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Anotace – CZ 

Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 

mate�ské školky v�etn� tepeln� technického posouzení obvodových konstrukcí a 

energetického štítku obálky budovy. Navrhovaný objekt je dvoupodlažní a v každém podlaží 

je umíst�na t�ída po p�tadvaceti d�tech. Objekt je zast�ešen plochou st�echou, která je �ešena 

jako zelená st�echa. V prvním nadzemním podlaží je herna pro první t�ídu d�ti, p�ípravna 

jídla, jídelna, kancelá�, šatny, sociální za�ízení pro d�ti a zam�stnance. V druhém nadzemním 

podlaží je herna pro druhou t�ídu d�tí, ložnice, �editelna, kancelá�, sociální za�ízení pro d�ti a 

zam�stnance. 

Klí�ová slova 

Mate�ská školka, tepeln� technické posouzení, energetický štítek obálky budov, 

jednopláš�ová plochá st�echa, zelená st�echa. 

Annotation – EN 

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

project proposed building the nursery school including thermal technical assessment of 

enclosing constructions and label of the building envelope. The designed building is two 

floors and in each floor is placed classroom for twenty-five children. The building is covered 

with a flat roof, which is solved as a green roof. On the first floor is a playroom for first class 

children, preparing food, dining room, office, dressing rooms, sanitary facilities for children 

and staff. On the second floor is a playroom for the second class of children, bedroom, 

headmaster's office, office, social services for children and staff. 

Key words 

Nursery school, thermal technical assessment of enclosing constructions, label of the 

building envelope, single skin flat roof, green roof. 
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1. Úvod 

Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 

mate�ské školky v�etn� tepeln� technického posouzení obvodových konstrukcí a 

energetického štítku obálky budovy. Navrhovaný objekt je dvoupodlažní a v každém podlaží 

je umíst�na t�ída po p�tadvaceti d�tech. Objekt je zast�ešen plochou jednopláš�ovou st�echou, 

která je �ešena jako zelená st�echa s atikou. V prvním nadzemním podlaží je herna pro první 

t�ídu d�ti, p�ípravna jídla, jídelna, kancelá�, šatny, sociální za�ízení pro d�ti a zam�stnance. V 

druhém nadzemním podlaží je herna pro druhou t�ídu d�tí, ložnice, �editelna, kancelá� pro 

u�itele, sociální za�ízení pro d�ti a zam�stnance. 

Diplomová práce obsahuje technickou zprávu dle vyhlášky o dokumentaci staveb 

499/2006 Sb. ve zn�ní novely �. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a výkresovou �ást, ve 

které jsou zpracovány p�dorysy jednotlivých podlaží, �ezy, pohledy, p�dorys základ�, výkres 

strop�, výkres st�echy, situace a vybrané detaily. 
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A. Pr�vodní zpráva 

- obsah kapitoly A. Pr�vodní zpráva je dle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 

Sb. ve zn�ní novely �. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb [1] 

A.1. Identifika�ní údaje  

A.1.1. Údaje o stavb�  

a) Název stavby 

 Mate�ská školka 

b) Místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla pozemk�) 

Parcela �.:  2112/2 

Místo stavby:  ul. Dlouhá 

Katastrální území:  Nový Ji�ín 741 01 

c) P�edm�t dokumentace 

 P�edm�tem dokumentace je projekt pro provád�ní stavby. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

STAV, spol. s.r.o. 

  Gregorova 44 

  741 01 Nový Ji�ín 

  I� 284 55 270 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bc. Petr Šimurda 

Bartošovice 238 

742 56 Bartošovice 
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A.2. Seznam vstupních podklad�

Použité podklady: 

- Mapové podklady: - katastrální mapa 1 :2000 

- Inženýrsko-geologický pr�zkum a radonový pr�zkum 

- Studie 

- Stanoviska dot�ených orgán� a správc� technické infrastruktury 

- Požadavky investora 

A.3. Údaje o území 

a) Rozsah �ešeného území, zastav�né/nezastav�né území 

Stavební pozemek je v k. ú. Nový Ji�ín, ps�. 741 01, na parcele �. 2112/2, která do této 

doby nebyla využívána. Pozemek se nachází v nezastav�né oblasti a je vhodný pro výstavbu. 

Podle výpisu z katastru nemovitosti je parcela ve vlastnictví obce Nový Ji�ín. 

b) Dosavadní využití a zastav�nost území 

V sou�asné dob� stavební pozemek �.p. 2112/2 není nijak využíván 

c) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.)

Stavební pozemek není v zaplavovaném území a ani v památkové zón�. V území 

nebyla zjišt�na ochranná pásma a ani nejsou projektem stanovena.

d) Údaje o odtokových pom�rech 

Realizovanou stavbou nebudou narušeny stávající odtokové pom�ry daného území. 

Pozemek obsahuje travnaté plochy, které umož�ují vsakování deš�ových vod. 

e) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací s cíli a úkoly územního 

plánování 

Navržená stavba je v souladu s územn� plánovací dokumentací m�sta. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

�ešena projektová dokumentace je v souladu se stavebním zákonem �. 183/2006 Sb. 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a s vyhláškou �. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. [6] 

g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Stavební objekt respektuje technické podmínky a písemné vyjád�ení všech dot�ených 

orgán� a správc� sítí.  

h) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová �ešení. 

i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Nejsou známy žádné další související nebo podmi�ující investice v dot�eném území.  

j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených umíst�ním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

- p. �. 2112/2 druh pozemk� dle KN neplodná p�da, vlastník m�sto Nový Ji�ín 

- p. �. 2114/3 ostatní plocha, vlastník m�sto Nový Ji�ín 

A.4. Údaje o stavb�

a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

 Jedná se o novou stavbu. 

b) Ú�el užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro výchovu a vzd�lávání d�tí p�edškolního v�ku jako mate�ská 

školka na ulici Dlouhá, p.�. 2112/2, k-ú. Nový Ji�ín. 

c) Trvalá nebo do�asná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 

apod.) 

V dob� zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku 

podle jiných právních p�edpis�. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 

požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 

Mate�ská školka je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby ve zn�ní pozd�jších p�edpis� vyhlášky 20/2012 Sb., 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

Vstup do objektu je �ešen bezbariérov�. Hygienické místnosti v 1.NP ur�ené pro osoby 

s omezenou schopností pohybu jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

P�ístup 2.NP je umožn�n trak�ním výtahem umíst�ný vedle schodišt�. [7] 

f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z 

jiných právních p�edpis�

Požadavky dot�ených orgán� týkajících se stavby mate�ské školky budou zapracovány 

do projektové dokumentace po jejich získání. Stavba nepodléhá požadavk�m vyplývajících z 

jiných právních p�edpis�. 

g) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Žádné výjimky a úlevová �ešení nebyly v dob� zpracování projektové dokumentace 

známy.  

h) Navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 

plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel�/pracovník�) 

Zastav�ná plocha: 710,5 m2 

Obestav�ný prostor: 5924,198 m3

Užitná podlahová plocha pro MŠ: 1079,582 m2  

Navrhovaná kapacita MŠ: 50 d�tí ve 2 t�ídách  

Plocha pozemku pro MŠ: 3875,8 m2
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i) Základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 

deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí apod.) 

Tabulka �. 1 Odpady vznikající b�hem výstavby a jejich využití nebo p�ípadná likvidace [10] 

Kód odpad� Název druh� odpad� Zp�sob likvidace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

17 04 09 Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými látkami Ekologická likvidace 

19 12 01 Papír a lepenka Recyklace 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad Uložení na skládce 

Zhotoviteli stavby vzniká povinnost, která vyplývá ze zákona �.185/2001 Sb. O 

odpadech, odpady t�ídit dle druh� a kategorií tak, jak jsou stanoveny ve vyhlášce �.381/2001 

Sb. Zhotovitel zajistí recyklaci pop�. likvidaci a odvoz odpad� odbornou firmou.[8] 

Zhotovitel je dále povinen kontrolovat nebezpe�né vlastnosti odpad� (pop�. odpad�, 

které mohou být smíseny s n�kterou z nebezpe�ných látek), shromaž	ovat je podle 

p�edepsaných druh� a kategorií. Dále je povinen zajistit, aby nedošlo k jeho zcizení, 

znehodnocení nebo únik�m látek ohrožujících životní prost�edí. [8] 

Deš�ové svody budou napojeny na stávající deš�ovou kanalizaci, která bude zaúst�ná 

do kanaliza�ní stoky. V rámci provozu mate�ské školky bude vznikat b�žný komunální odpad, 

který bude sbírán z odpadních nádob do kontejner� komunálního odpadu a dále bude svážen 

specializovanou firmou k likvidaci. Provozem mate�ské školky nebude vznikat produkce 

jiného nebezpe�ného odpadu. 

j) Základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 

etapy) 

Zahájení stavby: 02/2015 

Dokon�ení stavby: 11/2015 
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k) Orienta�ní náklady stavby 

Cena za 1 m3 obestav�ného prostoru: 4565 K�/ m3

Náklady dle obestav�ného prostoru: 27 043 963,87 K�

A.5. �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

SO 01 – Mate�ská škola 

SO 02 – zpevn�né plochy, 

SO 03 – p�íjezdové komunikace a parkování, 

SO 04 – sadové úpravy, 

SO 05 – p�ípojka deš�ové kanalizace, 

SO 06 – p�ípojka splaškové kanalizace, 

SO 07 – p�ípojka vodovodu, 

SO 08 – p�ípojka elektrického vedení, 

SO 09 – p�ípojka plynovodu, 

SO 10 – p�ípojka teplovodu. 
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B. Souhrnná technická zpráva  

- obsah kapitoly B. Souhrnná technická zpráva je dle vyhlášky o dokumentaci staveb 

499/2006 Sb. ve zn�ní novely �.62/2013 Sb. [1] 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek se nachází v obci Nový Ji�ín ul. Dlouhá. Navrhovaná stavba je 

v souladu s územn� plánovací dokumentací. Pozemek �.p. 2112/2 se nachází v nezastav�né 

oblasti a v sou�asné dob� není nijak využíván. 

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

Terénní pr�zkum: 

P�ed zahájením projektových prací byl provedený terénní pr�zkum, který zahrnoval 

pr�zkum lokality, konzultace se zástupcem obce Nového Ji�ína a po�ízení fotodokumentace. 

Postup p�i tvorb� dokumentace a pr�b�žné výstupy byly konzultovány na kontrolních dnech 

se zástupci investora (obec Nový Ji�ín), se zástupcem budoucího uživatele stavby (obec Nový 

Ji�ín) a s dot�enými orgány. 

Geologický pr�zkum: 

V míst� stavby mate�ské školky byl proveden inženýrsko–geologický pr�zkum 

zpracovaný Ing. Petrem Bauerem, Kunín 80,745 85 Kunín v zá�í 2014. Byly provedený 

kopané sondy do hloubky 2,0 – 3,0 m za pomoci traktoru se zadní bagrovou lžící JCB 3CX 

sitemaster. Provád�ný geologický pr�zkum neprokázal složit�jší pom�ry a tedy je možné 

klasifikovat staveništ� jako vhodné z hlediska zakládání. 

Hydrogeologický pr�zkum: 

V sondách byla zm��ena hloubka podzemní vody a po ustálení byla stanovena v 

hloubce - 3,6 m. 
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Stavebn� historický pr�zkum: 

Vzhledem k charakteru novostavby a lokality nebylo pot�eba provád�t  

Radonový pr�zkum: 

Byl proveden radonový pr�zkum, kde byly nam��ené hodnoty, které jsou pro �lov�ka 

zdravotn� nezávadné. Zjišt�ný hodnoty radonu 165 Bq/m3 ukazuje, že radonový index 

pozemku je nízký - st�ední. 

c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Dle vyjád�ení správc� inženýrských sítí bude �ešená stavba zasahovat do ochranných 

�i bezpe�nostních pásem za�ízení ve správ�: 

 - Telefonica O2 - sd�lovací kabely 

 - Obec Nový Ji�ín - deš�ová kanalizace, ve�ejné osv�tlení, vodovod 

 - E.ON �eská republika, s.r.o. - podzemní a vzdušné vedení NN, vzdušné 

vedení VN 

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

Výškové a polohové umíst�ní stavebního objektu mate�ské školky je mimo záplavové 

území. V dot�ené lokalit�, dle vyjád�ení p�íslušného bá�ského ú�adu, není evidován žádný 

dobývací prostor �i poddolované území. 

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

pom�ry v území 

Po dokon�ení stavby nebude svým vlivem negativn� p�sobit na okolí. P�i vykonávání 

stavebních prací je nutno respektovat ochranu proti hluku a vibracím, ochranu proti 

zne�iš�ování ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti zne�iš�ování komunikací a 

nadm�rné prašnosti. Dále musí být neustále umožn�n pr�jezd požárních vozidel, vozidel 

zdravotní služby, musí být zajišt�no zásobování a dopravní obsluha dané oblasti. [2] 

�ešená stavba nemá negativní vliv na odtokové pom�ry a množství deš�ových vod se 

výrazn� nezm�ní. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

Stavba má charakter nové stavby, proto nejsou kladeny požadavky na asanace ani 

demoli�ní práce na pozemku. V rámci výstavby na pozemku nedojde ke kácení d�evin. 

g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné/trvalé) 

Stavební pozemek �.2112/2 dle výpisu z katastru nemovitostí není za�len�n do 

zem�d�lského p�dního fondu, není zem�d�lsky obd�láván, nemá p�i�azené BPEJ a nevztahuje 

se na n�j vyhláška �. 327/1998 Sb. 

h) Územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Budoucí objekt mate�ské školky bude napojen na plynovod NTL, kanalizaci, vodovod 

a el. vedení NN. Plynovod NTL, vodovod a vedení NN budou napojeny do ve�ejných sítí na 

ulici Dlouhá. Kanalizace je �ešena jako oddílná (deš�ová a splašková) a bude p�ipojena do 

ve�ejné oddílné kanalizace na ulici Dlouhá. Objekt bude napojen na stávající dopravní 

infrastrukturu z ulice Dlouhá.  

i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané a související investice

 Stavba nemá žádné v�cné ani �asové vazby na související nebo podmi�ující stavby a 

jiné investice v dot�eném území.  

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Ú�el užívaní stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Stavba bude sloužit pro výchovu a vzd�lávání d�tí p�edškolního v�ku jako mate�ská 

školka na ulici Dlouhá, p.�. 2112/2, k-ú. Nový Ji�ín. Objekt je navrhován pro kapacitu 50 

d�tí, které jsou rozd�lené do dvou t�íd. 

Funk�ní jednotky (jednotlivé t�ídy): 1.NP = 129,519 m2 pro 25 d�tí 

     2.NP = 129,519 m2 pro 25 d�tí 

     celkem = 259,038 m2 pro 50 d�tí 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

Dvoupodlažní stavba se nachází v Novém Ji�ín�. Umíst�ní stavby spl�uje všechny 

požadavky na urbanismus, a také respektuje orientaci ke sv�tovým stranám. V prvním 

nadzemním podlaží je herna pro první t�ídu d�ti, p�ípravna jídla, jídelna, kancelá�, šatny, 

technická místnost, sklad zahradních hra�ek, který je propojen se zahradou pro pobyt d�tí, 

úklidová komora, WC pro invalidy, sociální za�ízení pro d�ti a zam�stnance. V druhém 

nadzemním podlaží je herna pro druhou t�ídu d�tí, ložnice, �editelna, úklidová komora, sklad 

l�žkovin, lehárny, sociální za�ízení pro d�ti a zam�stnance. 

b) Architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 

�ešení 

Budova mate�ské školky je dvoupodlažní a ve tvaru obraceného T. Vstup do objektu je 

�ešen bezbariérovým zp�sobem. V okolí mate�ské školky budou zpevn�né plochy. P�ístupové 

chodníky budou tvo�eny zámkovou dlažkou typu H-profil. Objekt je zhotoven ze systému 

Ytong. Plochá st�echa je provedena jako jednopláš�ová zelená s atikou. Fasáda je 

z probarvené silikátové omítky v odstínu žlutém a soklová �ást bude tvo�ená z marmolitu 

v hn�dém provedení. Okna a vstupní dve�e jsou plastová v odstínu bílém. Konstruk�ní výška 

jednotlivých podlaží je 3,350 m. Sv�tlá výška je 3,000 m. Objekt bude zahrnovat soukromé 

parkovaní a také parkovaní pro t�lesn� postižené v areálu pozemk�. Architektonické �ešení 

objektu nenarušuje okolní prost�ení a je v souladu s podmínkami stanovenými v územním 

plánu. [2] 

B.2.3. Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Dvoupodlažní budova mate�ské školky dispozi�ním �ešením a držení se normových 

p�edpis� spl�uje kritéria na výstavbu. V každém podlaží se nachází úklidová komora, herna 

pro d�ti, sociální za�ízení pro d�ti a zam�stnance. V prvním nadzemním podlaží je, p�ípravna 

jídla, jídelna, kancelá�, šatny, technická místnost, sklad zahradních hra�ek, který je propojen 

se zahradou pro pobyt d�tí, úklidová komora, WC pro invalidy. V druhém nadzemním podlaží 

je ložnice, �editelna, úklidová komora, sklad l�žkovin, lehárny. 
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P�ístup k objektu je z ulice Dlouhá chodníkem ze zámkové dlažby typu H-profil. 

Vertikální komunikace mezi jednotlivými patry je zajišt�na dv�ma dvouramennými schodišti, 

p�ípadn� bezbariérov� – trak�ním výtahem pro 4 osoby umíst�ným vedle hlavního schodišt�. 

Objekt je založen na základových pasech z betonu prostého t�ídy C 25/30. Vnit�ní 

nosné i nenosné st�ny jsou vyzd�né ze zdícího systému Ytong, strop je tvo�en stropními 

železobetonovými nosníky systému Xella s vložkami Ytong. Budova je zast�ešena plochou 

jednopláš�ovou zelenou st�echou. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je �ešen bezbariérov�. Vstupní dve�e jsou �ešeny bez rampy a sklon zámkové 

dlažby p�ed vstupem je 1% pro odtok vody a pro snadné p�ekonání d�tí se sníženou 

pohyblivostí. Bezbariérov� je �ešena také vertikální komunikace mezi jednotlivými podlažími 

- osobním trak�ním výtahem. Také parkovací plochy p�ed budovou mate�ské školy obsahují 

t�i místa pro t�lesn� postižené o rozm�rech 3,5 x 5,3 m. P�i návrhu objektu se budeme �ídit 

vyhláškou �. 398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 

staveb. [4] 

B.2.5. Bezpe�nost p�i užívání 

Bezpe�nost stavby mate�ské školky pro její užívání je prokázána zkolaudováním a 

jejím uvedením do provozu. B�hem užívání stavby je nutné v pravidelných intervalech 

provád�t kontroly a revize p�edepsaných za�ízení a technického vybavení stavby v souladu s 

ustanoveními platných p�edpis�. 

B.2.6. Základní charakteristika objekt�

a) stavební �ešení 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní s plochou jednopláš�ovou st�echou, p�dorysného 

tvaru obraceného T. Konstrukce je zd�ná ze systému Ytong. Fasádu stavby bude tvo�it 

silikátová omítka v barv� žluté a soklová �ást bude tvo�ena z marmolitu v barv� hn�dé. Okna 

a vstupní dve�e budou plastová v bílém provedení. 
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b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

 Zemní práce 

P�ed zapo�etím výkopových prací bude ze staveništ� sejmutá ornice v tl. 300 mm, 

která bude odvezena a uskladn�na na pronajaté mezideponii v Novém Ji�ín� na ulici 

Komenského. Dále se odstraní drny a ke�e. Stavební jáma je zajišt�na svahováním. 

Vyhloubení základových rýh viz. výkres výkopu (není �ešeno v diplomové prácí). Z 

hydrogeologického pr�zkumu byla nam��ená nízká hladina podzemní vody. Voda se 

vyskytuje až 3,6 m pod terénem. Není tedy nutné od�erpávat spodní vodu b�hem stavebních 

prací. Na staveništi z�stane jenom ur�itá �ást zeminy (cca. 650 m3) z výkopu stavební jámy na 

pozd�jší zasypání vykopaných svah�. 

 Základy

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického a terénního pr�zkumu jsou 

podmínky pro zakládání jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových pásech o 

ší�kách 500 mm, 450 mm a 350 mm. Základová spára je -1,180 m (od ±0,000, ±0,000 = 

242,00 Bpv). Hladina spodní vody je pod úrovní základové spáry. Základové pásy budou 

zhotoveny z prostého betonu C20/25, které budou �ádn� zhutn�ny ponorným vibrátorem. 

Podkladní beton tl. 100 mm bude zhotoven z prostého betonu C20/25, kdy podloží tvo�it 

št�rkopískový podsyp tlouš�ky 100 mm a budou vyztuženy kari sítí 4 mm oka 100x100 mm . 

Izolace proti zemní vlhkosti bude tvo�ená z asfaltových pásu Sklobit, které budou pokládány 

na podkladní beton. Základové pásy z venkovní strany je nutné zateplit extrudovaným 

polystyrénem o tl. 90 mm. Do základové spáry bude vložen zemnící pásek s vývody pro 

hromosvod. [2] 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic Ytong P4-500 tl. 375 mm. Vnit�ní nosné 

zdivo bude z tvárnic Ytong P4-500 tl. 300 mm. Na vnit�ní p�í�ky bude použitý materiál Ytong 

P2-500 tl. 150 mm a tl 100 mm, který díky své váze m�že p�enášet vlastní tíhu do stropní 

konstrukce a základového pásu. Tvárnice jsou zd�né na tenkovrstvý tmel tl. 1-3 mm. Mezera 

mezi stropem a p�í�kou je vypln�na polyuretanovou p�nou. P�í�ka se kotví pomocí úhelník�, 

které se p�ipev�ují do každé druhé ložné spáry, a šroubem s hmoždinkou se p�ikotví do 

p�ilehlé nosné st�ny. [2] 
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Hydroizolace spodní stavby 

Spodní stavba bude ošet�ena hydroizola�ním pásem SKLOBIT 40 mineral 

z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklené tkaniny odolným proti zemní vlhkosti, proti voln�

stékající vod� i tlakové vod�. Svislé izolované plochy budou opat�eny HI vrstvou 300 mm nad 

úrove� upraveného terénu. Nejprve se položí hydroizolace v místech, kde bude st�nový 

systém. Po vyzd�ní vn�jšího a vnit�ního zdiva bude na penetra�ní nát�r provedena 

hydroizolace i v ploše 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci tvo�í bílý strop Ytong, který se skládá z železobetonových nosník�

Xella, stropních vložek P4-500 a nadbetonávky o tl. 50 mm z betonu C25/30 s vloženou kari 

sítí 5/150/150 mm. Celková tlouš�ka stropní konstrukce je 250 mm. P�eklady nad okenními 

otvory a dve�mi v nosných st�nách jsou z materiálu Ytong viz. tabulky ve výkresech �.v. 1.1 

P�dorys 1.NP a �.v. 1.2 P�dorys 2.NP. Nad nosnými st�nami jsou navrženy ztužující 

železobetonové v�nce, u obvodových st�n dopln�ny v�ncovou tvárnici Ytong tl. 75 mm a 

tepelnou izolací tl. 50 mm. Pr�vlaky a sloupy jsou železobetonové, které budou provedeny dle 

statického posudku (není p�edm�tem diplomové práce). [2] 

Podlahy 

Podlahy v objektu jsou navrženy podle hygienických p�edpis� a spl�ují parametry na 

sou�initel prostupu tepla a kro�ejovou nepr�zvu�nost podle požadavk� investora. Jednotlivé 

skladby podlah jsou vypsány ve výkresu �.v. 1.3 �ezu A-A´, �ez B-B´. V betonových 

mazaninách jsou dilata�ní spáry maximáln� v úsecích 3x3 m (na vazbu). 

Vertikální komunikace 

Nosná �ást schodišt� je tvo�ena z železobetonové jedenkrát zalomené desky. Stupn�

jsou ze speciálních prefabrikovaných betonových dílc�, které jsou vložený do betonové 

zálivky. [2] 

Zast�ešení 

Zast�ešení je �ešeno jednopláš�ovou plochou st�echou s atikou a s vegeta�ní plochou 

extenzivní zelení. Sklon st�ešní roviny je 2 %. Odvodn�ní st�echy je �ešeno pomocí dvou 

vpustí GULLYDEK DN 125 opat�ených šachtou pro vegeta�ní st�echy TOPWET s PVC 
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krycí m�ížkou. P�ístup na st�echu je pomocí st�ešního vylezu 1000x1000 mm se skládacím 

žeb�íkem, který je umíst�ný u severního schodišt�. 

Konstrukce je tvo�ena bílým stropem Ytong tl. 250 mm, na n�mž je penetrace 

Dekprimer, parozábrana Glastek 40 Standard Mineral tl. 1,5 mm, tepelná izolace Dekperimetr 

tl. 140 mm, spádové desky z EPS 150 S, separa�ní textilie FILTEK 300 tl. 1 mm, 

hydroizola�ní folie z PVC-P Dekplan 77, separa�ní textilie FILTEK 300 tl. 1 mm, nopová 

folie Dekdren T20 Garden tl. 20 mm, filtra�ní textilie Filtek 200 tl. 1 mm a substrátem DEK 

RNSO 80 tl. 90 mm. Viz. �.v. 1.7 Výkres st�echy. [2] 

Materiály, které budou použité na skladbu zast�ešení jednopláš�ové ploché st�echy, 

jsou navrhnuty a vyrobeny firmou DEKTRADE. 

Charakteristika jednotlivých vrstev ploché st�echy: 

a) Asfaltová penetra�ní emulze DEKPRIMER  

Je za studena zpracovaná asfaltová penetra�ní emulse, která se používá jako penetra�ní 

nát�r na beton. Zvyšuje p�ilnavost k podkladu pro vrstvené izola�ní systémy plochých st�ech. 

Je šetrná k životnímu prost�edí, bez rozpoušt�del, neobsahuje žádné toxické látky, rychle se 

nanáší, rychleschnoucí a pachov� neutrální. Spot�eba je cca 0,1 – 0,4 Kg/m2 v závislosti na 

druhu a kvalit� podkladu. Je balena v plastových nádobách 12kg a 25kg. Skladování je možno 

maximáln� 6 m�síc� od data výroby v originálních �ádn� uzav�ených obalech v suchých 

krytých skladech. Ochra�ovat p�ed ú�inkem vody, vlhkem a mrazem. [17] 

b) Hydroizola�ní pás GLASTEK AL 40 MINERAL 

Je hydroizola�ní pás z SBS modifikovaného asfaltu a nosnou vložku tvo�í AL fólie 

kašírovaná sklen�nými vlákny (60 g/m2). Horní povrch pásu tvo�í jemný separa�ní posyp. 

Spodní povrch pásu je opat�en separa�ní PE fólii. Slouží jako parot�sná a pojistná 

hydroizolace plochých st�ech. Pás je natavován plamenem na betonový podklad. �elní p�esah 

mezi dv�ma HI má ší�ku min. 100 mm a bo�ní p�esah min. 80 mm. Jednotlivé role s pásy se 

musí skladovat ve svislé poloze a musí být chrán�ny p�ed pov�trnostními vlivy a 

dlouhodobým UV zá�ením. [18] 
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c) Tepelná izolace  z p�nového polystyrénu DEKPERIMETER 200 

Jedná se o tepeln� izola�ní desky z p�nového polystyrénu s uzav�enou povrchovou 

strukturou tlouš�ky 140 mm. Desky mají rozm�r 1250x600 mm. Izola�ní desky jsou 

standardn� vyráb�ny s polodrážkou a jsou oboustrann� opat�eny povrchovým rastrem 50×50 

mm s hloubkou cca 2 mm. Rastr usnadní d�lení desek. [19] 

d) P�nový polystyrén EPS 150 S Stabil - spádové klíny 

Jsou tepeln� izola�ní desky ze stabilizovaného polystyrénu EPS 150S vyrobeny na 

míru pro danou st�echu jako spádové klíny. Spadové klíny mají tlouš�ky v rozmezích 20-440 

mm, jsou vyráb�ny v p�dorysných rozm�rech 1000x1000 mm a jsou p�esn� umís�ovány 

podle klade�ského plánu. P�i kladení budou desky ze spádových klín� bodov� p�ilepeny PUR 

p�nou k tepeln� izola�ním deskám, aby nedocházelo k jejím pohyb�m v d�sledku p�sobení 

v�tru. Skladování bude na paletách v uzav�eném skladu. 

e) Separa�ní, ochranná, filtra�ní a zpev�ovací geotextilie Filtek 300, Filtek 200 

Používá se jako filtra�ní nebo separa�ní vrstva, která omezuje vyplavování �ástic 

jedné sypké vrstvy do jiné p�i pr�toku vody, ale nezabra�uje pohybu vody. Jedná se o 

geotextílii, ze syntetických nenasákavých vláken na bázi polypropylenu. Odolává plísním a 

bakteriím, b�žným chemikáliím a �áste�n� odolává UV zá�ení. Plošná hmotnost geotextílie je 

200 g/m2 pro Filtek 200 a 300 g/m2 pro Filtek 300. Geotextilie se pokládá v celé ploše, kde 

bude provedena hydroizolace i pod profily z ocelových plech�, vytažení na st�ny atiky. 

Dodává se v rolích ší�ky 2 m. Skladovány budou ve vodorovné poloze a chrán�ny p�ed 

pov�trnostními a atmosférickými vlivy. [20] 

f) Hydroizola�ní fólie z m�k�eného PVC DEKPLAN 77  

Jedná se o fólii z m�k�eného PVC o tlouš�ce 1,2 mm použitá jako hlavní 

hydroizola�ní vrstva, která je stabilizovaná k podkladu p�itížením. Hydroizola�ní fólie se 

voln� klade a musí být celoplošn� zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. Vrstvy pro 

stabilizaci, musí fólii dostate�n� p�itížit, aby odolávala tvarovým (rozm�rovým) zm�nám fólie 

a ú�ink�m v�tru. Jednotlivé fólie se mezi sebou spojují horkovzdušným p�ístrojem – 

sva�ováním. V p�ípad� teplot, které jsou pod +5˚C, je nutné role p�ed aplikaci skladovat v 

oh�ívaných skladech. [21] 

  



17 

g) Profilovaná fólie DEKDREN T20 GARDEN 

Profilovaní (nopová) fólie vyrobena z vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Fólie 

mají jednostranné výstupky (nopy) výšky 20 mm, které vytvá�ejí distanci mezi fólii a 

konstrukcí, ke které je fólie p�iložena. Spojení pruhu fólie se provádí jako p�esah dvou �ad 

nop�. Profilovaná fólie slouží jako drenážní a hydroakumula�ní vrstva vegeta�ních st�ech. 

[22] 

h) Tepelná izolace Rigips EPS 100 S 

Pro zateplení atiky bude použita tepelná izolace Rigips EPS 100 S tlouš�ky 100 mm, 

lepená lepícím tmelem Baumit a kotvená do zdiva talí�ovými hmoždinkami s ocelovým 

trnem. 

i) Substrát DEK RNSO 80 

Vegeta�ní substrát pro suchomilné rostliny DEK RNSO 80. Na staveništ� bude 

dovezen v nádobách o objemu 2,5 m3. 

j) Kamenivo 

  Kolem vnit�ních okraj� st�echy a st�ešní vpusti bude položen št�rkový pás ší�ky 250 

mm z praného �í�ního kameniva frakce 16-32. 

k) St�ešní vtoky GULLYDEK 

Jsou ur�ené pro odvodn�ní st�echy a budou použity dv� tepeln� izola�ní vpusti 

GULLDYDEK DN 125 s PVC límcem a nástavným ochranným košem pro zachycení 

hrubých ne�istot. Skládá se z t�lesa vtoku, nástavce, které jsou vyrobený z PUR hmoty, která 

má dobré tepeln� izola�ní vlastnosti, integrovaného p�í�ezu hydroizolace sloužící pro napojení 

na hydroizola�ní vrstvu a ochranného koše. [23] 

l) Šachta pro zelené st�echy TOPWET  

Jedná se krycí šachtu z polyamidu TOPWET, která slouží jako ochrana st�ešního 

vtoku GULLYDEK p�ed zasypáním substrátem. Kolem šachty bude prané �í�ní kamenivo. 

Rozm�re šachty je 300x300x230 mm. Je vyrobena z tvrdého, UV stabilního a pov�trnosti 

odolného materiálu - polyamid. Na bocích krycí šachty jsou umíst�ny otvory pro odvod vody 

ze st�echy. Vyjímatelné víko z masivního polypropylenu v robustním rámu umož�uje snadné 

�išt�ní a kontrolu st�ešní vpusti. [24] 
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m) Spojovací plechy  

  Jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových plech� tl. 0,63 mm, spodní strana plechu je 

lakovaná a na vrchní stran� je vrstva PVC. Hydroizola�ní fólie se po okrajích st�echy, kde se 

m�ní sklon st�echy, tvarov� stabilizuje k podkladu nava�ením na profily ze spojovacího 

plechu. 

n) OSB deska 

Na vrchní �ást atiky bude umíst�na pod 2% spádem OSB deska tlouš�ky 30 mm, která 

bude p�es d�ev�né trámky kotvena do zdiva atiky. 

o) Odv�trávání kanalizace TOPWET TWOP 110 PVC 

Pro odv�trávání kanalizace je navrhnut TOPWET TWOP 110 PVC s integrovanou 

manžetou (hydroizola�ní fólie na bázi PVC), dopln�n systémem základové desky TWOD 110 

s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltu pro napojení na parozábranu. [25] 

 Výpln� otvor�

Okenní výpln� jsou navrženy jako plastová 6-komorová okna Sulko Optimo (Uw=0,9 

W/m2K) a jsou zasklené izola�ním trojsklem. Venkovní parapety jsou �ešeny jako hliníkové 

systémové pro plastová okna Sulko. Vnit�ní parapety jsou standardní interiérové PVC 

parapety v bíle barv�. Hlavní vstupní dve�e jsou plastové Sulko Optimo (Uw=0,92 W/m2K), 

které jsou odolné proti vloupání a mechanickému poškození. Vnit�ní dve�e Sapeli jsou 

d�ev�ná k�ídla s ocelovou zárubní. V 2.NP je navržen st�ešní vylez s otvorem 1000 x 560 

mm.[2] 

 Klempí�ské konstrukce 

Veškeré klempí�ské konstrukce, které jsou sou�ástí st�echy, budou provedeny 

z pozinkovaného plechu tl 0,63 mm. 

 Vn�jší plochy 

Pro p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové dlažby typu H-profil ve 

št�rkopískovém loži tl. 50 mm. Sklon od objektu 2% je �ešen vyspádovaným okapovým 

chodníkem z betonových dlaždic plošných hladkých o rozm�ru 500x500x80 mm. U objektu 

jsou parkovacím místa u budovy mate�ské školky, které je ze zámkové dlažby typu H-profil. 

P�íjezdová cesta ul. Dlouhá na toto parkovišt� je asfaltová. 
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 Venkovní povrchy 

Venkovní povrchy budou provedený jako kontaktní zateplovací systém, který se 

skládá z tepelné izolace EPS tl. 140 mm p�ilepené na lepicí st�rku Baumit Duo Contact, 

zapoušt�jící talí�ové hmoždinky s ocelovým trnem STR 8/60 U X 195 mm, polystyrénová 

zátka Baumit STR EPS, armovací sí�ovina Baumit Startex se st�rkou Baumit Duo Contact, 

penetra�ní nát�r Baumit Uniprimer, fasádní omítka Baumit SilikatTop. V míst� soklu bude 

použit extrudovaný polystyrén o tl. 100 mm a povrchová vrstva bude marmolit. 

Vnit�ní povrchy 

Vnit�ní omítky budou provád�ny strojn� jako jádrová omítka se štukovou vrstvou s 

odpovídajícím barevným nát�rem. V hygienických místnostech a v místnosti pro výdej a 

p�ípravu jídel bude proveden keramický obklad do výšky 2100 mm. 

B.2.7. Základní charakteristika technický a technologických za�ízení 

Stavba mate�ské školky neobsahuje vybavení technologickými celky (mimo trak�ní 

výtah sloužící k bezbariérovému pohybu osob mezi podlažími 1.NP - 2.NP). 

B.2.8. Požárn� bezpe�nostní �ešení 

a) rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�

b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn�

požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru,  

f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn�

rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za�ízení), 

i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními za�ízeními, 
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j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek. 

a) – j) �ešení a podrobné požadavky - viz Projekt požárního zabezpe�ení, hasicího 

za�ízení, za�ízení pro odvod kou�e a tepla p�i požáru, elektrické požární signalizace. 

Tento projekt p�iloží specializovaná firma. Bude �ešeno požárním specialistou. 

B.2.9. Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení 

Obvodový pláš�, jednopláš�ová plochá st�echa a všechny podlahy budou spl�ovat 

požadavky na sou�initel prostupu tepla konstrukcemi. Tepelné izolace budou spl�ovat 

požadavky vyhlášky �. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ú�innosti užití energie p�i 

rozvodu tepelné energie a vnit�ním rozvodu tepelné energie a chladu. [3] 

b) posouzení využití alternativních zdroj� energií 

Stavba nebude využívat alternativních zdroj� a energií. 

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

komunální prost�edí 

Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 

odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 V�trání objektu je navrženo dvojím zp�sobem. V místnostech umíst�ných v blízkosti 

obvodových nosných st�n je v�trání �ešeno p�irozen� - okny. V prostorech hygienických 

místností je v�trání �ešeno nucen� - v�trání vzduchotechnikou (místnosti bez možnosti 

p�irozeného v�trání – bez oken). 

Vytáp�ní objektu je �ešeno centralizovaným zásobováním teplem z teplárny na ul. 

Dlouhá pomocí teplonosné vody. 

Osv�tlení prostor� je zajišt�no p�irozen� okny v obvodových st�nách. Požadované 

intenzity osv�tlení v konkrétních místnostech je dosaženo mimo p�irozeného osv�tlení také 

um�lým osv�tlením - elektrickými svítidly. 

Zásobování vodou je zajišt�no novou vodovodní p�ípojkou napojenou do vodovodního 

�adu na ulici Dlouhá.  
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Odpady vznikající p�i provozu budovy budou t�íd�ny do kategorií odpad� dle platné 

vyhlášky �. 381/2001 Sb. - katalogu odpad�. Jejich odvoz bude zajišt�n smluvn�

specializovanou firmou. [8] 

P�i realizaci stavby mate�ské školky zhotovitel zajistí všemi dostupnými prost�edky 

minimalizaci prašnosti a hlu�nosti. Zhotovitel stavby zpracuje provozní �ád stavby, ve kterém 

p�esn� stanoví tato opat�ení a provozní dobu stavby. Investor bude spolupracovat a podílet se 

na vypracování provozního �ádu stavby konzultacemi, které budou p�edem ur�ený. 

Navrhovaná novostavba budovy mate�ské školky nebude svým provozem po 

dokon�ení vyvozovat nadm�rné vibrace, hluk, prach ani jiné nežádoucí ú�inky, kterými by 

mohlo být nep�im��en� obt�žováno okolí a neovlivní p�i dodržování b�žných hygienických 

zásad a užívání (p�edevším dostate�né v�trání) negativn� vnit�ní prost�edí. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) Ochrana proti pronikání radonu z podloží 

Nam��ený obsah radonu 165 Bq/m3 ukázal, že radonový index pozemku je v kategorii 

nízký - st�ední. Ochrana proti pronikání radonu z p�dy je zajišt�na navrženým typem 

hydroizola�ního pásu Sklobit 40 Mineral z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny 

naneseným ve dvou vrstvách na podkladní betonové desky a základové pásy z prostého 

betonu. 

b) Ochrana proti bludnými proudy 

Nebyl zjišt�n potencionální zdroj bludných proud�. Ochrana není projektem navržena. 

c) Ochrana proti seizmicit�

 Ochrana stavby proti seizmicit� není pot�ebná, protože nebyl zjišt�n zdroj seizmicity. 

d) Ochrana p�ed hlukem 

Stavba mate�ské školky nebude mít zvýšené nároky na ochranu proti hluku. B�hem 

výstavby objektu zhotovitel zajistí všemi dostupnými prost�edky opat�ení k minimalizaci 

hlu�nosti. 

e) Protipovod�ová opat�ení 

Objekt se nenachází v povod�ové oblasti, proto nejsou kladeny požadavky na 

protipovod�ová popat�ení. 
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B.3. P�ipojení na technickou infrastrukturu 

Vodovodní �ád DN 150 (SmVaK Ostrava a.s., RS Nový Ji�ín) se nachází v p�ilehle 

ulici Dlouhá. Bude provedena nová vodovodní p�ípojka z materiálu rPe DN 100. P�ípojka 

bude ukon�ena vodom�rnou soustavou ve vodom�rné šacht� umíst�né na parcele �. 2112/2 

v majetku investora. [2] 

Objekt bude odkanalizován do kanaliza�ní stoky DN 300 v ulici Dlouhá. Pro odvod 

splaškových vod bude vybudována z PVC KG kanaliza�ní p�ípojka DN 150, která bude 

p�ipojena do ve�ejné oddílné kanalizace na ulici Dlouhá. P�ípojka bude vedena ve spádu 3%. 

P�echod z PVC KG kanaliza�ní p�ípojky na stoku bude provedeno pomocí p�echodky 

KGUSM DN 150. Napojení p�ípojky na stoku se provede pomocí šikmé odbo�ky 45°, která je 

nachystána na stoce. V revizní šacht� s litinovým poklopem, která bude p�ed objektem 

mate�ské školky, je �istící tvarovka, která umož�uje �išt�ní p�ípojky. Provedení a p�ipojení 

p�ípojky na stoku zkontroluje p�izvaný pracovník kanaliza�ního provozu a to z Ostravských 

vodáren a kanalizací. [2] 

Objekt bude možno napojit na rozvod elektrické energie p�ípojkou zemním kabelem 

ze stávajícího nadzemního rozvodu NN. Elektrom�rový rozvad�� bude umíst�n na hranici 

pozemku investora v ulici Dlouhá. 

Nový STL plynovod PE DN 50 pomocí navrtávacího odbo�kového T-kusu 50/50 mm 

s ochranným oplášt�ním bude napojen na stávající STL plynovod DN 50 PE. HUP rozvad��

bude umíst�n na hranici pozemku investora v ulici Dlouhá.[2] 

B.4. Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení 

Podél ulice Dlouhá je vytvo�en chodník ze zámkové dlažby. Na tento chodník bude 

napojen vstupní chodník z objektu mate�ské školky.[2] 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu z ulice Dlouhá. Vstupní 

brána k objektu je situována viz. výkres �. v. 1.7 Situace. 
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c) doprava v klidu 

Parkovišt� bude sou�ástí navrženého objektu mate�ské školky na pozemk� investora a 

bude dimenzováno na 7 míst pro osobní auta a 3 místa pro bezbariérové stání. 

d) p�ší a cyklistické stezky 

Není p�edm�tem diplomové práce. 

B.5. �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Vegeta�ní úpravy kolem objektu mate�ské školky budou spo�ívat v op�tovném 

zatravn�ní upravované plochy pozemku a ve výsadb� d�evin - ozelen�ní pozemku není 

sou�ástí této DP. 

b) použité vegeta�ní prvky 

Není p�edm�tem projektu. 

c) biotechnická opat�ení 

Není p�edm�tem projektu. 

B.6. Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

Stavba mate�ské skolky nep�sobí negativn� na životní prost�edí. Objekt je v souladu 

s územním plánem a nebude znamenat zásadní zm�nu funkce v této lokalit�. Odpady, které 

vzniknou p�i realizaci stavby, budou �ádn� vyt�ízené a odvezou se na skládky, které jsou 

ur�ené pro skladování odpad� a to v souladu se zákonem �.185/2001 Sb., O odpadech a 

vyhláškou �.381/2001 Sb., Katalog odpad�. Charakter stavby nep�edpokládá, že bude 

docházet k vzniku nebezpe�ných odpad�, zvýšené hladin� hluku nebo provozu na p�ilehlých 

komunikacích. Srážkové vody ze st�echy budou svedeny do ve�ejné oddílné kanalizace na 

ulici Dlouhá. Navržený objekt nemá negativní vliv na p�ilehlou p�du. [8,10] 
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b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajin�

Objekt nebude mít negativní vliv na p�írodu a krajinu. Na stavebním pozemku se 

nenachází žádné památné stromy, ani ohrožené rostliny pop�. živo�ichové. Umíst�ní 

navrhované stavby mate�ské školky nebude zasahovat zásadním vlivem na ráz krajiny. 

Navrhovaná stavba nebude vykazovat žádný p�ípadn� zanedbatelný vliv na zájmy chrán�né 

ochranou p�írody a krajiny, ochranou vodních zdroj� a lé�ebných pramen�. Vzhledem k této 

skute�nosti nebudou zapot�ebí žádná opat�ení, která by tuto ochranu zabezpe�ovala. 

c) Vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Objekt nebude mít negativní vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000. 

d) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 

Objekt nevyžaduje posouzení jejích vliv� na životní prost�edí, nevztahuje se na ni 

zákon �.100/2001 Sb., O posuzování vliv� na životní prost�edí. [5] 

e) Navrhovaná a ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních p�edpis�

Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma nejsou dot�ená stavbou. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva 

  Objekt není ur�en k využití pro ochranu civilního obyvatelstva. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Na pozemku budou p�ivedeny p�ípojky inženýrských sítí - kanalizace splašková, 

deš�ová, vodovod (pitná voda), plynovod, vedení el. proudu. P�ípojky budou provedeny p�ed 

zahájením realizace stavby a pak b�hem realizace budou chrán�ny p�ed poškozením. 

Kanalizace,vodovod, plynovod a vedení el. proudu jsou vedeny z ulice Dlouhá na západní  

stran� pozemku. 
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Pro pot�eby za�ízení staveništ� bude vybudována provizorní p�ípojka vody. Na hranici 

pozemku bude z�ízena provizorní vodom�rná šachta s vodom�rem a uzáv�rem. Poplatky za 

�erpanou vodu, pro pot�ebu za�ízení staveništ�, budou uhrazeny zhotovitelem stavby. 

NN p�ípojka el. proudu je navržena tak, aby zajistila pot�ebný p�íkon p�i používání 

všech el. za�ízení používaných p�i výstavb� a pro osv�tlení staveništ�. Pomocí d�ev�ných 

stožár� budou na staveništi vedeny rozvody el. energie nadzemním zp�sobem. 

Beton bude dovážen z betonáren v okolí Nového Ji�ína. Lomový kámen a drcené 

kamenivo bude odebíráno z kamenolom� v adekvátní vzdálenosti. Materiál pro výstavby bude 

dovážen ze stavebnin v Novém Ji�ín�. 

b) Odvodn�ní staveništ�

Základová p�da je propustná (písek, hlína) a odvodn�ní staveništ� bude �ešeno 

vsakováním do okolního terénu. 

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveništ� je napojeno na místní komunikaci. Vjezd na pozemek je z ulice Dlouhá. Na 

staveništi je zhotovená komunikace ze silni�ních betonových panel� IZD 3000/1500/150 JP. 

Za�ízení staveništ� bude �ádn� oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením se sva�ovanou 

sítí s prolisem a napevno nava�enými sloupky. Sou�ástí oplocení je dvouk�ídlá uzamykatelná 

vstupní brána o celkové ší�ce 5 m. Na vstupní brán� a na každé druhé �ástí oplocení bude 

zna�ení ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM. Pro ochranu majetku p�es noc bude staveništ�

opat�eno halogenovými sv�tly a zajišt�no hlídáním speciální bezpe�nostní agenturou, kterou 

si objednavatel sám vybere. Vozidla budou �ádn� o�išt�ná a kontrolována p�i odjezdu, kv�li 

zne�iš�ování pozemních komunikací, pomocí vysokotlakého za�ízení WAP, které je sou�ástí 

za�ízení staveništ�. Pro výstavbu bude použitý klecový stavební výtah NOV 1000 D. P�ed 

zapo�etím vlastní realizace objektu budou v první fázi realizovány p�ípojky vodovodu, 

kanalizace, plynovodu a elektrického silnoproudu. Veškeré inženýrské sít� (voda, kanalizace, 

plyn), elektrické vedení a sd�lovací kabely jsou vedeny v ulici Dlouhá. P�ed zahájením 

stavebních prací se provede vyty�ení a provedení p�ípojek. P�ípojky budou po dobu realizace 

chrán�ny p�ed mechanickým poškozením a odcizením. 

Elektrická energie: bude zajiš�ována p�ípojkou NN z ve�ejné rozvodné sít�, která 

vede pod chodníkem v ulici Dlouhá. [2] 
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Kanalizace: splašková voda ze sociálního a provozního za�ízení staveništ� bude 

odvád�na p�ípojkou, která bude napojena na hlavní kanaliza�ní �ád. [2] 

Voda: pro pot�eby stavby bude vybudovaná p�ípojka z místní ve�ejné vodovodní sít�. 

P�ípojka bude opat�ena vodovodní šachtou a uzavíratelným vodom�rem pro m��ení odb�ru 

vody. [2] 

d) Vliv provád�ní stavby na okolní pozemky a stavby 

Staveništ� je z�ízeno na volné stavební parcele �. 2112/2 obec Nový Ji�ín ve 

vlastnictví objednavatele. Negativní ú�inky stavby na zdraví osob a na životní prost�edí se 

nep�edpokládají. Z hlediska negativních vliv� dojde ke zvýšení hlu�nosti a prašnosti v okolí 

stavby v souvislosti se zvýšením intenzity dopravy na okolních komunikacích. Tyto negativní 

vlivy je nutné minimalizovat kropením a použitím vhodných mechanizací. B�hem realizace 

stavby bude dodržován no�ní klid od 21:00 hod do 6:00 hod. Vozidla musí být p�ed výjezdem 

ze staveništ� na komunikaci o�išt�ny vodou bez použitých chemikálií, samotná komunikace 

ul. Dlouhá bude �išt�na v pravidelných m�sí�ních intervalech. 

e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d�evin 

Zhotovitel stavby je povinen objekt �ádn� ozna�it nápisem „Stavba povolena“ na 

základ� pravomocného stavebního povolení. Dále zhotovitel stavby mate�ské školky je 

povinen staveništ� �ádn� ozna�it tabulkami s varovným nápisem upozor�ujícím na nebezpe�í 

úrazu na staveništi. Toto ozna�ení tabulkami jej však nezbavuje právní odpov�dnosti v��i 

t�etím stranám. Z d�vodu výstavby bude nutné na pozemku vykácet k�ovitý porost. 

f) Maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé) 

Rozsah staveništ� je vymezeno oplocenou parcelou objednavatele. Rozsah za�ízení 

staveništ� nebude p�ekra�ovat obvyklé meze, a proto nebude nutné provád�t trvalé zábory na 

okolních pozemcích. 

Do�asný zábor bude proveden p�i z�izování p�ípojek inženýrských sítí u dot�ených 

pozemk�. Z hlediska doby a jeho rozsahu trvání bude zábor minimalizován na nezbytn�

nutné. Veškeré zábory budou provedeny s v�domím a souhlasem vlastníka daných pozemk� a 

inženýrských sítí. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 

likvidace 

Se všemi odpady vzniklými realizací stavby mate�ské školky bude nakládáno v 

souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. To zejména, že odpady budou t�íd�ny, p�ednostn� bude zajišt�no 

jejich další využití v souladu se zákonem, p�edávány budou pouze do za�ízení ur�ených ke 

sb�ru, výkupu, využití nebo odstran�ní jednotlivých druh� odpad�. Výkopová zemina bude 

zp�tn� využita k zásypu. [8] 

Tabulka �. 1 Odpady vznikající b�hem výstavby a jejich využití nebo p�ípadná likvidace [10] 

Kód odpad� Název druh� odpad� Zp�sob likvidace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

17 04 09 Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými látkami Ekologická likvidace 

19 12 01 Papír a lepenka Recyklace 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad Uložení na skládce 

Zhotoviteli stavby vzniká povinnost, která vyplývá ze zákona �.185/2001 Sb. O 

odpadech, odpady t�ídit dle druh� a kategorií tak, jak jsou stanoveny ve vyhlášce �.381/2001 

Sb. Zhotovitel zajistí recyklaci pop�. likvidaci a odvoz odpad� odbornou firmou.[8,10] 

Zhotovitel je dále povinen kontrolovat nebezpe�né vlastnosti odpad� (pop�. odpad�, 

které mohou být smíseny s n�kterou z nebezpe�ných látek), shromaž	ovat je podle 

p�edepsaných druh� a kategorií. Dále je povinen zajistit, aby nedošlo k jeho zcizení, 

znehodnocení nebo únik�m látek ohrožujících životní prost�edí. [8] 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

P�ed zahájením stavebních prací bude na stavební parcele �.p. 2112/2 v míst� objektu 

celoplošn� sejmuta ornice v tl. 300 mm. Sejmutá ornice bude uložena na deponii zeminy 
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p�ímo na staveništi pro pozd�jší použití pro zp�tné zásypy a terénní úpravy. Následující 

výkopové práce budou probíhat v rozsahu daném projektovou dokumentací. Zemina vyt�žená 

p�i t�chto pracích bude odvezena zhotovitelem na mezideponii v Novém Ji�ín� na ulici 

Komenského. 

i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

Stavba musí být provád�na tak, aby bylo co nejmén� narušeno životní prost�edí. 

Nebude mít na n�j negativní vliv. Realizace výkopových prací bude �asov� krátkodobá a 

nezhorší se dlouhodob�ji prašnost v dot�ené lokalit�. B�hem výstavby nesmí docházet ke 

zne�iš�ování ovzduší, nap�. pálením ho�lavého odpadu nebo nedostate�ným zajišt�ním 

lehkých materiál� proti odfouknutí. Zhotovitel zajistí recyklaci pop�. likvidaci a odvoz 

odpad�, který bude zajišt�n smluvn�, specializovanou firmou. Zhotovitel stavby je dále 

povinen kontrolovat nebezpe�né vlastnosti odpad� (pop�. odpad�, které mohou být smíseny s 

n�kterou z nebezpe�ných látek), hromadit je podle p�edepsaných druh� a kategorií. 

Dle na�ízení �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými vlivy ú�inky hluku, 

je nejvyšší ekvivalentní hladina pro obytné bloky vnit�ní m�stské zástavy b�hem vykonávání 

povolených stavebních �inností následující: od 7:00 –21:00 hod je hodnota 65 dB a od 21:00 

–7:00 hod je hodnota 45 dB. [9] 

Ze zákona �.185/2001 Sb. O odpadech vyplývá zhotoviteli stavby povinnost vzniklé 

odpady t�ídit dle druh� a kategorií tak, jak jsou stanoveny ve vyhlášce �.381/2001 Sb. Katalog 

odpad�. [10] 

Životní prost�edí m�že být ovlivn�no p�i výstavb� nap�íklad únikem ropných látek ze 

stavebních stroj� a vozidel. �ádný dozor p�i provád�ní stavby zajistí snížení t�chto rizik na 

minimum, který bude zajišt�n zhotovitelem ve spolupráci s autorským dozorem projektanta a 

technickým dozorem investora. 

j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 

p�edpis�

P�i realizaci stavebních prací se musí dodržovat: 

Zákon �.309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i  

práci. [11] 
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Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce [12] 

Na�ízení vlády �. 591/2009 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na stavb� [13] 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky [14] 

Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a 

dezinfek�ních prost�edk� [15] 

Každý pracovník musí být seznámen s p�edpisy o BOZP a to ješt� p�ed zahájením 

výstavby. Sou�asn� se provede pou�ení a seznámení všech pracovník� s podmínkami na 

staveništi a upozorn�ní na místa, v nichž je zapot�ebí mimo�ádné opatrnosti. Každý pracovník 

musí používat ochranné pracovní pom�cky k zajišt�ní jeho bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci. Žádný pracovník by nem�l být vystaven svévoln� žádnému nebezpe�í, aby neutrp�l 

pracovní úraz. Musí se dodržovat technologické postupy od výrobc�. P�i použití mechanismu 

se musí zajistit stabilita stroje v pr�b�hu pracovní �innosti a uvést stroj do chodu jen tehdy, až 

opustí fyzické osoby ohrožený prostor. Ohrožený prostor je dosah stroje + 2 m. [2] 

P�i vzniku mimo�ádné události (provozní nehody, havárie, požáry a ekologické 

havárie) jsou zam�stnanci povinni oznámit toto zjišt�ní vedoucímu práce nebo 

stavbyvedoucímu. O této mimo�ádné situaci bude proveden zápis do stavebního deníku a 

neprodlen� se bude informovat zástupce zhotovitele stavby o jejím rozsahu.  

P�i vzniku pracovního úrazu bude postupováno v souladu s NV �. 201/2010 Sb. O 

zp�sobu evidence úraz�, hlášení a zasílání záznam� o úrazu. Objednavatel stavby zajistí 

zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi v souladu se zákonem �. 

309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništi. [11,16] 

Na výstavb� objektu bude p�sobit koordinátor BOZP, který zpracuje rizika, která 

budou vyplývat ze stavební �innosti dodavatel� a subdodavatel�, technickým dozorem 

investora. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb  

Výstavbou objektu mate�ské školky nebudou dot�eny žádné stavby ur�ené pro 

bezbariérové užívání. V míst� staveništ� se nep�edpokládá s pohybem osob s omezenou 

schopností pohybu. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat�ení 

Výstavbou objektu mate�ské školky nevzniknou žádné zvláštní požadavky na 

dopravn� inženýrská opat�ení. P�i doprav� ke staveništi bude respektován provoz na místních 

a ostatních komunikacích. P�i stavebních pracích bude postupováno tak, aby nebyla narušena 

plynulost dopravy v dot�ené oblasti a aby se minimalizovala p�ípadná dopravní omezení. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 

provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

Pro provád�ní stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Stavební parcela 

�.p 2112/2 je umíst�ná mimo prost�edí, která by vznášela speciální požadavky pro provád�ní 

stavby. Za provozu sousedních objekt� budou probíhat stavební práce. Proto je nutn�, aby 

zhotovitel stavby spolu s objednavatelem stavby zpracují provozní �ád stavby, ve kterém bude 

mj. stanovena provozní doba stavby a opat�ení k zajišt�ní provozu t�etích osob. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

 Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby mate�ské školky není navrženo její �len�ní na 

díl�í objekty. Objekt bude proveden jako celek. Doba trvání realizace výstavby je 

naplánovaná na 10 m�síc�.  

Zahájení stavby: 02/2015.  

Dokon�ení stavby: 11/2015 

Kolauda�ní �ízení: 12/2015 

Za�ízení staveništ� bylo navrženo, s ohledem na velikost stavební parcely �.p. 2112/2, 

v takové rozsahu, aby pokrylo materiálové požadavky na provedení jednoho podlaží. Po 

vy�erpání zásob budou skládky dopln�ny o zásobu materiálu pot�ebnou pro další podlaží. 
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Výstavba bude probíhat klasickým postupem: 

1.) p�íprava stavby  

2.) zemní práce  

3.) základové konstrukce  

4.) hrubá stavba 5.)st�ešní konstrukce  

6.) provedení vnit�ního vedení  

7.) úpravy povrch� (vnit�ní, vn�jší)  

8.) dokon�ovací práce + následné úpravy okolních ploch  

9.) vyklizení staveništ�. 
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C. Situace stavby 

C.1. Situa�ní výkres širších vztah�

 Není �ešeno v rámci projektu diplomové práce. 

C.2. Celkový situa�ní výkres stavby 

Není �ešeno v rámci projektu diplomové práce. 

C.3. Koordina�ní situace 

Viz. výkresová �ást. Výkres �.1.8 - Situace M 1:250 

C.4. Katastrální situa�ní výkres 

Není �ešeno v rámci projektu diplomové práce. 

C.5. Speciální situa�ní výkresy 

Není �ešeno v rámci projektu diplomové práce. 



33 

D. Dokumentace objekt� a technických a technologických za�ízení 

- obsah kapitoly D. Dokumentace objekt� a technických a technologických za�ízení 

 je dle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. ve zn�ní novely �. 62/2013 Sb. o 

dokumentaci staveb [1] 

Dokumentace stavebních objekt�, inženýrských objekt�, technických nebo 

technologických za�ízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 

technologických za�ízení v následujícím �len�ní v p�im��eném rozsahu: 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. Architektonicko-stavební �ešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi�ní a 

provozní �ešení, bezbariérové užívání stavby; konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a 

technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, 

akustika / hluk, vibrace - popis �ešení, výpis použitých norem). 

Celkové provozní �ešení, technologie výroby

Dvoupodlažní budova mate�ské školky dispozi�ním �ešením a držení se normových 

p�edpis� spl�uje kritéria na výstavbu školské stavby. V každém podlaží se nachází úklidová 

komora, herna pro d�ti, sociální za�ízení pro d�ti a zam�stnance. V prvním nadzemním 

podlaží je, p�ípravna jídla, jídelna, kancelá�, šatny, technická místnost, sklad zahradních 

hra�ek, který je propojen se zahradou pro pobyt d�tí, úklidová komora, WC pro invalidy. V 

druhém nadzemním podlaží je ložnice, �editelna, úklidová komora, sklad l�žkovin, lehárny. 

Vertikální komunikace mezi jednotlivými patry je zajišt�na dv�ma dvouramennými schodišti, 

p�ípadn� bezbariérov� – trak�ním výtahem pro 4 osoby umíst�ným vedle hlavního schodišt�. 

Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

Stavba se bude nacházet v Novém Ji�ín� v katastrálním území Nový Ji�ín a respektuje 

orientaci ke sv�tovým stranám. Umíst�ní stavby spl�uje všechny požadavky na urbanismus. 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní, ve tvaru obraceného T p�dorysu. Konstrukce je zd�ná 

ze systému Ytong. Fasádu objektu bude tvo�it silikátová omítka v barv� žluté a soklová �ást 

bude tvo�ena z marmolitu v barv� hn�dé. Okenní výpln� jsou navrženy jako plastová 6-
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komorová okna Sulko Optimo (Uw=0,9 W/m2K) a jsou zasklené izola�ním trojsklem. 

Venkovní parapety jsou �ešeny jako hliníkové systémové pro plastová okna Sulko v hn�dé 

barv�. Vnit�ní parapety jsou standardní interiérové PVC parapety v bíle barv�. Hlavní vstupní 

dve�e jsou plastové Sulko Optimo (Uw=0,92 W/m2K), které jsou odolné proti vloupání a 

mechanickému poškození. Stavba zapadá do zdejšího architektonického rázu.  

P�ístup k objektu je z ulice Dlouhá chodníkem ze zámkové dlažby typu H-profil. V 

okolí stavby budou zpevn�né plochy. P�ístupový chodník bude tvo�en zámkovou dlažbou 

typu H-profil a okapový chodník kolem domu bude z betonových dlaždic plošných hladkých 

o rozm�ru 500x500x80 mm.  

Bezbariérové užívání stavby 

Mate�ská školka je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby ve zn�ní pozd�jších p�edpis� vyhlášky 20/2012 Sb., 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

Vstup do objektu je �ešen bezbariérov�. Hygienické místnosti v 1.NP ur�ené pro osoby 

s omezenou schopností pohybu jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

P�ístup do 2.NP je umožn�n trak�ním výtahem umíst�ný vedle hlavního schodišt�. [7] 

Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Bezpe�nost stavby mate�ské školky pro její užívání je prokázána zkolaudováním 

stavby a jejím uvedením do provozu. 

b) Výkresová �ást (výkresy stavební jámy, p�dorysy základ�, p�dorysy 

jednotlivých podlaží a st�ech s rozm�rovými kótami hlavních d�lících konstrukcí, 

otvor� v obvodových konstrukcích a celkových rozm�r� hmoty stavby; s popisem 

ú�elu využití místností s plošnou vým�rou v�etn� grafického rozlišení 

charakteristického materiálového �ešení základních konstrukcí; charakteristické 

�ezy se základním konstruk�ním �ešením v�etn� �ez� dokumentujících návaznost 

na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby 

a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu v�etn�

grafického rozlišení charakteristického materiálového �ešení základních 

konstrukcí; pohledy s vyzna�ením základního výškového �ešení, barevností a 
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charakteristikou materiál� povrch�; pohledy dokumentující za�len�ní stavby do 

stávající zástavby nebo krajiny). 

Výkresová dokumentace: 

– �.V. 1.1 P
DORYS 1.NP       M 1:50 

– �.V. 1.2 P
DORYS 2.NP       M 1:50 

– �.V. 1.3 �EZ A-A´, �EZ B-B´     M 1:50 

– �.V. 1.4 POHLEDY      M 1:50 

– �.V. 1.5 P
DORYS ZÁKLAD
     M 1:50 

– �.V. 1.6 VÝKRES STROP
     M 1:50 

– �.V. 1.7 VÝKRES ST�ECHY     M 1:50 

– �.V. 1.8 SITUACE       M 1:250 

– �.V. 1.9 DETAIL – SKLADBY PLOCHÉ ST�ECHY  M 1:10 

– �.V. 1.10 DETAIL – ATIKA     M 1:10 

– �.V. 1.11 DETAIL – ST�EŠNÍ VPUS�    M 1:10 

– �.V. 1.12 DETAIL – ROH
     M 1:10 

– �.V. 1.13 STUDIE P
DORYS 1.NP    M 1:100 

– �.V. 1.14 STUDIE P
DORYS 2.NP    M 1:100 

– �.V. 1.15 STUDIE �EZ A-A´, STUDIE �EZ B-B´  M 1:100 

D.1.2. Stavebn� konstruk�ní �ešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstruk�ního systému stavby, výsledek 

pr�zkumu stávajícího stavu nosného systému stavby p�i návrhu její zm�ny; 

navržené materiály a hlavní konstruk�ní prvky; hodnoty užitných, klimatických 

a dalších zatížení uvažovaných p�i návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, 

neobvyklých konstrukcí nebo technologických postup�; zajišt�ní stavební jámy; 

technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
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konstrukce, p�ípadn� sousední stavby; zásady pro provád�ní bouracích a 

podchycovacích prací a zpev�ovacích konstrukcí �i prostup�; požadavky na 

kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podklad�, norem, 

technických p�edpis�, odborné literatury, výpo�etních program� apod.; 

specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád�ní stavby, 

p�ípadn� dokumentace zajiš�ované jejím zhotovitelem). 

Jedná se o stavbu mate�ské školky. Objekt má celkov� dv� nadzemní podlaží. 

Objekt je založen na základových pasech z betonu prostého t�ídy C 25/30. Vnit�ní 

nosné i nenosné st�ny jsou vyzd�né ze zdícího systému Ytong. Obvodové zdivo je navrhnuto 

ve tl.375 mm. Nosné vnit�ní p�í�ky v tl. 300 mm a nenosné vnit�ní p�í�ky v tl. 100 mm a 150 

mm. Strop je tvo�en stropními železobetonovými nosníky systému Xella s vložkami Ytong. 

Tlouš�ka stropu je navržena 250 mm. Objekt bude dálkov� vytáp�n. Budova je zast�ešena 

plochou jednopláš�ovou zelenou st�echou. 

Zemní práce 

P�ed zapo�etím výkopových prací bude ze staveništ� sejmutá ornice v tl. 300 mm, 

která bude odvezena a uskladn�na na pronajaté mezideponii v Novém Ji�ín� na ulici 

Komenského. Dále se odstraní drny a ke�e. Stavební jáma je zajišt�na svahováním. 

Vyhloubení základových rýh viz. výkres výkopu (není �ešeno v diplomové prácí). Z 

hydrogeologického pr�zkumu byla nam��ená nízká hladina podzemní vody. Voda se 

vyskytuje až 3,6 m pod terénem. Není tedy nutné od�erpávat spodní vodu b�hem stavebních 

prací. Na staveništi z�stane jenom ur�itá �ást zeminy (cca. 650 m3) z výkopu stavební jámy na 

pozd�jší zasypání vykopaných svah�. 

 Základy

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického a terénního pr�zkumu jsou 

podmínky pro zakládání jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových pásech o 

ší�kách 500 mm, 450 mm a 350 mm. Základová spára je -1,180 m (od ±0,000, ±0,000 = 

242,00 Bpv). Hladina spodní vody je pod úrovní základové spáry. Základové pásy budou 

zhotoveny z prostého betonu C20/25, které budou �ádn� zhutn�ny ponorným vibrátorem. 

Podkladní beton tl. 100 mm bude zhotoven z prostého betonu C20/25, kdy podloží tvo�it 

št�rkopískový podsyp tlouš�ky 100 mm a budou vyztuženy kari sítí 4 mm oka 100x100 mm . 

Izolace proti zemní vlhkosti bude tvo�ená z asfaltových pásu Sklobit, které budou pokládány 
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na podkladní beton. Základové pásy z venkovní strany je nutné zateplit extrudovaným 

polystyrénem o tl. 90 mm. Do základové spáry bude vložen zemnící pásek s vývody pro 

hromosvod. [2] 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic Ytong P4-500 tl. 375 mm. Vnit�ní nosné 

zdivo bude z tvárnic Ytong P4-500 tl. 300 mm. Na vnit�ní p�í�ky bude použitý materiál Ytong 

P2-500 tl. 150 mm a tl 100 mm, který díky své váze m�že p�enášet vlastní tíhu do stropní 

konstrukce a základového pásu. Tvárnice jsou zd�né na tenkovrstvý tmel tl. 1-3 mm. Mezera 

mezi stropem a p�í�kou je vypln�na polyuretanovou p�nou. P�í�ka se kotví pomocí úhelník�, 

které se p�ipev�ují do každé druhé ložné spáry, a šroubem s hmoždinkou se p�ikotví do 

p�ilehlé nosné st�ny. [2] 

 Hydroizolace spodní stavby 

Spodní stavba bude ošet�ena hydroizola�ním pásem SKLOBIT 40 mineral 

z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklené tkaniny odolným proti zemní vlhkosti, proti voln�

stékající vod� i tlakové vod�. Svislé izolované plochy budou opat�eny HI vrstvou 300 mm nad 

úrove� upraveného terénu. Nejprve se položí hydroizolace v místech, kde bude st�nový 

systém. Po vyzd�ní vn�jšího a vnit�ního zdiva bude na penetra�ní nát�r provedena 

hydroizolace i v ploše 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci tvo�í bílý strop Ytong, který se skládá z železobetonových nosník�

Xella, stropních vložek P4-500 a nadbetonávky o tl. 50 mm z betonu C25/30 s vloženou kari 

sítí 5/150/150 mm. Celková tlouš�ka stropní konstrukce je 250 mm. P�eklady nad okenními 

otvory a dve�mi v nosných st�nách jsou z materiálu Ytong viz. tabulky ve výkresech �.v. 1.1 

P�dorys 1.NP a �.v. 1.2 P�dorys 2.NP.. Nad nosnými st�nami jsou navrženy ztužující 

železobetonové v�nce, u obvodových st�n dopln�ny v�ncovou tvárnici Ytong tl. 75 mm a 

tepelnou izolací tl. 50 mm. [2] 

Podlahy 

Podlahy v objektu jsou navrženy podle hygienických p�edpis� a spl�ují parametry na 

sou�initel prostupu tepla a kro�ejovou nepr�zvu�nost podle požadavk� investora. Jednotlivé 

skladby podlah jsou vypsány ve výkresu �.v. 1.3 �ezu A-A´, �ez B-B´. V betonových 
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mazaninách jsou dilata�ní spáry maximáln� v úsecích 3x3 m (na vazbu). Tepelná izolace bude 

Rigips EPS 150 Z a bude provedená v tl. 140 mm. Kro�ejovou izolací strop� 1.NP bude tvo�it 

zvuková izolace STEPROCK HD v tl. 30 mm. 

Vertikální komunikace 

Nosná �ást schodišt� je tvo�ena z železobetonové jedenkrát zalomené desky. Stupn�

jsou ze speciálních prefabrikovaných betonových dílc�, které jsou vložený do betonové 

zálivky. [2] 

Zast�ešení 

Zast�ešení je �ešeno jednopláš�ovou plochou st�echou s atikou a s vegeta�ní plochou 

extenzivní zelení. Sklon st�ešní roviny je 2 %. Odvodn�ní st�echy je �ešeno pomocí dvou 

vpustí GULLYDEK DN 125 opat�ených šachtou pro vegeta�ní st�echy TOPWET s PVC 

krycí m�ížkou. P�ístup na st�echu je pomocí st�ešního vylezu 1000x1000 mm se skládacím 

žeb�íkem, který je umíst�ný u severního schodišt�. 

Konstrukce je tvo�ena bílým stropem Ytong tl. 250 mm, na n�mž je penetrace 

Dekprimer, parozábrana Glastek 40 Standard Mineral tl. 1,5 mm, tepelná izolace Dekperimetr 

tl. 140 mm, spádové desky z EPS 150 S, separa�ní textilie FILTEK 300 tl. 1 mm, 

hydroizola�ní folie z PVC-P Dekplan 77, separa�ní textilie FILTEK 300 tl. 1 mm, nopová 

folie Dekdren T20 Garden tl. 20 mm, filtra�ní textilie Filtek 200 tl. 1 mm a substrátem DEK 

RNSO 80 tl. 90 mm. Viz. �.v. 1.7 Výkres st�echy. [2] 

Materiály, které budou použité na skladbu zast�ešení jednopláš�ové ploché st�echy, 

jsou navrhnuty a vyrobeny firmou DEKTRADE. 

Charakteristika jednotlivých vrstev ploché st�echy: 

a) Asfaltová penetra�ní emulze DEKPRIMER  

Je za studena zpracovaná asfaltová penetra�ní emulse, která se používá jako penetra�ní 

nát�r na beton. Zvyšuje p�ilnavost k podkladu pro vrstvené izola�ní systémy plochých st�ech. 

Je šetrná k životnímu prost�edí, bez rozpoušt�del, neobsahuje žádné toxické látky, rychle se 

nanáší, rychleschnoucí a pachov� neutrální. Spot�eba je cca 0,1 – 0,4 Kg/m2 v závislosti na 

druhu a kvalit� podkladu. Je balen v plastových nádobách 12kg a 25kg. Skladování je možno 
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maximáln� 6 m�síc� od data výroby v originálních �ádn� uzav�ených obalech v suchých 

krytých skladech. Ochra�ovat p�ed ú�inkem vody, vlhkem a mrazem. [17] 

b) Hydroizola�ní pás GLASTEK AL 40 MINERAL 

Je hydroizola�ní pás z SBS modifikovaného asfaltu a nosnou vložku tvo�í AL fólie 

kašírovaná sklen�nými vlákny (60 g/m2). Horní povrch pásu tvo�í jemný separa�ní posyp. 

Spodní povrch pásu je opat�en separa�ní PE fólii. Slouží jako parot�sná a pojistná 

hydroizolace plochých st�ech. Pás je natavován plamenem na betonový podklad. �elní p�esah 

mezi dv�ma HI má ší�ku min. 100 mm a bo�ní p�esah min. 80 mm. Jednotlivé role s pásy se 

musí skladovat ve svislé poloze a musí být chrán�ny p�ed pov�trnostními vlivy a 

dlouhodobým UV zá�ením. [18] 

c) Tepelná izolace  z p�nového polystyrénu DEKPERIMETER 200 

Jedná se o tepeln� izola�ní desky z p�nového polystyrénu s uzav�enou povrchovou 

strukturou tlouš�ky 140 mm. Desky mají rozm�r 1250x600 mm. Izola�ní desky jsou 

standardn� vyráb�ny s polodrážkou a jsou oboustrann� opat�eny povrchovým rastrem 50×50 

mm s hloubkou cca 2 mm. Rastr usnadní d�lení desek. [19] 

d) P�nový polystyrén EPS 150 S Stabil - spádové klíny 

Jsou tepeln� izola�ní desky ze stabilizovaného polystyrénu EPS 150S vyrobeny na 

míru pro danou st�echu jako spádové klíny. Spadové klíny mají tlouš�ky v rozmezích 20-440 

mm, jsou vyráb�ny v p�dorysných rozm�rech 1000x1000 mm a jsou p�esn� umís�ovány 

podle klade�ského plánu. P�i kladení budou desky ze spádových klín� bodov� p�ilepeny PUR 

p�nou k tepeln� izola�ním deskám, aby nedocházelo k jejím pohyb�m v d�sledku p�sobení 

v�tru. Skladování bude na paletách v uzav�eném skladu. 

e) Separa�ní, ochranná, filtra�ní a zpev�ovací geotextilie Filtek 300, Filtek 200 

Používá se jako filtra�ní nebo separa�ní vrstva, která omezuje vyplavování �ástic 

jedné sypké vrstvy do jiné p�i pr�toku vody, ale nezabra�uje pohybu vody. Jedná se o 

geotextilii, ze syntetických nenasákavých vláken na bázi polypropylenu. Odolává plísním a 

bakteriím, b�žným chemikáliím a �áste�n� odolává UV zá�ení. Plošná hmotnost geotextilie je 

200 g/m2 pro Filtek 200 a 300 g/m2 pro Filtek 300. Geotextilie se pokládá v celé ploše, kde 

bude provedena hydroizolace i pod profily z ocelových plech�, vytažení na st�ny atiky. 
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Dodává se v rolích ší�ky 2 m. Skladovány budou ve vodorovné poloze a chrán�ny p�ed 

pov�trnostními a atmosférickými vlivy. [20] 

f) Hydroizola�ní fólie z m�k�eného PVC DEKPLAN 77  

Jedná se o fólii z m�k�eného PVC o tlouš�ce 1,2 mm použitá jako hlavní 

hydroizola�ní vrstva, která je stabilizovaná k podkladu p�itížením. Hydroizola�ní fólie se 

voln� klade a musí být celoplošn� zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. Vrstvy pro 

stabilizaci, musí fólii dostate�n� p�itížit, aby odolávala tvarovým (rozm�rovým) zm�nám fólie 

a ú�ink�m v�tru. Jednotlivé fólie se mezi sebou spojují horkovzdušným p�ístrojem – 

sva�ováním. V p�ípad� teplot, které jsou pod +5˚C, je nutné role p�ed aplikaci skladovat v 

oh�ívaných skladech. [21] 

g) Profilovaná fólie DEKDREN T20 GARDEN 

Profilovaní (nopová) fólie vyrobena z vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Fólie 

mají jednostranné výstupky (nopy) výšky 20 mm, které vytvá�ejí distanci mezi fólii a 

konstrukcí, ke které je fólie p�iložena. Spojení pruhu fólie se provádí jako p�esah dvou �ad 

nop�. Profilovaná fólie slouží jako drenážní a hydroakumula�ní vrstva vegeta�ních st�ech. 

[22] 

h) Tepelná izolace Rigips EPS 100 S 

Pro zateplení atiky bude použita tepelná izolace Rigips EPS 100 S tlouš�ky 100 mm, 

lepená lepícím tmelem Baumit a kotvená do zdiva talí�ovými hmoždinkami s ocelovým 

trnem. 

i) Substrát DEK RNSO 80 

Vegeta�ní substrát pro suchomilné rostliny DEK RNSO 80. Na staveništ� bude 

dovezen v nádobách o objemu 2,5 m3. 

j) Kamenivo 

  Kolem vnit�ních okraj� st�echy a st�ešní vpusti bude položen št�rkový pás ší�ky 250 

mm z praného �í�ního kameniva frakce 16-32. 
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k) St�ešní vtoky GULLYDEK 

Jsou ur�ené pro odvodn�ní st�echy a budou použity dv� tepeln� izola�ní vpusti 

GULLDYDEK DN 125 s PVC límcem a nástavným ochranným košem pro zachycení 

hrubých ne�istot. Skládá se z t�lesa vtoku, nástavce, které jsou vyrobený z PUR hmoty, která 

má dobré tepeln� izola�ní vlastnosti, integrovaného p�í�ezu hydroizolace sloužící pro napojení 

na hydroizola�ní vrstvu a ochranného koše. [23] 

l) Šachta pro zelené st�echy TOPWET  

Jedná se krycí šachtu z polyamidu TOPWET, která slouží jako ochrana st�ešního 

vtoku GULLYDEK p�ed zasypáním substrátem. Kolem šachty bude prané �í�ní kamenivo. 

Rozm�re šachty je 300x300x230 mm. Je vyrobena z tvrdého, UV stabilního a pov�trnosti 

odolného materiálu - polyamid. Na bocích krycí šachty jsou umíst�ny otvory pro odvod vody 

ze st�echy. Vyjímatelné víko z masivního polypropylenu v robustním rámu umož�uje snadné 

�išt�ní a kontrolu st�ešní vpusti. [24] 

m) Spojovací plechy  

  Jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových plech� tl. 0,63 mm, spodní strana plechu je 

lakovaná a na vrchní stran� je vrstva PVC. Hydroizola�ní fólie se po okrajích st�echy, kde se 

m�ní sklon st�echy, tvarov� stabilizuje k podkladu nava�ením na profily ze spojovacího 

plechu. 

n) OSB deska 

Na vrchní �ást atiky bude umíst�na pod 2% spádem OSB deska tlouš�ky 30 mm, která 

bude p�es d�ev�né trámky kotvena do zdiva atiky. 

o) Odv�trávání kanalizace TOPWET TWOP 110 PVC 

Pro odv�trávání kanalizace je navrhnut TOPWET TWOP 110 PVC s integrovanou 

manžetou (hydroizola�ní fólie na bázi PVC), dopln�n systémem základové desky TWOD 110 

s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltu pro napojení na parozábranu. [25] 

 Výpln� otvor�

Okenní výpln� jsou navrženy jako plastová 6-komorová okna Sulko Optimo (Uw=0,9 

W/m2K) a jsou zasklené izola�ním trojsklem. Venkovní parapety jsou �ešeny jako hliníkové 

systémové pro plastová okna Sulko. Vnit�ní parapety jsou standardní interiérové PVC 
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parapety v bíle barv�. Hlavní vstupní dve�e jsou plastové Sulko Optimo (Uw=0,92 W/m2K), 

které jsou odolné proti vloupání a mechanickému poškození. Vnit�ní dve�e Sapeli jsou 

d�ev�ná k�ídla s ocelovou zárubní. V 2.NP je navržen st�ešní vylez s otvorem 1000 x 560 

mm.[2] 

 Klempí�ské konstrukce 

Veškeré klempí�ské konstrukce, které jsou sou�ástí st�echy, budou provedeny 

z pozinkovaného plechu tl 0,63 mm. Oplechování parapet� bude provedeno ohýbaným 

hliníkovým parapetem s rozvinutou ší�kou 335 mm a délkou 1550 mm (2150 mm a 1050mm). 

 Vn�jší plochy 

Pro p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové dlažby typu H-profil ve 

št�rkopískovém loži tl. 50 mm. Sklon od objektu 2% je �ešen vyspádovaným okapovým 

chodníkem z betonových dlaždic plošných hladkých o rozm�ru 500x500x80 mm. U objektu 

jsou parkovacím místa u budovy mate�ské školky, které je ze zámkové dlažby typu H-profil. 

P�íjezdová cesta ul. Dlouhá na toto parkovišt� je asfaltová. 

 Venkovní povrchy 

Venkovní povrchy budou provedený jako kontaktní zateplovací systém, který se 

skládá z tepelné izolace EPS tl. 140 mm p�ilepené na lepicí st�rku Baumit Duo Contact, 

zapoušt�jící talí�ové hmoždinky s ocelovým trnem STR 8/60 U X 195 mm, polystyrénová 

zátka Baumit STR EPS, armovací sí�ovina Baumit Startex se st�rkou Baumit Duo Contact, 

penetra�ní nát�r Baumit Uniprimer, fasádní omítka Baumit SilikatTop. V míst� soklu bude 

použit extrudovaný polystyrén o tl. 90 mm a povrchová vrstva bude drmolit.

 Vnit�ní povrchy 

Vnit�ní omítky budou provád�ny strojn� jako jádrová omítka se štukovou vrstvou s 

odpovídajícím barevným nát�rem. V hygienických místnostech a za kuchy�skou linkou bude 

proveden keramický obklad. 

b) Výkresová �ást (výkresy základ�, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve 

stavebních výkresech základ�; tvar monolitických betonových konstrukcí; 

výkresy sestav dílc� montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a 

d�ev�ných konstrukcí apod.). 
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Viz D.1.1 b) 

c) Statické posouzení (ov��ení základního koncep�ního �ešení nosné konstrukce; 

posouzení stability konstrukce; stanovení rozm�r� hlavních prvk� nosné 

konstrukce v�etn� jejího založení; dynamický výpo�et, pokud na konstrukci 

p�sobí dynamické namáhání). 

Není sou�ástí diplomové práce. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti 

konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

Není sou�ástí diplomové práce. 

D.1.3. Požárn� bezpe�nostní �ešení 

a) Technická zpráva (výpis použitých podklad�, popis a umíst�ní stavby a jejich 

objekt�, rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�, posouzení velikosti 

požárních úsek�, výpo�et požárního rizika, stanovení stupn� požární bezpe�nosti, 

zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti v�etn�

požadavk� na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobk� z 

hlediska t�ídy reakce na ohe�, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti ší�ení 

plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a po�tu únikových 

cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, 

pop�ípad� bezpe�nostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní 

zástavb�, vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu 

k okolní zástavb� a sousedním pozemk�m, zhodnocení provedení požárního 

zásahu v�etn� vymezení zásahových cest, zhodnocení p�íjezdových komunikací, 

nástupních ploch pro požární techniku, zp�sob zabezpe�ení stavby požární vodou 

a jinými hasebními prost�edky v�etn� rozmíst�ní vn�jších a vnit�ních odb�rných 

míst, stanovení po�tu, druhu a zp�sobu rozmíst�ní hasicích p�ístroj�, pop�ípad�

dalších v�cných prost�edk� požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení 

technických, pop�ípad� technologických za�ízení stavby, posouzení požadavk� na 

zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními za�ízeními v�etn� podmínek a 

návrhu zp�sobu jejich umíst�ní, jejich instalace do stavby a stanovení požadavk�

pro provedení stavby, rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních 

zna�ek a tabulek). 
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Viz B.2.8 – �ešeno požárním specialistou 

 b) Výkresová �ást (situa�ní výkres požární ochrany v m��ítku 1 : 500 nebo 1 : 1 

000, p�dorysy jednotlivých podlaží s ozna�ením a popisem požárních úsek�, v 

souladu s požadavky jiného právního p�edpisu, který upravuje technické 

podmínky požární ochrany). 

Není sou�ástí diplomové práce. 

D.1.4. Technika prost�edí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí ur�í systémy a za�ízení v technických 

podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních p�edpis�. Vymezí 

základní materiálové, technické a technologické, dispozi�ní a provozní vlastnosti systém� a 

za�ízení. Uvede základní kvalitativní a bezpe�nostní požadavky na systémy a za�ízení. 

Dokumentace jednotlivých profesí se zpracovává samostatn� pro jednotlivé �ásti (profese) 

podle konkrétní stavby a �lení se nap�.: 

 - zdravotn� technické instalace,  

 - vzduchotechnika a vytáp�ní, chlazení, 

.-.m��ení a regulace,  

 - silnoproudá elektrotechnika,  

 - elektronické komunikace a další. 

 Obsah a rozsah dokumentace jednotlivých profesí se zpracovává podle spole�ných 

zásad a bude p�izp�soben charakteru a technické složitosti dané stavby a za�ízení. 

Organiza�ní uspo�ádání dokumentace jednotlivých �ástí je ú�elné uspo�ádat podle postupu 

výstavby objektu. 

Dokumentace zejména obsahuje: 

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a 

p�edpis�; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, 

klimatické podmínky místa stavby - výpo�tové parametry venkovního vzduchu - 

zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální 

hygienické dávky �erstvého vzduchu, podíl vzduchu ob�hového; údaje o 
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škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - 

po�et osob, tepelné ztráty, tepelné zát�že apod., provozní režim - trvalý, ob�asný, 

nep�erušovaný; popis navrženého �ešení a dimenzování, popis funkce a 

usp�ádání instalace a systému; bilance energií, médií a pot�ebných hmot; zásady 

ochrany zdraví, bezpe�nosti práce p�i provozu za�ízení; ochrana životního 

prost�edí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opat�ení; požadavky na 

postup realiza�ních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení 

do provozu a provozování b�hem životnosti stavby). 

Není �ešeno v rámci diplomové práce. 

b) Výkresovou �ást (umíst�ní a uspo�ádání rozhodujících za�ízení, stroj�, 

základních mechanických komponent�, zdroj� energie apod.; základní vymezení 

prostoru na jejich umíst�ní ve stavb�; základní p�ehledová schémata rozvod� a 

za�ízení, základní technologická schémata; p�dorysy základních potrubních a 

kabelových rozvod� v jedno�árovém zobrazení, p�ípadné �ezy koordina�ních 

uzl�; umíst�ní za�izovacích p�edm�t�; požadavky na stavební úpravy a �ešení 

speciálních prostor� techniky prost�edí staveb). 

Není �ešeno v rámci diplomové práce. 

c) Seznam stroj� a za�ízení a technické specifikace (seznam rozhodujících stroj�

a za�ízení, základních mechanických komponent�, zdroj� energie apod.; popis 

základních technických a výkonových parametr� a souvisejících požadavk�).  

  Není �ešeno v rámci diplomové práce. 

D.2. Dokumentace technických a technologických za�ízení 

Stavbu lze, podle charakteru, �lenit na provozní celky, které se dále d�lí na provozní  

soubory a díl�í provozní soubory nebo funk�ní soubory. Technologická za�ízení jsou výrobní 

a nevýrobní. 

Nevýrobní technologická za�ízení jsou nap�.: 

- p�ívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, 

elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) v�etn� souvisejících 

za�ízení, 
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- p�eložky vedení technické infrastruktury, 

- za�ízení vertikální a horizontální dopravy osob a náklad�, za�ízení pro dopravu osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, evakua�ní nebo požární za�ízení, 

- vyhrazená technická za�ízení,  

- vyhrazená požárn� bezpe�nostní za�ízení a další. 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funk�ních souborech a 

za�ízeních.  

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním 

p�ípad� bude p�izp�soben charakteru a technické složitosti dané stavby. �lení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis 

ú�elu, seznam použitých podklad�; popis technologického procesu výroby, 

pot�eba materiál�, surovin a množství výrobk�, základní skladba 

technologického za�ízení - ú�el, popis a základní parametry, popis skladového 

hospodá�ství a manipulace s materiálem p�i výrob�, požadavky na dopravu 

vnit�ní i vn�jší, vliv technologického za�ízení na stavební �ešení, údaje o pot�eb�

energií, paliv, vody a jiných médií, v�etn� požadavk� a míst napojení). 

b) Výkresovou �ást (obsahuje pouze umíst�ní a uspo�ádání rozhodujících 

za�ízení, stroj�, základních mechanických komponent�, zdroj� energie apod.; 

základní vymezení prostoru na jejich umíst�ní ve stavb�, základní p�ehledová 

schémata rozvod� a za�ízení, p�dorysy základních potrubních a kabelových 

rozvod� v jedno�árovém zobrazení, p�ípadné �ezy koordina�ních uzl�, 

požadavky na stavební úpravy a �ešení speciálních prostor� technologických 

za�ízení, jejichž dispozi�ní �ešení bývá obvykle sou�ástí výkres� stavební �ásti; 

základní technologická schémata dokladující ú�el a úrove� navrhovaného 

výrobního procesu, dispozice a umíst�ní hlavních stroj� a za�ízení a zp�sob jejich 

zabudování - p�dorysy, �ezy, zpravidla v m��ítku 1 : 100). 

c) Seznam stroj� a za�ízení a technické specifikace (seznam rozhodujících stroj�

a za�ízení, základních mechanických komponent�, zdroj� energie apod.; popis 

základních technických a výkonových parametr� a souvisejících požadavk�). 

  a) – c) Není sou�ástí této zprávy. 
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E. Dokladová �ást 

Dokladová �ást obsahuje doklady o spln�ní požadavk� podle jiných právních p�edpis�

vydané p�íslušnými správními orgány nebo p�íslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 

osobami oprávn�nými podle jiných právních p�edpis�. 

 Není �ešeno v diplomové práci. 
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2. Tepeln� technické posouzení obvodových konstrukcí 

Tepeln� technické posouzení byly vytvo�ené v programu Teplo 2011. [28] 

2.1. Tepeln� technické posouzení obvodové st�ny 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Obvodová st�na 

Rekapitulace vstupních dat
  

Návrhová vnit�ní teplota Ti:   20,0 C 
P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  
Skladba konstrukce 

  
�íslo                Název vrstvy                                        d [m]    Lambda[W/mK]   Mi [-]
1         Baumit jemná štuková omítka    0,005       0,800  12,0 
2         Baumit jádrová omítka    0,010       0,830  25,0 
3         Ytong P2-500    0,375       0,135  7,0 
4         Baumit EPS-F    0,140       0,041  40,0 
5         Baumit DuoContact    0,004       0,830  10,0 
6         Baumit silikátová omítka (Sili   0,002       0,700  40,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost na 

vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s 
ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem nazna�uje pouze 
možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
 Vypo�tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
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 Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
 2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
 3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
 nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
 materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,143 kg/m2,rok (materiál: Baumit EPS-F). 
 Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
 Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0202 kg/m2,rok 
 Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 1,1766 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN
N. 

a) Rozložení tlak� vodní páry v typickém míst� konstrukce 
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2.2. Tepeln� technické posouzení ploché st�echy 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   St�echa 

Rekapitulace vstupních dat
  

Návrhová vnit�ní teplota Ti:    19,0 C 
P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -13,0 C 
Teplota na vn�jší stran� Te:    -13,0 C 
Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 

  
Skladba konstrukce 

  
�íslo Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]          Mi [-] 

1 Baumit jemná štuková omítka (F  0,005       0,800    12,0 
2  Baumit jádrová omítka   0,010       0,830    25,0 
3  Strop Ytong   0,250       1,100    23,0 
4  Penetra�ní emulze   0,005       0,210           1200,0 
5  Glastek AL 40 M   0,004       0,210                    40000,0 
6  Dekperimetr EPS 150 S )   0,160       0,035    30,0 
7 Folie PVC-P Dekplan   0,0012       0,350         11600,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,748 
Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
 na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  

Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
 Vypo�tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  
Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
 most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
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Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

 2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
 3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
 nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 
kondenza�ní zón� �iní: 0,048 kg/m2,rok(materiál: Folei PVC-P Dekplan). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 

Vypo�tené hodnoty: V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
 Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0008 kg/m2,rok 
 Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,1359 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN
N. 

a) Rozložení tlak� vodní páry v typickém míst� konstrukce 
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2.3. Tepeln� technické posouzení podlahy na terénu 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Podlaha na zemin�

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Koberec  0,005       0,065  6,0 
   2  Baumit pot�r E 300  0,061       1,400  40,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,140       0,037  30,0
   5  Sklobit 40 Mineral  0,008       0,210  50000,0 
   6  Podkladní beton  0,100       1,230  17,0 
   7  Št�rkopísek  0,100       2,000  50,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 
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III. Požadavek na pokles dotykové teploty (�l. 5.5 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo�tená hodnota: dT10 =   4,02 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
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3. Komplexní hodnocení stavebních detail� z hlediska 

dvourozm�rného stacionárního vedení tepla a vodní páry 

Komplexní hodnocení stavebních detail� z hlediska dvourozm�rného stacionárního vedení 
tepla a vodní páry byly vytvo�ené v programu Area 2011 [28]. 

3.1. Detail atiky 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název úlohy:   Atika                          

Návrhová vnit�ní teplota Ti =    20,00 C 
Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vn�jší stran� Te [C]:   -15,00 C 
Návrhová venkovní teplota Tae =    -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce. 
Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,884 
  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost na vnit�ním 
povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 

  
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
 3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup�
programu. 

  
 Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná 
metodika výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní 
páry. 
Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  
T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla a 
vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Grafický výstup program AREA 2011 

a) Pole teplot v konstrukci 

b) Rozložení relativních vlhkostí v konstrukci 
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3.2. Kout obvodové st�ny 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název úlohy:   Kout                           

 Návrhová vnit�ní teplota Ti =     20,00 C 
 Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
 Teplota na vn�jší stran� Te [C]:    -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =    -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747 
       Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce. 
  Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,913 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
   3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup�
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Grafický výstup program AREA 2011 

a) Pole teplot v konstrukci 

b) Rozložení relativních vlhkostí v konstrukci 
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4. Záv�r 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci stavby 

mate�ské školky. Byla vytvo�ena technická zpráva dle vyhlášky O dokumentaci staveb 

499/2006 Sb. ve zn�ní novely �. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb a výkresová �ást, která 

obsahuje p�dorysy jednotlivých podlaží, základy, �ezy, pohledy, situaci, stropy, výpisy prvk�

a detaily. Vybrané detaily byly posouzeny v programu Area s grafický výstupem dat. Dále 

bylo provád�no tepeln� technické posouzení obvodových konstrukcí, kdy navrhovaná 

konstrukce diplomové práce vyhov�la požadavk�m norem. Byl vypracován také energetický 

štítek obálky budovy. Práce se držela jednotlivých norem a vyhlášek tak, aby tato stavba 

mohla být schválena jako budova mate�ské školky.  
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Seznam výkres�: 

�íslo výkresu Název výkresu Po�et A4 M��ítko

1.1 P
DORYS 1.NP 14 1:50 

1.2 P
DORYS 2.NP 14 1:50 

1.3 �EZ A-A´, �EZ B-B´ 14 1:50 

1.4 POHLEDY 14 1:50 

1.5 P
DORYS ZÁKLAD
 14 1:50 

1.6 VÝKRES STROP
 14 1:50 

1.7 VÝKRES ST�ECHY 14 1:50 

1.8 SITUACE 2 1:250 

1.9 DETAIL – SKLADBA PLOCHÉ ST�ECHY 1 1:10 

1.10 DETAIL – ATIKA 1 1:10 

1.11 DETAIL – ST�EŠNÍ VPUS� 1 1:10 

1.12 DETAIL – ROH
 1 1:10 

1.13 STUDIE P
DORYS 1.NP 2 1:100 

1.14 STUDIE P
DORYS 2.NP 2 1:100 

1.15 STUDIE �EZ A-A´, STUDIE �EZ B-B´ 2 1:100 

Výkresy jsou volnou sou�ásti diplomové práce. 

Výkresy byly vytvo�eny v programu AutoCAD 2009. [26] 
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