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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provádění stavby dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro část budovy Mateřské školy s logopedickou ambulancí 

v Ostravě-Porubě. Práce vychází z architektonické studie, která byla vypracována v rámci 

Ateliérové tvorby II. V Ateliérové tvorbě Va pak byla vypracována dokumentace pro stavební 

povolení, která sloužila jako podklad pro řešení bakalářské práce. 

Hlavním cílem bylo vytvořit budovu, která bude zapadat do okolní zástavby a z 

hlediska estetiky bude pro cílenou skupinu předškolních dětí zajímavá. Dispozičně pak bude 

splňovat všechny potřebné požadavky na provoz, dispozice a hygienické požadavky 

s hlavním zaměřením na předškolní vzdělávání dle platných vyhlášek a předpisů.  

Klíčová slova: čtvercový půdorys, prosklené vstupy, monolitický železobetonový skelet 

 

Abstract of the thesis 

 

The aim of this Bachelor thesis is the development of documentation for construction 

according to Decree No. 499/2006 Coll. for part of the building Kindergartens with speech 

ambulance in Ostrava – Poruba.  The work is based on the architectural study, which was 

prepared in the Studio Art II. In the studio creating Va was then prepared documentation for 

building permit, which served as a basis for solving the thesis 

The main objective was to create a building that would fit into the the surrounding 

development and in terms of aesthetics will be interesting for  targeted group of preschool 

children. The layout will fulfill all the necessary requirements for operation, disposition and 

health requirements with a focus on pre-school education according to applicable regulations 

and laws. 

 

Key words: square shape, glazed entrances, monolithic reinforced concrete frame
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Seznam použitého značení 

ČSN  značení české technické normy 

č.  číslo 

sb.  sbírky zákonů 

SO  stavební objekt 

Vyhl.               výhláška 

NP  nadzemní podlaží 

M  měřítko 

m  metr běžný 

mm  milimetr  

m
2
  metr čtverečný 

m
3
  metr krychlový 

Kč  Koruna česká 

x                       krát 

TI  tepelná izolace 

ŽB  železobeton 

MŠ                  mateřská škola 

ATT                ateliérová tvorba 

BP                   bakalářská práce 

RGB               barevný model (červená-zelená-modrá) 
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Úvod 

 Návrh stavby Mateřské školy s logopedickou ambulancí vznikl v rámci ATT II 

v druhém ročníku bakalářského studia, na níž bylo pak navázáno ve čtvrtém ročníku v rámci 

předmětu ATT Va. 

 

Urbanistické řešení 

V rámci ateliéru nebylo předmětem řešení zabývat se rozsáhlejší urbanistickou studií. 

Byl proveden jen základní rozbor území, jako zjištění občanské vybavenosti, přístupnost 

z hlediska dopravy apod. Stavba je umístěna na ulici Polská v Ostravě - Porubě. Kolem stavby 

jsou především panelové domy a základní občanské vybavenosti. Stavba je orientována a 

navržena tak, aby zapadala a nenarušovala okolní prostředí. 

Architektonické řešení 

Architektura objektu vyhovuje požadavkům investora a požadavkům na provozní a 

technické řešení. Budova byla navržena a konceptuálně řešena převážně v silné vazbě na 

předškolní děti a jejich potřeby. Stavba by jím měla být něčím blízká a známá, proto byla 

konceptem zvolena hrací kostka. Ta se ostatně v celém objektu objevuje v různých motivech. 

Jak v tvaru půdorysu, který se skládá z na sebe naskládaných čtvercových útvarů, které mají 

vesměs každá jinou funkci. Střecha je plochá, fasáda je pak řešena jednoduše malbou v 

barvách červené, modré a zelené (jako základní barvy RGB). Přístup do objektu bude z ulice 

Ukrajinské. Chodník na ulici Ukrajinská bude zachován, před ním bude vyřešeno parkovaní. 

Přes zmíněný chodník povede vjezd do objektu. Pozemek mateřské školy bude celý oplocen a 

zahrada bude vyřešena nově. 

Dispoziční řešení 

Pro vnitřní uspořádání byl hlavní důraz kladen na velký prostor, jelikož v řadě 

dnešních školek je sice vyhovující, ale s přibývajícími požadavky na vybavenost herních 

pomůcek se zmenšuje. Hlavní myšlenkou bylo také odlišit se od zavedených zvyklostí. Proto 

zde najdeme centrální šatny dětí a centrální jídelnu, což může poskytnout jisté výhody. 

Dispoziční řešení je souladu s navrhováním budov pro vzdělávání a mateřské školy. 

Dispozice je řešena pro 3 třídy mateřské školy, z nichž na každou je počítáno s 24 dětmi. 

V objektu se dále nachází prostory pro zaměstnance, centrální šatny a jídelna, logopedická 

ambulance, víceúčelový prostor a kuchyně s veškerým zázemím. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) identifikace stavby 

Název stavby:    Mateřská škola s logopedickou ambulancí 

Druh stavby:    Novostavba 

Místo stavby    Ostrava - Poruba 

Okres:     Ostrava 

Stavební úřad:    Ostrava 

Katastrální území   Poruba 

Katastrální úřad:   Ostrava 

Stavební parcela:   951/1 

Kraj:     Moravskoslezský 

Investor:    VŠB-TUO, fakulta stavební, kat. architektury 226 

Vedoucí projektu:   Ing. arch. Igor Krčmář 

Konzultant projektu:   Ing. Kateřina Kubenková 

Vypracovala:    Kateřina Durdiaková, Dlouhá třída 478/33 

                                                           Havířov - Město 

 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Pozemek se nachází v okrajové části městského obvodu Ostrava-Poruba na parcele č. 

951/1. Jedná se o zastavěné území, v okolí je četná zástavba panelových domů. V době 

návrhu se na pozemku nacházelo pouze nevyužívané betonové hřiště a pár chodníkových 

ploch, které byly odstraněny. Pozemek je téměř rovinného charakteru a v těsné blízkosti se 

nachází autobusová zastávka. 
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c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy, jelikož to nebylo předmětem řešení 

ateliérové tvorby. Pozemek bude napojen na stávající komunikace, které jsou v bezprostřední 

blízkosti pozemku. Napojení na inženýrské sítě bude provedeno přípojkami na již existující a 

zavedené sítě, jelikož se pozemek nachází v městské zástavbě. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu a není tudíž v rozporu s žádným 

s dotčených orgánů státní správy. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Všechny obecné požadavky na výstavbu, jako dodržení všech technologických a 

jiných postupů, bezpečnosti práce aj., jsou dle vyhlášky č. 197/1998 Sb. dodrženy. 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Návrh objektu není v rozporu s územním plánem daného území a svou funkčností 

splňuje požadavky pro územní rozvoj v dané lokalitě. Objekt splňuje všechny požadavky pro 

udělení územního rozhodnutí. 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňovací stavby a jiná opatření v 

dotčeném území 

Žádné věcné ani časové vazby řešený objekt nemá. Během výstavby je potřeba 

dodržovat všechny bezpečnostní předpisy s ohledem na umístění stavby v bezprostřední 

blízkosti městské zástavby. 
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h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby je odhadována na 18 měsíců. Začátek výstavby 

přibližně v měsíci 5/ 2013 předpoklad dokončení stavby v měsíci 11/2014. Přesné data 

výstavby určí investor projektu. 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové plochy 

Celková zastavěná plocha budovy: 815, 19 m
2
 

Užitná plocha: 42, 23 m
2
 

Podlahová plocha celkem: 1 478, 38 m
2
 

Hrubý odhad nákladu stavby: 25 mil. Kč 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště 

Stavební pozemek je rovinatý a nachází se v okrajové městské části Ostrava – Poruba. 

Svým charakterem a dostupností je vhodný pro stavbu MŠ. Umístění staveniště je vymezeno, 

územním plánem a katastrální mapou a vychází ze současného stavu umístění pozemků 

v části Ostrava - Poruba a požadavků investora. Na pozemku se současně nachází travnatý 

porost, chodník ze zámecké dlažby a betonové hřiště. Stavební materiál musí být skladovaný 

na předem určených místech. Základové půdní poměry nebyly blíže zjišťovány. Podzemní 

vody nebyly nalezeny. Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s příslušnými 

vyhláškami, aby bylo zamezeno co v největší míře obtěžovaní lidí v okolí nadměrným hlukem 

a prachem. Pozemek bude v době realizace řádně oplocen, aby se zamezilo vniknutí 

nepovolaných osob na staveniště. Všichni účastnící výstavby budou dodržovat všechna 

bezpečnostní zařízení, a minimálně znečišťovat okolní prostředí a vozovku. 
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b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

V rámci ateliéru nebylo předmětem řešení zabývat se rozsáhlejší urbanistickou studii. 

Byl proveden jen základní rozbor území jako zjištění občanské vybavenosti, přístupnost z 

hlediska dopravy apod. Stavba je umístěna na ulici Polská v Ostravě - Porubě. Kolem stavby 

jsou především panelové domy a základní občanské vybavenosti. Stavba je orientována a 

navržena tak, aby nenarušovala okolní prostředí a přirozeně do něj zapadala. Architektura 

objektu vyhovuje požadavkům investora a požadavkům na provozní a technické řešení. 

Konceptem celého objektu jsou stavební a dětské kostky, které se v budově objevují v 

různých motivech a obměnách. Půdorys je řešený jako soubor čtverců (kostek) v nichž každá 

má jinou funkci. Střecha je plochá, fasáda je pak řešena jednoduše malbou v barvách červené, 

modré a zelené (jako základní barvy RGB). Přístup do objektu bude z ulice Ukrajinské. 

Chodník na ulici Ukrajinská bude zachován, před ním bude vyřešeno parkovaní. Vjezd do 

objektu bude veden přes zmíněný chodník. Pozemek mateřské školy bude celý oplocen a 

zahrada bude vyřešena nově. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch 

Základy jsou řešeny jako železobetonové dvoustupňové patky spojené ŽB pásy. Nosná 

konstrukce objektu je tvořena železobetonovým skeletem, vyzdění je provedeno přesnými 

tvárnicemi Ytong a zateplení pak tepelně izolačními deskami Ytong Multipor. ŽB skelet byl 

zvolen z důvodu životnosti stavby a z hlediska možnosti přestavět snadněji stavbu k jinému 

účelu než byla původně navrhnuta. Zděné příčky jsou z přesných příčkovek Ytong tloušťky 

100 a 150 mm. a prosklené příčky jsou tvořeny systémem Jansen a Liko–Form. Uvnitř celého 

objektu jsou provedeny sádrokartonové podhledy a podlahy jsou přizpůsobeny funkci 

místností. Obě vstupní části objektu (hlavní a provozní) jsou prosklené, řešené systémem 

Jansen. V části objektu, kde se nachází jídelna a víceúčelová místnost, je vyvýšený strop a 

světlá výška je 3900 mm. Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová, skladba je blíže 

popsána ve výkresu střechy. Vnější plochy před vstupními částmi jsou řešeny dlažbou a mírně 

vyspárované od objektu. 
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Zemní práce 

Původní terén bude rovnoměrně zarovnán na hodnotu UT = 237,300 m. n. m. (Bpv) 

v celé části pozemku. Výška podlahy v 1.NP je pak rovna úrovni ±0,000 = 237, 350 m. n. m 

Veškeré zemní práce budou provedeny dle ČSN Zemní práce. 

Výkopy  

Výkopy budou vyhloubeny pro základové patky do hloubky -1,700 m od UT=±0,000 

= 237, 350 m. n. m. Pod výtahovou šachtou bude proveden výkop do hloubky -5,330 m od 

srovnávací roviny -+0,000 = 203,650 m. n. m. Bpv.  

Podzemní voda 

 Hladina podzemní vody se vyskytuje v dostatečné hloubce od základové spáry. 

Základy 

Objekt bude založen na železobetonových patkách a pásech z betonu třídy C20/25.  

Patky i základové pásy budou uloženy na podkladový prostý beton třídy C20/25. Základová 

ŽB deska třídy C20/25 tloušťky 150 mm bude uložena na prostém podkladovém betonu tl. 

100 mm a budou v  ní ponechané prostupy pro inženýrské sítě, které budou řádně kryty 

ochrannými prostředky.  

Svislé konstrukce 

 Obvodová nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým skeletem třídy 

C20/25, vyzdění je provedeno přesnými tvárnicemi Ytong a zateplení pak tepelně izolačními 

deskami Ytong Multipor. Vnitřní svislé konstrukce jsou tvořeny příčkami z přesných 

příčkovek Ytong tl. 100 a 150 mm a prosklených příček, které jsou tvořeny systémem Jansen 

a Liko–Form. V systému Jansen je provedena povrchová úprava do výše 1500 mm, z důvodu 

snadnější údržby. Systém Liko-Form je kombinovaný systém příčky a prosklení (viz. 

specifikace ve výkresové části dokumentace). V místnostech se sociálním zařízením bude 

proveden keramický obklad do výšky 2000 mm nad podlahou. Vstupní prosklení je 

provedeno ze samonosného systému Jansen (viz. specifikace). 
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Vodorovné konstrukce 

Veškerý stropní systém v objektu je řešen jako železobetonový strop třídy C20/25. Je 

tvořen ŽB průvlaky umístěnými v obou směrech o rozměrech 300x400 mm a ŽB obousměrně 

vyztužené desky tl. 200 mm. Je počítáno s prostupy pro instalace a výtah se schodištěm.  

V části objektu, kde se nachází v 1.NP jídelna a v 2. NP víceúčelová místnost je strop 

vyvýšen o 1 000 mm (viz. výkres konstrukce stropu ve výkresové části dokumentace).  

Výpočet vyztužení nebyl předmětem řešení BP, bude proveden povolaným statikem a 

příslušnými odborníky v oblasti betonových a zděných konstrukcí. 

Střešní konstrukce 

 Zastřešení objektu je v celém rozsahu, s výjimkou prosklených vstupů, řešeno jako 

jednoplášťová plochá střecha s odvodem dešťové vody dovnitř objektu a napojení na 

smíšenou kanalizaci. Konstrukce je řešena jako ŽB s průvlaky o rozměrech 300x400 mm a 

desky o tl. 200 mm.  

Skladba: Asfaltový modifikační HI pás tl. 5 mm 

TI Rockwool    tl. 150 mm 

Parozábrana Bitalbit S  tl. 5 mm 

Penetrační nátěr   tl. 1 mm 

Spádová vrstva Keramzitbeton tl. 100-260 mm 

Železobetonový strop   tl. 200 mm 

Vzduchový mezera   tl. 400 mm 

SDK podhled Rigips   tl. 100 mm 

Schodiště 

 Je řešeno jako tříramenné s celkovým počtem stupňů 25. Rozměr jednotlivých stupňů 

je 150 x 330 mm. Konstrukce je tvořena z ŽB s povrchovou úpravou v podobě dlaždic. 

Propočet výztuže ve schodišti nebylo předmětem řešení, bude provedeno příslušnými 

odborníky a statiky z oboru betonových a zděných konstrukcí. Schodiště je opatřeno dvojitým 

zábradlím ve výšce 600 a 1 000 mm, s ohledem na bezpečnost dětí je vyplněno ocelovými 

tyčemi o průměru 50 mm s roztečí 100 mm. 
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Výtah 

 Je osobní lanový bez strojovny, z hlediska úspory prostoru. Šachta výtahu má rozměry 

1 600 x 1 700 mm a vlastní kabina výtahu má rozměry 1 100 x 1 500 mm. Konstrukce výtahu 

je prosklená, tvořena ocelovými profily o rozměrech 60 x 60 x 3 mm. Zasklení je ukotveno na 

terče o průměru 60 mm a vlastní zasklení je provedeno sklem o tl. 10 mm. Výrobce výtahu je 

firma Triplex. 

Podlahy 

V objektu jsou použity různé druhy úprav povrchu, dle závislosti na funkci místnosti. 

Převládá materiál vhodný ke snadnému čistění a protiskluzový. V 2.NP je použita kročejová 

izolace s důvodu tlumení hluku, který je v této stavbě poměrně značný. Jednotlivé skladby 

podlah jsou umístěny ve výkresové části dokumentace, konkrétně ve specifikacích – výpisu 

podlah. 

Obvodový plášť 

Konstrukce obvodového pláště je tvořena ŽB skeletem, vyzděným přesnými 

tvárnicemi Ytong P4-500 o rozměrech 250 x 249 x 599 mm. Kolem celé konstrukce 

s výjimkou prosklení je provedeno zateplení TI desky Ytong Mlutipor o rozměrech 160 x 340 

x 600. 

Tepelná izolace 

Obvodový plášť je zateplen TI deskami Ytong Multipor o tl. 160 mm. Ytong Multipor 

je minerální nehořlavá deska s výjimečnými tepelně-izolačními schopnostmi. Spolu se 

zdícími prvky Ytong vytváří jedinečné tepelně a zvukově izolační konstrukce s maximální 

požární odolností.  

V podlaze 1.NP je použita TI Rockwool Steprock tl. 150 mm, jedná se o polotuhou 

desku z kamenné vlny (minerální plsti), která je spojená organickou pryskyřicí a je v celém 

objemu hydrofobizovaná.  

Ve skladbě střechy je pak použita TI  Rockwool Monrock Max E tl. 150 mm, deska 

z minerální plsti. V celém svém obejmu je hydrofobizovaná, odolná vůči požáru a může být 

mechanicky zatížená. 
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d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je dostačující. V bezprostřední blízkosti objektu 

se nachází hlavní cesta, která je v přímém napojení na hlavní tepnu Poruby - Opavskou, která 

vede dál do centra Ostravy. Hned vedle pozemku se nachází autobusová zastávka. Napojení 

na technickou infrastrukturu je rovněž dostačující, všechny potřebné sítě jsou již zavedeny, 

bude proto provedeno připojení přípojkami. 

Elektrická energie: 

Elektrická energie bude napojena na stávající NN vedení. Za pozemkovou hranicí 

bude umístněna pojistná skříň s rozvaděčem. 

Smíšená kanalizace 

Napojení bude provedeno přípojkou na stávající městskou síť. 

Pitná voda: 

 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající městskou síť. 

Plyn: 

 Napojení na stávající plynovodní rozvod. HUP bude umístěn v předepsaném místě. 

  

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Na pozemek povede příjezdová cesta s obslužným prostorem z ulice Ukrajinské. 

Přímo na ulici Ukrajinská, před vlastním pozemkem, bude vyřešeno parkovaní, které však 

bude možné i přímo u objektu (na obslužném prostoru) např. v případě osob upoutané na 

invalidní vozík nebo jinak tělesně handicapované. Technická infrastruktura, bude vyřešena 

(viz. výše v bodě d). 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Objekt je navržen v souladu s životním prostředím a neměl by tak výrazně zasahovat 

do okolního prostředí. Z hlediska už existující zástavby, nebylo nutné se již tímto problémem 

více zabývat. Okolní zeleň byla ponechána v co největší míře a na vlastním pozemku pak 

vysázeny i stromy nové. 
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g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Objekt je navržen v souladu s bezbariérovým užíváním stavby. Před a v okolí objektu 

se nevyskytují žádné překážky, které by bránily ve volném pohybu v tělesně 

handicapovaných.  

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Nebyly předmětem bakalářské práce. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Jako podklad slouží katastrální mapa a vytyčení bude provedeno dle vytyčovacího 

výkresu, který je součásti dokumentace. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

SO01 - Objekt Mateřské školy s logopedickou ambulancí. 

SO02 - Výstavba a povrchová úprava parkoviště. 

SO03 - Povrchová úprava obslužného prostoru před objektem. 

SO04 - Povrchová úprava zahrady. 

SO05 – Přípojka smíšené kanalizace 

SO06 - Přípojka plynu  

SO07 - Přípojka vodovodu 

SO08 - Přípojka elektřiny 
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Od okolních budov bude dodržen předepsaný odstup. Výstavba nebude mít vliv na 

okolní prostředí, bude ale třeba zajistit okolí z hlediska bezpečnosti lidí bydlících v blízkosti 

staveniště. Během výstavby bude brán zřetel na co nejmenší zásah do okolí, po ukončení 

výstavby budou odstraněny všechny případné nedostatky způsobené výstavbou. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

V rámci realizace výstavby budou dodržovány všechny předepsané technologické 

postupy dané výrobcem, budou dodržovány ČSN a dotčené vyhlášky především vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. Všichni pracovníci budou 

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

a manipulaci s materiálem a dalšími předpisy. Složitější úkony budou provádět jen řádně 

proškolené a kvalifikované osoby. V průběhu stavby bude přítomný bezpečnostní dozor, který 

bude dbát na dodržování všech předepsaných postupů. Zhotovitel stavby pak zajistí staveniště 

proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena tak, aby odolávala zatížení běžného provozu a zatížení způsobené 

během výstavby a v kritických situacích. Budou provedeny zkoušky všech použitých 

materiálů, zda splňují požadovanou odolnost, vše provedou povolaní odborníci a statici.  

Musí být zamezeno: 

 Zřícení stavby nebo její části 

 Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
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3. Požární bezpečnost 

Objekt je navržen tak, aby všechny použité materiály, nátěry a konstrukce splňovaly 

požadavky na požární odolnost. V budově je uzavřený požární úsek a protipožární dveře, 

které zamezí šíření požáru do dalších částí objektu. Všechny další oblasti ochrany proti 

požáru bude řešit povolaný specialista, který vypracuje požárně technickou zprávu, což se již 

nevztahuje k řešení bakalářské práce. Při případném zásahu požárních jednotek, je zajištěn 

přístup do budovy z komunikace ul. Ukrajinská. 

Mezi obecné požadavky, které je nutno dodržet se řadí: 

 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

 Umožnění evakuace osob a zvířat 

 Umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Všechny stavební práce v době realizace pak budou prováděny tak, aby docházelo k 

co nejmenší prašnosti a znečištění ovzduší. Odpady budou vytříděny a odvezeny ze 

staveniště. To bude také řádně zabezpečeno proti nepovolaným vstupům. 

V souvislosti s užitím stavby k předškolnímu vzdělávání bude dodržena příslušná vyhláška č. 

108/ 2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky 

na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení. V budově je 

navrženo dostatečné hygienické zázemí a materiály jsou přizpůsobeny ke snadnému 

udržování čistoty.  
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5. Bezpečnost při užívání 

 V celém objektu jsou zvolené materiály vybrány a provedeny v souladu s bezpečností 

užívaní, tudíž osoby, které se budou v objektu vyskytovat, nejsou během životnosti stavby 

ohroženy. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Navržené stavební materiály, především izolace jsou navržené tak, aby okolní hluk 

nenarušoval klid uvnitř budovy. V závislosti na účelu stavby a výskytu velkého počtu dětí je 

v podlahách v patře umístěná kročejová izolace, aby zamezila šíření hluku po budově. Šíření 

hluku je také zčásti zabráněno sádrokartonovým podhledem. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Budova a její skladby stěn, podlah a střechy jsou navrženy v souladu s energetickou 

náročností budov a požadavky jsou splněny. Také je brán zřetel na celkovou úsporu energie a 

hospodárnost při užívání stavby. Stanovení celkové energetické náročnosti budovy nebylo 

předmětem řešení. 

 

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

 Na osoby s omezenou schopností pohybu je brán zřetel v celém objektu. Stavba je 

řešena bez dveřních prahů a přístup do 2.NP zajišťuje výtah. Schodiště rovněž splňuje 

požadavek pro bezbariérovost svou šířkou a výškou stupně. Podlahy jsou řešené 

v komunikačních částech budovy jako protiskluzové a v celém objektu je dostatečné denní 

osvětlení doplněno vhodným umělým osvětlením. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 V okolí stavby se nenachází žádná skutečnost, která by ji výrazně ovlivňovala či 

omezovala svými vlivy. Není tedy potřeba žádné ochrany. 
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10. Ochrana obyvatelstva 

 Ochrana je zajištěna především v době výstavby objektu řádným zajištěním staveniště 

a jeho okolí. V rámci užívání stavby pak ochrana není nutná. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Napojení nové zřízenou kanalizační přípojkou na stávající smíšenou kanalizaci. 

 

b) zásobování vodou 

 Objekt bude napojen novou přípojkou na stávající vodovodní potrubí. 

 

c) zásobování energiemi 

 Pomocí napojení novými přípojkami na stávající vedení el. proudu NN. a plynu. 

 

d) řešení dopravy 

 Před pozemkem se nachází parkovací místa, příjezdová cesta pak vede na obslužný 

prostor před budovou, kde je rovněž možnost občasného parkování. Zásobování kuchyně 

rovněž z tohoto prostoru – není ale předmětem řešení. Objekt je napojen na hlavní 

komunikaci vedoucí dále do centra Ostravy. V blízkosti se nachází autobusová doprava. 

Objekt je tedy brán jako dobře přístupný. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Povrchové úpravy jsou řešeny jen v oblasti vlastního pozemku, přilehlé okolí nebylo 

předmětem řešení. V rámci úprav pozemku byla provedena dlažba chodníků a obslužného 
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prostoru, nový travnatý porost, a zeleň v zahradě. Zahradě proveden umělý kopec (nebylo 

detailně řešeno). 

 

f) elektronické komunikace  

 Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 

C. SITUACE STAVBY 

 

 a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí - není předmětem řešení 

b) architektonická situace viz příloha C01a 

c) koordinační situace viz příloha C01b 

d) vytyčovací plán viz příloha C02 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace 

 Nebylo předmětem řešení bakalářské práce. 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 Nebylo předmětem řešení BP. 
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E. ZÁSADY A ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a nástupy staveniště 

Staveniště se nachází v okrajové části Ostravy – Poruby na parcele č. 951/1, staveniště 

bude řádně oploceno, a tím zamezeno vstupu nepovolaným osobám. Na staveništi bude 

zřízené zázemí pro stavební management a zaměstnance, a sice kanceláře pro vedoucí 

pracovníky, mobilní WC, šatny. Na staveništi se budou přísně dodržovat všechny 

bezpečnostní a hygienické požadavky. Příjezd na staveniště bude zřízen z ulice Ukrajinské. 

Nejedná se o hlavní komunikaci, tudíž nebude nutné větší omezení dopravy. 

 

b) významné sítě technické infrastruktury 

 Na pozemku se nevyskytují. 

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

 Napojení bude provedeno provizorním způsobem na přilehlé městské rozvody vody a 

elektřiny. 

 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveniště bude oploceno, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob. Pracovníci 

budou řádně proškoleni a seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce a používání osobních 

ochranných pomůcek 

 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 Staveniště bude uspořádáno tak, aby nedošlo ke střetům veřejných zájmů. 
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f) řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 Na staveništi není možné využívat stávající objekty, proto zázemí pro zaměstnance a 

stavebního managementu bude vytvořeno mobilně. Součástí budou chemické WC, kanceláře, 

šatny. Další potřebné zařízení bude dodáno dle pokynu dodavatele. Materiál bude dovážen na 

předem stanovený skladovací prostor. 

 

g) popis staveb zařízení vyžadující ohlášení stavby 

 Jelikož všechny zařízení umístěna na staveništi budou mobilní, není třeba žádného 

ohlášení stavby. 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona § 15 zákona č.309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Na staveniště bude dovolen vstup pouze osobám povolaným, vybavenými osobními 

ochrannými pracovními pomůckami (helma, brýle…). Na staveništi pak bude přítomný 

koordinátor BOZP, který bude dohlížet na dodržování bezpečnostních předpisů a bude určen 

stavebníkem. 

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 Během výstavby se budou dodržovat podmínky pro ochranu životního prostředí a 

dodržovat zákon o chemických látkách. Všechny odpady vzniklé na staveništi budou 

recyklovány. 

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 5/2013 
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Předpokládané ukončení výstavby: 11/2014 

Celková doba výstavby: 18 měsíců 

 

 

F. DOKUMENTACE STAVBY 

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo 

provozní soubory samostatně v členění: 

1. Pozemní (stavební) objekty 

2. Inženýrské objekty – není předmětem řešení BP 

3. Provozní soubory – není předmětem řešení BP 

 

 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.2. Technická zpráva SO01 

a) účel objektu 

 Objekt bude sloužit k předškolnímu vzdělávání dětí a také k logopedické péči při 

vadách řeči, kterou budou využívat přednostně děti z této mateřské školy. Je však možnost 

docházky dětí i z jiných předškolních zařízení a škol.  

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 Novostavba se nachází na okraji městské části Ostrava-Poruba a je obklopena 

převážně panelovou zástavbou. Budova byla navržena a konceptuálně řešena převážně v silné 

vazbě na předškolní děti a jejich potřeby. Stavba by jím měla být něčím blízká a známá, proto 
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byla konceptem zvolena hrací kostka. Ta se ostatně v celém objektu objevuje v různých 

motivech. Jak v tvaru půdorysu, který se skládá z na sebe naskládaných čtvercových útvarů, 

které mají vesměs každá jinou funkci. Dále tento motiv můžeme vidět ve volbě celkové 

hmoty a tvarů oken. Objekt je řešen jako monolitický ŽB skelet, jehož hlavní modul je rovněž 

členěn do čtverce o rozměrech 7,4 x 7,4 m. Pro vnitřní uspořádání byl hlavní důraz kladen na 

velký prostor, jelikož v řadě dnešních školek je sice vyhovující, ale s přibývajícími požadavky 

na vybavenost herních pomůcek se zmenšuje. Hlavní myšlenkou bylo také odlišit se od 

zavedených zvyklostí. Proto zde najdeme centrální šatny dětí a centrální jídelnu, což může 

poskytnout jisté výhody. V objektu se nachází v samostatné části kuchyně a v prostoru nad 

jídelnou i víceúčelová místnost.  

Provozně je objekt rozdělen do dvou částí, každá z nich má svůj vstup, přičemž oba 

vstupy jsou vizuálně odlišeny prosklením. Hlavní vstup slouží k příchodu a odchodu dětí a 

rodičů do/z mateřské školy, případně návštěvy logopedické ambulance dětí z jiných škol, a 

také jako vstup pro pedagogy a ředitelku MŠ. Vedlejší (zásobovací) vstup slouží především 

zaměstnancům školní kuchyně, k zásobování, a jako spojovací prostor mezí hlavními částmi 

budovy. 

Fasáda stavby je řešena jednoduše, aby dětem připomínala základní barvy, které se učí 

v MŠ. Byla zvolena omítka v barvě červené, modré, zelené a bílé, jako barvy základního 

barevného modelu RGB. Okna byla zvolena rovněž čtvercového tvaru v barvě bílé a 

rozmístěna pravidelně i nepravidelně po fasádě. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

 Kapacita objektu je dimenzována na 3 třídy, v nichž v každé je maximální počet dětí 

stanoven na 24. Celkový počet dětí v MŠ je tedy 72 dětí. Tyto počty jsou stanovené jako 

základní, pokud bude třeba, počet dětí navýšit, musí ředitel zažádat o povolení výjimky 

z počtu dětí příslušnou Krajskou hygienickou stanici. Celkové prostory budovy tyto výjimky 

umožňují. Počet pedagogických pracovníků na každou třídu jsou 2, v celkovém počtu 

pedagogů 6, včetně ředitele školy. V MŠ budou dále zaměstnané uklízečky (2), kuchařky (2), 

údržbář (1) - externista, účetní a vedoucí školní jídelny (1) 
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Podlahová plocha řešené části SO01:   

1. NP:  253,76 m
2
 

2. NP:  233,11 m
2
   

Celkem: 486,87 m
2
 

Zastavěná plocha celého SO01:  815,19 m
2 

Obestavěný prostor řešené části SO01: 1 096,2 m
2 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

Základy jsou řešeny jako železobetonové dvoustupňové patky spojené ŽB pásy. Nosná 

konstrukce objektu je tvořena železobetonovým skeletem, vyzdění je provedeno přesnými 

tvárnicemi Ytong P4-500 a zateplení pak tepelně izolačními deskami Ytong Multipor. ŽB 

skelet byl zvolen z důvodu životnosti stavby a z hlediska možnosti přestavět snadněji stavbu 

k jinému účelu než byla původně navrhnuta. Zděné příčky jsou z přesných příčkovek Ytong 

tloušťky 100 a 150 mm. a prosklené příčky jsou tvořeny systémem Jansen a Liko–Form. 

Uvnitř celého objektu jsou provedeny sádrokartonové podhledy a podlahy jsou přizpůsobeny 

funkcí místností. Obě vstupní části objektu (hlavní a provozní) jsou prosklené, řešené 

systémem Jansen. V části objektu, kde se nachází jídelna a víceúčelový prostor, je vyvýšený 

strop a světlá výška je 3900 mm. Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová, skladba je blíže 

popsána ve výkresu střechy. Vnější plochy před vstupními částmi jsou řešeny dlažbou, mírně 

vyspárované od objektu. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Výplně otvorů a byly zvoleny tak, aby splňovaly požadavky na tepelně technické 

vlastnosti a také estetické hodnoty. Všechny zvolené materiály konstrukcí a zvolné výplně 

otvorů jsou přiloženy ve výkresové části dokumentace. 
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f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 Pozemek se nenachází na poddolované, ani nijak jinak narušené půdě, inženýrsko-

geologický a hydrogeologický průzkum nebyl předmětem řešení studie v rámci ATT II a není 

ani předmětem řešení BP. Objekt bude založen na ŽB patkách a pásech, které budou uloženy 

na podkladový prostý beton třídy C20/25. Základová ŽB deska třídy C20/25 tloušťky 150 mm 

bude uložena na prostém podkladovém betonu tl. 100 mm a budou v  ní ponechané prostupy 

pro inženýrské sítě, které budou řádně kryty ochrannými prostředky. 

 

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

 Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí. Byl postaven v souladu s příslušnými 

zákony tykajících se životního prostředí především pak v souladu se zákonem o ochraně 

přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.  

 

h) Dopravní řešení 

  Objekt je v přímém napojení na dopravní infrastrukturu města z ulice Ukrajinské. 

 

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

 V okolí objektu se nenacházejí žádné škodlivé vlivy, proti kterým by musela být 

stanovena nějaká opatření. Území se nenachází v poddolovaném území a protiradonová 

opatření nejsou řešena. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 V době realizace objektu budou dodržovány všechny požadavky na výstavbu 
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1.2.Stavebně konstrukční část 

    1.2.1 Technická zpráva 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny  

 Nosný konstrukční systém stavby je navržen jako železobetonový monoliticky skelet. 

Budova je navržena jako dvoupodlažní s výjimkou části kuchyně, která je jednopodlažní. Oba 

vstupní prostory (hlavní a vedlejší) jsou prosklené a řešeny samonosnou přístavbou Jansen. Ta 

je kotvena do vyzdívky, v jednom případě přípojem rám na rám. Vyzdívky obvodového zdiva 

jsou provedeny přesnými tvárnicemi Ytong P4- 500. V části objektu, kde se nachází jídelna a 

víceúčelový prostor, je vyvýšený strop a světlá výška je 3900 mm. Z hlediska zvoleného 

nosného systému, je možná jakákoliv vnitřní dispoziční změna. Prostor v části šaten je řešen 

přestavitelnými příčkami Liko- Form. Navržený konstrukční systém by neměl vykazovat 

žádné problémy z hlediska únosnosti, vše bude doloženo výpočty, které provede povolaný 

technik a odborníci z oboru betonových a zděných konstrukcí. 

 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

  Všechny výrobky byly navrženy a vybrány tak, aby splňovaly příslušné požadavky na 

stavební materiály a výrobky dle ČSN. Především byl brán zřetel na vlastnosti udávané a 

garantované výrobcem 

 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

 Při návrhu nosných konstrukcí byl brán zřetel na všechna možná zatížení a vlivy. 

Všechny příslušné výpočty doloží povolaný statik a příslušní odborníci z oboru navrhování a 

dimenzování konstrukcí. 
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d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

 Nebyly navrženy žádné zvláštní konstrukce ani neobvyklé detaily či postupy. 

 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případné sousední stavby 

 Všechny navržené materiály jsou standardní a jsou dodržovány obvyklé postupy, které 

jsou dále upřesněny výrobcem. Jdou dodržovány postupy prací dle příslušných ČSN a je 

postupováno tak, aby nedošlo k ovlivnění stability jak na staveništi, tak v případě sousedních 

objektů. 

 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

 Při bouracích pracích se musí dodržovat všechny zavedené postupy. V případě 

železobetonového skeletu je možné provést bourací práce nenosných konstrukcí v interiéru, 

téměř bez jakýchkoliv zpevňovacích prostředků. Bourací práce v exteriéru i interiéru se 

provádějí zpravidla za denního světla, z důvodu zvýšeného rizika úrazů. Pokud není možno 

provádět bourání ve dne, musí být místo a okolí řádně osvětleno. Vniklý odpad se nesmí 

hromadit v podlažích ani volně shazovat do míst, která pro to nejsou určena. V případě 

bourání čí rozebírání objektu se vždy postupuje od střechy směrem dolů. Při pracích musí být 

řádně zabezpečeno okolí a pracovníci musí být vybavení osobními ochrannými pomůckami. 

 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Rozestavěné části stavby jsou chráněny před nepříznivými vlivy počasí (déšť, sníh, 

vítr…). Přesné požadavky jsou blíže popsány v příslušných předpisech a normách. 
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h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

  Při řešení objektu z provozního hlediska byla dodržována vyhláška č. 108/ 2001 Sb. – 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a 

provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost dle zákona 

č.309/2006 Sb. a ustanovení ČSN.  

Další podklady použité při řešení práce jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů. 
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1.3 Výkresová část 

Výkresová část je součástí v samostatné přílohy pod označením:   Formát 

C01a Architektonická situace    M 1:250  A2(4xA4)  

C01b Koordinační situace     M 1:250  A2(4xA4) 

C02  Vytyčovací plán     M 1:250  A2(4xA4) 

F01  Základy      M 1:50   6xA4 

F02 Půdorys 1.NP      M 1:50   6xA4 

F03 Půdorys 2NP      M 1:50   6xA4 

F04 Řez A - A´      M 1:50   6xA4 

F05 Výkres konstrukce stropu nad 1.NP   M 1:50   6xA4 

F06 Výkres konstrukce stropu nad 2.NP   M 1:50   6xA4 

F09 Půdorys střechy     M 1:50   6xA4 

F10 Pohledy      M 1:100  A2(4xA4) 

F11  Vizualizace                       -    A2(4xA4) 

F12 Specifikace výrobků a prvků                     -   A4 

F13     Katalogové listy                                                               -    A4 

 

 

1.4 Stavebně konstrukční část 

Není předmětem řešení BP. 

 

1.5 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení BP 
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1.6 Technika prostředí staveb 

 Není předmětem řešení BP. 

 

 

G. SPECIALIZACE – architektura 

 Architektonický detail přiložený ve výkresové části dokumentace pod označením G 

01. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování dokumentace pro provádění stavby dle 

vyhlášky č. 499/2006 sb. o dokumentaci stavby, v rozsahu, jež bylo určené zadáním a 

vedoucím bakalářské práce. Jako podklad sloužila dokumentace pro stavební povolení 

vypracovaná v rámci ATT Va. 

Objekt jsem se nažila navrhnout tak, aby zapadl do okolní zástavby, ale aby byl i 

zajímavým zpestřením hlavně pro děti. Aby jim stavba připomínala něco, co dobře znají. 

V dispozičním řešení byla veškerá orientace směřována na předškolní vzdělávání, tak aby 

byly splněny příslušné vyhlášky, hygienické předpisy a bezpečnost. Zároveň jsem se však 

snažila, vybočit ze zavedené typizace mateřských škol a vytvořit tak jiné řešení hlavně co se 

týče stravování a šaten. 

V rámci řešení projektové dokumentace pro mě bylo přínosem rozšíření znalostí 

v oblasti pozemního stavitelství, stavebních technologiích, fasádních a samonosných systémů. 
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při práci Zákon č. 183/2006 Sb.: O územním plánování a stavebním řádu 

ČSN 01 3420 : Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí 

Neufert E. : Navrhování staveb, Praha Consultinvest 2000 

Solař J.: Cvičení z pozemního stavitelství I., Sobotáles, Praha 2007 

 

Internetové zdroje: 

http://www.ytong.cz - Stavební materiál YTONG, pórobeton 

http://www.jansen.cz - Ocelové a nerezové profily 

http://www.rigips.cz - Sádrokarton, sádrová omítka, sádrovláknité desky Rigidur 

http://www.rockwool.cz - Zateplení domu kamennou vlnou - Nehořlavé izolace 

http://www.isover.cz - tepelné izolace, zvukové izolace a protipožární izolace 

http://www.vekra.cz  - Plastová okna, dřevěná okna, eurookna 

http://sapeli.cz - Dveře a zárubně 

http://www.cuzk.cz - Český úřad zeměměřický a katastrální 

http://nivelace.cuzk.cz-  ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ODBOR NIVELACE A GRAVIMETRIE  

http://www.triplex.cz – výtahy, plošiny, domovní výtahy 

 

 

http://www.ytong.cz/
http://www.jansen.cz/
http://www.rigips.cz/
http://www.rockwool.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.vekra.cz/
http://sapeli.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://nivelace.cuzk.cz-/
http://www.triplex.cz/
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Software: 

ArchiCAD 15 (studentská verze) 

PDFsam 

Artlantis 3 (studentská verze) 

Zoner Photo Studio 13 

MS Office 2003 
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Seznam příloh 

 

Architektonicko- stavební část       Formát 

C01a Architektonická situace    M 1:250  A2(4xA4)  

C01b Koordinační situace     M 1:250  A2(4xA4) 

C02 Vytyčovací plán     M1:250  A2(4xA4) 

F01 Základy      M 1:50   6xA4 

F02 Půdorys 1.NP      M 1:50   6xA4 

F03 Půdorys 2NP      M 1:50   6xA4 

F04 Řez A - A´      M 1:50   6xA4 

F05 Výkres konstrukce stropu nad 1.NP   M 1:50   6xA4 

F06 Výkres konstrukce stropu nad 2.NP   M 1:50   6xA4 

F09 Půdorys střechy     M 1:50   6xA4 

F10 Pohledy      M 1:100  A2(4xA4) 

F11  Vizualizace          -   A2(4xA4) 

F12 Specifikace výrobků a prvků        -   A4 

F13 Katalogové listy         -    A4 

 

 

Specializace – architektura 

G01 Architektonický detail                                         -   A2(4xA4)
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Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Ing. arch. 

Igorovi Krčmářovi za odborné vedení a ochotné poskytnutí cenných rad v oblasti architektury 

a při řešení architektonického detailu. 

Dále bych chtěla poděkovat Ing. Kateřině Kubenkové za odborné vedení a ochotné 

poskytnutí cenných rad při řešení problémů v oblasti pozemního stavitelství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne………………….. 

 

 

……………………………………….. 


