm budou vyzděny z broušených 

keramických tvárnic Heluz 30 Family o rozměrech 247x300x249 mm zděny na maltu SB 

pro tenké spáry pevnosti P10 a z tloušťky 240 mm z broušených cihel Heluz 24 o 

rozměrech 372x240x249 mm, zděno na maltu SB pro tenké spáry pevnosti P10. 

 

Podlaží 2.NP 

 

Obvodové svislé nosné konstrukce tloušťky 300 mm budou vyzděny z broušených 

keramických tvárnic Heluz 30 Family o rozměrech 247x300x249 mm zděno na maltu SB 

pro tenké spáry pevnosti P10. 

Vnitřní svislé nosné konstrukce tloušťky 300 mm budou vyzděny z broušených 

keramických tvárnic Heluz 30 Family o rozměrech 247x300x249 mm zděny na maltu SB 

pro tenké spáry pevnosti P10, dále z tloušťky 240 mm (včetně atikového zdiva) 

z broušených cihel Heluz 24 o rozměrech 375x240x249 mm, zděno na maltu SB pro 

tenké spáry pevnosti P10 a z tloušťky 240 mm z nebroušených cihel Heluz AKU 25 o 

rozměrech 372x250x238 mm, zděno na maltu pevnosti P10. 

Vnitřní nenosné zdivo v 1.NP a 2.NP budou vyzděny z keramický tvárnic Heluz 14 

broušených a Heluz 11,5 broušených, zděných na maltu SB pro tenké spáry pevnosti 

P10. Dále bude nenosné zdivo v 1.NP a 2.NP zděno na pórobetonové tvárnice Ytong P2-

500 tlouštěk 75 mm a 50 mm, zděno na maltu pro tenké spáry pevnosti P5. 

 

 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy ze dvou druhů. Prvním typem vodorovné 

konstrukce je železobetonová deska tl. 270 mm, podepřená po obvodě zdivem a 

v prostoru železobetonovými sloupy. Železobetonová stropní deska je zhotovena 

z betonu C 25/30, oceli B550B, rozmístění výztuže určí statický výpočet.  

Druhým typem vodorovné konstrukce je železobetonová deska tl. 250 mm, 

podepřená po obvodě zdivem a v prostoru železobetonovými sloupy. Železobetonová 

stropní deska je zhotovena z betonu C25/30, oceli B550B, rozmístění výztuže určí 

statický výpočet. 

 

Překlady nad otvory jsou provedeny:  

- montované z keramických nosných překladů HELUZ 23,8 

- monolitický železobetonový překlad 250x300, beton C25/30, ocel B550B, návrh a 

rozmístění výztuže dle posouzení statika 

 

 

 

 



 

 

 

Na objektu je navržena plochá nepochozí střešní konstrukce, vyspádovaná dovnitř 

objektu a odvodněna pomocí šesti střešních vpustí. Jako pojistný systém pro odvod 

srážkové vody jsou vytvořeny bezpečnostní přepady. Skladba střešního pláště je 

kontaktně uložena na stropní konstrukci. Spád střešních rovin je min. 2% a je docílen 

pomocí spádových klínů tl. 20-350 mm. Nejvyšší hrana atiky je +8,610 m od projektované 

nuly. Veškeré klempířské prvky jsou provedeny z titanzinku.  

Skladby střešní konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz výpis skladeb 

konstrukcí. 

 

 

V objektu mateřské školy se nebude nacházet dvouvrstvé komínově těleso pro odvod 

spalin z plynových kotlů a zároveň bude sloužit k přívodu vzduchu ke kotlům umístěných 

v technické místnosti. 

 

 

Hydroizolace spodní stavby je provedena pod celou částí objektu. Izolace je vytažena 

po vnější straně obvodové zdi do výšky 300 mm nad upravený terén. Jako izolace proti 

zemní vlhkosti a radonu je použit oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou folií a vložkou ze 

skleněné rohože. Pás se nataví na podkladní betonovou desku, na kterou se provede 

penetrační nátěr asfaltovou emulzí Dekprime. 

Jako hydroizolace ploché střechy je navržena na bázi PVC-P se zabudovaným 

skleněným rounem tl. 1,8 mm. Folie je mechanicky kotvena k podkladu pomocí 

zatloukacích hmoždinek. Na veškeré rohy a kouty jsou osazeny poplastované plechy, ke 

kterým se folie pomocí horkovzdušné pistole přitaví.  

Skladby střešní konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz výpis skladem 

konstrukcí.  

 

 

Na objektu bude proveden kontaktní zateplovací systém. V podlaží 1NP pod úrovní 

terénu je navrženo zateplení obvodových stěn pomocí extrudovaného polystyrenu 

ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L tl. 120 mm λD = 0,038 W.m-1K-1. Na zateplení zbytku 

podlaží 1NP a na celé podlaží 2NP je navržen zateplovací systém z fasádních izolačních 

desek z čedičové vlny ISOVER TF PROFI λD = 0,038 W.m-1K-1. Lepen pomocí lepícího tmelu 

k podkladu (tmel po obvodě s vnitřními body) následně kotven pomocí talířových 

hmoždinek. 



 

 

 

V objektu je navrženo jedno vnitřní schodiště a jedno schodiště vnější. První schodiště 

spojuje podlaží 1NP s podlažím 2NP, je zhotoveno ze železobetonu s dodatečně 

dobetonovanými stupni z prostého betonu, na stupně je položena keramická dlažba. 

Schodiště je tříramenné a je vybaveno nerezovým tyčovým zábradlím výšky 1000 mm 

s dřevěným půlkruhovým madlem ve výšce 1000mm a 450mm. V určitých místech je 

schodiště opatřeno pouze dřevěným madlem, které je kotveno do zdiva po obou 

stranách schodiště. Šířka schodišťového ramene je 1500 mm. Schodišťová 

železobetonová deska je uložena na základový pás, stropní konstrukci a vnitřní nosnou 

zeď. 

Vnější schodiště je zhotoveno z ocelové konstrukce, kde ocelové stupně budou 

opatřeny dřevěnou nášlapnou vrstvou ze sibiřského modřínu. Schodiště je 

dvouramenné vybaveno nerezovým madlem při kotveným z boku do schodnice ve výšce 

1000 mm a 450 mm. Šířka schodišťového ramene je 1500 mm. 

 

Schodiště z 1NP do 2NP 

 

- počet stupňů  24 

- výška stupně  164,58 mm 

- šířka stupně   300,84 mm 

 

Schodiště vnější 

 

- počet stupňů  24 

- výška stupně  170,83 mm 

- šířka stupně   288,34 mm 

 

 

Vnější: 

 

Na kontaktní zateplovací systém je provedena fasádní stěrka vyztužena sklovláknitou 

armovací tkaninou (perlinka), na kterou se provede strukturovaná omítka s nátěrem. 

 

Vnitřní: 

 

Omítk 

y jsou navrženy vápenocementové štukové tl. 15 mm. 

 



 

 

 

V objektu jsou navrženy dvě základní výšky podlah: 

 

- 210 mm pro podlahy projektovány na podkladní desce objektu v 1.NP 

- 120 mm pro podlahy projektovány v 2.NP 

Konstrukce podlah a specifikace jednotlivých vrstev viz výpis skladeb konstrukcí. 

 

 

Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, v hygienických 

místnostech. Sádrokartonové desky jsou připevněny na nosný hliníkový rošt z CD profilů 

60x27 pomocí rychlošroubů. Nosný rošt je ke stropním konstrukcím kotven pomocí 

rychlozávěsů pro CD profil. Osová vzdálenost CD profilů a kotev je max. 500 mm. Funkcí 

podhledů je zakrytí železobetonové stropní konstrukce.  

 

 

V místnostech hygienického zařízení, kuchyni, umývárny, WC, úklidových místnostech 

je navržen spárovaný keramický obklad, který je lepen k podkladu pomocí lepících 

tmelů. Poloha, výška a rozsah obkladů viz projektová dokumentace – příslušné 

půdorysy. Přesné určení barevného odstínu a typu obkladu závisí na investorovi. 

 

 

V objektu je navržena terasa, která je umístěna v centrální části objektu a je přístupná 

z haly 2 01 a z obou tříd. Povrch terasy tvoří profilovaná terasová prkna tl. 24mm, která 

jsou uložena na souvrství střešního pláště pomocí rektifikačních terčů se 

samovyrovnávací hlavou.  

Pavlač lemuje venkovní obrys tříd a je tvořena z protiskluzové keramické dlažby, která 

je uložena na souvrství vykonzolované stropní konstrukci.  

 

 

V objektu jsou navržena plastová okna Vekra s tepelně izolačním trojsklem Ug = 0,6 

W/m2K a Uf = 0,8 W/m2K. Barevné provedení je ve dvojí variantě. První variantou je na 

straně exteriéru antracitová barva a na straně interiéru barva bílá (1.NP), druhou 

variantou je na straně exteriéru imitace mahagonu a na straně interiéru barva bílá 

(2.NP). 

Rozměry, množství, kování viz výpis oken. 



 

 

 

Jako vchodové dveře jsou navržené plastové Vekra s tepelně izolačním trojsklem se 

součinitelem tepelného odporu Ug = 0,7 W/m2K a Uf = 0,9 W/m2K. Barevné provedení je 

ve dvojím provedení. První provedení je na straně exteriéru antracitová barva a na 

straně interiéru barva bílá (1.NP), ve druhém provedení je na straně exteriéru imitace 

mahagonu a na straně interiéru barva bílá (2.NP). Výplně dveřních otvoru uvnitř objektu 

tvoří interiérové dřevěné dveře s obložkovou a ocelovou zárubní. 

Rozměry, množství, kování viz výpis dveří a truhlářských výrobků. 

 

 

Viz výpis dveří a truhlářských výrobků 

 

 

Viz výpis zámečnických výrobků 

 

 

Viz výpis klempířských výrobků 

 

 

Větrání je řešeno pomocí oken – okenní kování disponuje funkcí mikroventilace, 

v kuchyni je navržena digestoř, jejíž odvod ústící z fasády objektu. Ostatní místnosti, 

které nedisponují oknem budou mít ve dveřích větrací mřížky, jak při spodní části a tak i 

při horní části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Od vodoměru je vodovodní potrubí vedeno do technické místnosti odkud vede 

k jednotlivým zařizovacím předmětům a k akumulačnímu zásobníku o objemu 1000 l. 

Potrubí pro vedení studené a teplé vody je navrženo plastové např. typ Ekoplastik, jako 

tepelná izolace je použit např. Mirelon tl. 10 mm 

 

 

Odpadní voda ze všech zařizovacích předmětů bude svedena připojovacím podtrubím 

do odpadního potrubí, umístěném v instalační šachtě, a následně do svodného potrubí a 

tím bude odvedena do veřejné kanalizační sítě. Ležatá i svislá kanalizace bude z trub 

plastových (např. PVC KG/HT Osma). Odpadní potrubí od WC bude vyvedeno nad 

střechu a zakončeno odvětrávací hlavicí. Na tomto potrubí bude také osazen čistící kus. 

Při přechodu ze svislé části do ležaté je nutné zvýšit dimenzi potrubí o jednu řadu. 

Dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizační sítě. 

 

 

Soustava napětí TNC 3x230/400V-50Hz. 

Ochrana před nebezpečím dotykovým napětím nulováním. 

Soudobý příkon 45 kW. 

Instalovaný příkon Pi – 45 kW. 

Vypínací proud hl. jističe In – 50 A. 

Měření spotřeby el. energie bude v rozvaděči ER1. Hodnota hlavního jističe bude 3x50A. 

 

Domovní rozvaděč bude umístěn v technické místnosti mateřské školy. 

Všechny rozvody budou uloženy ve stěnách a v podlaze. Rozvody budou provedeny 

kabely a vodiči s měděnými jádry. Světelné rozvody budou provedeny vodiči a kabely 

CYKYLs/CYKY 3-4 x 1,5 mm2 zakryté v konstrukci a v podlaze. Z napájecího bodu bude el. 

energie přivedena kabelem CYKY 4x25 mm2 do rozvaděče ER1. Umělé osvětlení ve 

vnitřních prostorách navrženo žárovkovými svítidly na stropě. Vypínače a zásuvky budou 

osazeny do výšky 1,2 m nad podlahou. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění a 

větrání byla co nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, jejím 

dispozičním a konstrukčním řešením, orientací a velikostí oken, použitými materiály a 

vytápěcím systémem. Při návrhu budovy byly respektovány klimatické podmínky lokality.  

Součinitelé prostupu U navrhovaných konstrukcí stěn, střech, teras, podlah a výplní 

otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle  

ČSN 73 0540-2. 

Výpočty a posudky jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení viz samostatná příloha –  

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ. 

 

Energetický štítek obálky budovy = objekt je zařazen do kategorie C-vyhovující 

 

Výpočty a posudky a vyhodnocení denního osvětlení viz samostatná příloha –  

NÁVRH A POSOUZENÍ OSVĚTLOVACÍCH OTVORŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Tuto práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních poznatků a zkušeností 

s navrhováním pozemních staveb s použitím potřebných norem, vyhlášek, předpisů, 

technických listů a podkladů od výrobců. 

 Výstupem této diplomové práce je projektová dokumentace pro stavební 

povolení, doplněná studiemi mateřské školy, určená pro 50 dětí. Mateřská škola je 

navržena se dvěma nadzemními podlažími.  

 Dispoziční řešení mateřské školy je rozděleno na technickou, stravovací, provozní 

a tělovýchovnou část. Pro architektonický návrh byla vypracovaná studie, která je 

součástí této diplomové práce. 

 Projektová dokumentace byla zhotovena v rozsahu zadání. Součástí práce je tedy 

jak dokumentace pro stavební povolení, tak i výkresy detailně znázorňující řešení 

vybraných míst stavby, tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí, teplotní 

charakteristiky objektu, podle kterých spadá budova do kategorie C-vyhovující, 

energetického štítku obálky budovy. Další přílohou je podrobný návrh základových 

konstrukcí, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně technické instalace, technická 

zpráva, průvodní zpráva, souhrnná zpráva a návrh schodišť.  
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l) seznam použitých zkratek a symbolů 

 

DP bakalářská práce 

ŽB železobeton 

ČSN česká technická norma 

M měřítko 

NN nízké napětí 

NTL nízkotlaký plynovod 

STL středotlaký plynovod 

k.ú. katastrální území 

č.kat. číslo katastru 

parc.č. parcelní číslo 

SO stavební objekt 

KV konstrukční výška 

h1 [mm] podchodná výška 

h2 [mm] průchozí výška 

obr. obrázek 

tab. tabulka 

PVC polyvinylchlorid 

1NP 1. nadzemní podlaží 

2NP 2. nadzemní podlaží 

PH požární hydrant 

RŠ1 revizní šachta splaškové kanalizace 

RŠ2 revizní šachta dešťové kanalizace 

VŠ vodoměrná šachta 

ER1 rozvodná skříň s elektrickým rozvodem 

HUP hlavní uzávěr plynu 

RT1 retenční nádrž pro dešťovou kanalizaci 

DO domovní odpad 

EPS expandovaný polystyrén 

XPS extrudovaný polystyrén 

UT upravený terén 

PT původní terén 

Ø [mm] průměr 

λ [W.m-1.K-1] součinitel tepelné vodivosti 

λD [W.m-1.K-1] deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

Ug [W.m-2.K-1] součinitel prostupu tepla zasklení 

Uw [W.m-2.K-1] součinitel prostupu tepla výplně otvoru 

Uw [W.m-2.K-1] součinitel prostupu tepla rámu otvoru 

U [W.m-2.K-1] součinitel prostupu tepla konstrukcí 

S.R. srovnávací rovina 

Rdt [MPa] tabulková výpočtová hodnota únosnosti základové půdy 

FeZn zinečnan železnatý 

ks kus 

DN [mm] jmenovitá světlost 

Cu měď 



 

 

R.Š. ryzí šířka 

PE polyethylen 

MVC malta vápenocementová 

sk [kPa] charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

Cs [-] tvarový součinitel střechy 

fck [MPa] charakteristická pevnost betonu v tlaku 

PHP přenosné hasící přístroje 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

PÚ požární úsek 

SPO [m
2] celková požárně otevřená plocha 

SPO1 [m
2] zcela požárně otevřená plocha obvodové stěny 

SPO2 [m
2] částečně požárně otevřená plocha obvodové stěny 

po [m
2] procento požárně otevřených ploch 

d1 [m] odstupová vzdálenost od požárního úseku 

d2 [m] odstupová vzdálenost vymezená dopadem hořících částí 

nr [-] počet přenosných hasících přístrojů 

pn [kg.m-2] nahodilé požární zatížení 

ps [kg.m-2] stálé požární zatížení 

pv [kg.m-2] výpočtové požární zatížení 

p [kg.m-2] požární zatížení 

an [-] součinitel pro nahodilé požární zatížení 

a [-] součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

 hořlavých látek, popř. způsobů uložení 

So [m
2] celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích  

 požárního úseku 

ho [m] výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního 

 úseku 

hs [m] světlá výška prostoru (místnosti) 

b [-] součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

 podmínek 

c [-] součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření 

θe [
oC] návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 

θa [
oC] návrhová vnitřní teplota v zimním období 

φi [%] relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

Δθai [
oC] přirážka na vyrovnávající rozdíl mezi teplotou vnitřního vzduchu 

 a průměrnou teplotou okolních ploch 

R´w [db] vážená stavební neprůzvučnost 

Rw [db] vážená laboratorní neprůzvučnost 

L´nw [db] vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku 

frsi,N [-] požadovaná hodnota nejnižšího faktoru vnitřního povrchu 

frsi,cr [-] kritický teplotní faktor 

θai [
oC] návrhová teplota vnitřního vzduchu 

Δφi [%] bezpečnostní vlhkostní přirážka podle ČSN EN ISO 13788 

UN [W.m-2.K-1] normou požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Δθ10 [
oC] vypočtená hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 

Δθ10,N [
oC] požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 



 

 

Uem [W.m-2.K-1] vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N [W.m-2.K-1] požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

Aj [m
2] plocha j-té teplosměnné konstrukce stanovená z vnějších rozměrů 

bj [-] teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukcí  

HT [W.K-1] měrná ztráta prostupem tepla 

Rj [m
2.K.W-1] tepelný odpor j-té konstrukce 

Rse [m
2.K.W-1] odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Rsi[m
2.K.W-1] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

ζRsik [-] průměrný poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 

Bj [W.s0,5.m-2.K-1] tepelná jímavost j-té vrstvy 

ρ [kg.m-3] objemová hmotnost 

Kj [-] součinitel, určující zvýšení (snížení) tepelné jímavosti povrchu  

 vrstvy oproti tepelné jímavosti materiálu vrstvy 

V [m3] objem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

m)  seznam příloh 

 

Složka č.1 – Hlavní textová část DP 

a) titulní list 

b) zadání VŠKP 

c) abstrakt v českém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

d) bibliografická citace VŠKP 

e) prohlášení autora o původnosti práce 

f) poděkování 

g) obsah 

h) úvod 

i) vlastní text práce 

j) závěr 

k) seznam použitých zdrojů 

l) seznam použitých zkratek a symbolů 

m) seznam příloh 

n) přílohy 

 

VOLNĚ VLOŽENO 

 

Prohlášení o shodě listinné a el. formy VŠKP 

Popisný soubor VŠKP (metadata md1 a md2) 

 

Složka č.2 – Přípravné a studijní práce 

 Studie:  01 – Koordinační situace    M1:250 

   02 - Půdorys 1. nadzemního podlaží  M1:100 

   03 - Půdorys 2. nadzemního podlaží  M1:100 

   04 - Řez A-A, Řez B-B     M1:100 

   05 - Pohled od severovýchodu a od jihozápadu M1:100 

   06 - Pohled od severozápadu a od jihovýchodu M1:100 

A    Průvodní zpráva   

B    Souhrnná technická zpráva  

 

Složka č.3 – C Situační výkresy 

 C.1 Situační výkres širších vztahů    M1:2880 

 C.2 Celkový situační výkres     M1:500 

C.3 Koordinační situační výkres    M1:250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Složka č.4 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1 a)  - Technická zpráva  

D.1.1.01 -   Osazení do terénu    M1:250 

 D.1.1.02 -   Výkres základů     M1:50 

 D.1.1.03 -   Půdorys 1. nadzemního podlaží  M1:50 

 D.1.1.04 -   Půdorys 2. nadzemního podlaží  M1:50 

 D.1.1.05 -   Řez A1-A1      M1:50 

 D.1.1.06 -   Řez B1-B1      M1:50 

D.1.1.07 -   Pohled od severovýchodu a od jihozápadu M1:100 

 D.1.1.08 -   Pohled od severozápadu a od jihovýchodu M1:100 

D.1.1.09 -   Výkres tvaru stropu nad 1.NP   M1:50 

D.1.1.10 -   Výkres tvaru stropu nad 2.NP   M1:50 

D.1.1.11 -   Výkres ploché střechy nad 1.NP  M1:50 

D.1.1.12 -   Výkres ploché střechy nad 2.NP  M1:50 

D.1.1.13 -   Výkres střechy nad vstupem ve 2.NP  M1:50 

 D.1.1.14 -   Detail č.1      M1:10 

 D.1.1.15 -   Detail č.2      M1:5 

 D.1.1.16 -   Detail č.3      M1:5 

 D.1.1.17 -   Detail č.4      M1:5 

 D.1.1.18 -   Detail č.5      M1:10 

D.1.1.19 -   Výpis skladeb konstrukcí 

D.1.1.20 -   Výpis oken 

 D.1.1.21 -   Výpis dveří 

 D.1.1.22 -   Výpis truhlářských výrobků 

 D.1.1.23 -   Výpis zámečnických výrobků 

 D.1.1.24 -   Výpis klempířských výrobků 

 D.1.1.25 -   Výpis ztužujících věnců 

 

Složka č.5 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.01 - Návrh a posouzení zatížení na základy 

D.1.2.02 - Návrh a posouzení schodišť 

D.1.2.03 - Návrh železobetonových konstrukcí 

 

Složka č.6 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.3.01 - Požárně technická zpráva  

D.1.3.02 - Situace - odstupové vzdálenosti  M1:250 

D.1.3.03 - Půdorys 1. nadzemního podlaží  M1:100 

D.1.3.04 - Půdorys 2. nadzemního podlaží  M1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Složka č.7 – Stavební fyzika 

 Tepelně technické posouzení 

 P1- Schéma objektu – koordinační situace   M1:250 

 P2 - Schéma objektu – půdorys 1. nadzemního podlaží  M1:100 

 P3 - Schéma objektu – půdorys 2. nadzemního podlaží  M1:100 

 P4 – Schéma objektu – řezy      M1:100 

P5-Skladby konstrukcí 

 P6-Výpočty 

 

Složka č.8 – Specializace – zdravotně technická instalace 

 Technická zpráva ZTI 

 S.01 – Koordinační situace      M1:250 

 S.02 – Slepá matrice – kanalizace základy    M1:100 

 S.03 – Slepá matrice – kanalizace 1.NP    M1:100 

 S.04 – Slepá matrice – kanalizace 2.NP    M1:100 

 S.05 – Slepá matrice – vodovod 1.NP    M1:100 

S.06 – Slepá matrice – vodovod 2.NP    M1:100 

S.07 – Slepá matrice – plynovod 1.NP    M1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

n) přílohy 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 


