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dokumentace pro provád ní staveb. Podkladem pro zpracování dokumentace je studie 

problematiky důlní oblasti Oskar ĚAteliérová tvorba IIIě, architektonická studie ĚAteliérová 

tvorba IVě a dokumentace pro stavební povolení ĚAteliérová tvorba Vaě. Rozsah práce byl 

určen zadáním práce a obsahuje textovou a výkresovou část.  

 

     ešený objekt je součástí školního areálu u bývalého dolu Oskar v Ostrav  – Pet kovicích. 

Cílem práce je vytvo it p íjemné prost edí pro rozvoj d tí. Hlavní myšlenkou je propojení 

vnit ních prostorů s vn jšími. 
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     KRMELOVÁ, K.: Kindergarten Oskar: Bachelor thesis. Ostrava: VSB – Technical 

University Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2015, 61 

pages, bachelor thesis supervisor: Student, A.  

 

     The aim of the Bachelor thesis „Kindergarten Oskar” is processing of partial project 

documentation for an implementation of constructions. A foundation for the documentation 

proceeding is a study of problematic (Atelier production III), an architectonic study (Atelier 

production IV) and a documentation for a construction permit (Atelier production Va). 

A range of the bachelor thesis was determined by a submission of the thesis and consists 

of the text as well as the drawing documentation. 

 

     The object we are solving is a part of the schools area which used to be the mine Oscar 

in Ostrava - Pet kovice. The purpose of this paper Ěprojectě is to build up some pleasant 

surroudings in order to children developing. The essential idea of this project 

is interconnection between. 
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Bpv  balt po vyrovnání 

C xy/xy beton (z ang. concrete) – značení betonu, válcová pevnost/krychelná pevnost 

č.  číslo 

ČSN  česká technická norma 

DN  jmenovitý prům r potrubí 

EPS  expandovaný polystyren 

IPE  typové označení válcovaného prů ezu 

k.ú.  katastrální ú ad 

Kč  korun českých 

Ks  kusy 

m n.m.  metrů nad mo em 

M  m ítko 

m  metr 

m
2 

 metr čtverečný 

mm  milimetr  

NN  nízké nap tí 

NP  nadzemní podlaží 

Ø  označení prům ru 

p.č.  parcelní číslo 

PD  projektová dokumentace 

RAL  vzorník barev 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

Sb.  sbírka zákonů 

SO  stavební objekt 

S-SJSK sou adnicový systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 

tl.   tloušťka 

Ug  součinitel prostupu tepla oknem – sklem [W/m
2
K] 

UT  upravený terén  

Uf  součinitel prostupu tepla profilem – rám, k ídlo [W/m
2
K] 

W/m
2
K jednotka součinitele prostupu tepla – Watt na metr čtverečný Kelvin 

XPS  extrudovaný polystyren  

ŽB  železobeton 
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2. ÚVOD 

 

     Náplní bakalá ské práce je zpracování projektové dokumentace pro provád ní stavby 

objektu mate ské školy, která navazuje na dokumentaci pro stavební povolení z ATT Va. 

Téma pro vypracování bakalá ské práce vyplynulo z urbanistického ešení oblasti bývalého 

dolu Oskar, které bylo náplní ATT III. Architektonická studie areálu školy, v kterém 

se mate ská škola nachází, byla zpracována v rámci ATT IV. 

 

     V urbanistickém ešení oblasti jsme se snažili začlenit důl do rozrůstajících Pet kovic 

a p ekonáním haldy, vzniklé t žením, usm rnit sídelní rozvoj. S rostoucím počtem obyvatel 

vznikla i pot eba jejich ratolesti vzd lávat v nedalekém okolí. Z tohoto důvodu v návrhu 

vznikl školní areál, který využil dv  původn  administrativní budovy sloužící dolu.  

 

     K dv ma dvoupodlažním objektům byly p istav ny další budovy, aby vyhov ly 

p edpokládané kapacit  d tí. Mate ská škola je navržena v jihovýchodní části komplexu. 

 

     Cílem práce bylo vytvo it objekt, který by poskytoval pro d ti p edškolní vzd lání. Stavba 

je umíst na na periferii obydlené oblasti, kde hned za areálem se nachází les s krásnou 

p írodou, které jsou důležité pro vývoj d tí. Školka nabízí dv  odd lení, každé pro dvacet d tí 

se samostatnými t ídami.  

 

     Bakalá ská práce je složena z textové a výkresové části. Textová část slovn  popisuje 

ešenou problematiku. Výkresová část se skládá z dokumentace pro provedení stavby 

dle rozsahu zadání bakalá ské práce včetn  vizualizací. 
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3.   TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTůCE 

 

A.   PR VODNÍ ZPRÁVů 

 

A.1   Identifikační  údaje 

 

A.1.1   Údaje o stavb : 

 

Název stavby:  Mate ská škola Oskar 

Místo stavby:   Moravskoslezský kraj 

Okres:    Ostrava 

Pov ená obec:  Statutární m sto Ostrava - Pet kovice 

Stavební ú ad:  Ostrava 

Obec:    Pet kovice 

Katastrální území:  Pet kovice u Ostravy 720470 

Parcelní číslo:  253 

 

ů.1.2   Údaje o stavebníkovi: 

 

Ú ad m stského obvodu Pet kovice 

Hlučínská 135  

725 29 Ostrava 

 

ů.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a)  Jméno, p íjmení, adresa, kontakt: 

 

Kate ina Krmelová 

Pňovice 156 

7Ř401 Pňovice 

+737087746 

KrmelovaK@seznam.cz 
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A.2  Seznam vstupních podklad : 

 

- katastrální mapa a územní plán obce Pet kovice 

- p íslušné právní p edpisy a normy 

 

ů.3   Údaje o území 

 

aě Rozsah ešeného území:  

 

Parcelní číslo: 253 

Vým ra [m2
]: 1318 

Katastrální území: Pet kovice u Ostravy 720470 

Číslo LV: 1269 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení vým ry: Ze sou adnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Zahrada 

Stavba na parcele: č. p. 253 

Vlastnické právo  

Jméno/název Statutární m sto Ostrava 

Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby 

ochrany. 

Seznam BPEJ 6.22.42. 

  

bě Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  Ěpamátková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavová zóna, atp.ě:  

 

     Dotčené území Ěparc. č. 253, k. ú. Pet kovice u Ostravy 720470ě není chrán no podle 

jiných právních p edpisů. 
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cě Údaje o odtokových pom rech: 

 

     Dotčené území Ěparc. č. 253, k. ú. Pet kovice u Ostravy 720470ě se nachází v mírném 

svahu, p ibližn  jednoho výškového metru. Dešťové vody ze st echy objektu budou odvád ny 

do vsakovací jímky. Stavba nezpůsobí zm nu odtokových pom rů b hem výstavby, 

ani po dokončení prací.  

 

d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací: 

 

     Projekt stavby není navržen v souladu s platným územním plánem m sta Ostravy. Územní 

plán bude upraven. 

 

eě Údaje o souladu s územním rozhodnutím: 

 

     Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území: 

 

     Stavba zm ní způsob a rozsah využití území. 

 

g) Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán : 

 

     Dotčené orgány nevznesly žádné požadavky. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových ešení: 

 

     V rámci projektu nebyly ešeny žádné výjimky. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 

     Nebudou pot eba žádné investice. 
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j) Seznam pozemk  a staveb dotčených provád ním stavby podle katastru nemovitostí: 

 

Stavba na pozemku: 

 

pozemek parcelní číslo 253 – ostatní plocha, 131Ř m
2 

vlastnické právo: Statutární m sto Ostrava, Prokešovo nám stí 1Ř03/Ř, Moravská Ostrava, 

70200 Ostrava 

 

Dotčené pozemky: 

 

pozemek: parcelní číslo 1540 – zahrada, 870 m
2 

vlastnické právo: Statutární m sto Ostrava, Prokešovo nám stí 1Ř03/Ř, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava  

 

pozemek: parcelní číslo 1542 – zahrada, 1292 m
2 

vlastnické právo: Statutární m sto Ostrava, Prokešovo nám stí 1Ř03/Ř, Moravská Ostrava, 

70200 Ostrava 

 

pozemek: parcelní číslo 1541 – zahrada, 285 m
2 

vlastnické právo: Statutární m sto Ostrava, Prokešovo nám stí 1Ř03/Ř, Moravská Ostrava, 

70200 Ostrava 

 

 

ů.4   Údaje o stavb  

 

a) Nová stavba nebo zm na dokončené stavby: 

 

     Objekt SO 01 je vedený jako nová stavba. 

 

b) Účel užívání stavby: 

 

     Stavba slouží jako mate ská škola. 

 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/625458807
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c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

 

     Navrhovaná stavba má trvalý charakter. 

 

d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  Ěkulturní památka apod.ě: 

 

     Stavba není a nebude chrán na podle jiných právních p edpisů. 

 

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

požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

 

     Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

 

f) Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis : 

 

     Dotčené orgány nevznesly žádné požadavky. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových ešení: 

 

     V rámci projektové dokumentace nebyly ešeny žádné výjimky a úlevová ešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby: 

 

- Objekt SO 01 – Mate ská škola Oskar 

zastav ná plocha   524,98 m
2
 

obestav ný prostor   2322,45 m
3
 

užitná plocha    451,9 m
2
 

počet uživatelů/ pracovníků  44 

parkovacích míst   10 
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iě Základní bilance stavby Ěpot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické 

náročnosti budovy, apod.ě: 

 

     Pot eby a spot eby hmot a médií pro stavbu budou up esn ny realizační firmou 

p i zpracovávání realizační dokumentace stavby.  

 

     Dešťová voda ze st echy bude odvád na do vsakovací jímky. 

 

     P i výstavb  se počítá se vznikem stavebního odpadu. V rámci provozu stavby 

se p edpokládá produkce max. 0,5 m3
 komunálního odpadu týdn . P i výstavb  a provozu 

stavby se p edpokládají pouze b žné emise – odpadní voda. 

 

j) Základní p edpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, člen ní na etapyě: 

 

     Se zahájením výstavby se p edpokládá nejpozd ji do 30 dnů od vydání písemného 

souhlasu stavebním ú adem. P edpokládaná lhůta výstavby je 6 m síců od zahájení stavby. 

 

P edpokládané zahájení stavby – 03/2016. 

P edpokládané dokončení stavby – 09/2016. 

 

k) Orientační náklady stavby: 

 

9 700 000 Kč 

 

ů.5   Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení: 

 

     Stavba je ešena jako jeden stavební objekt ĚSO 01ě.  

 

     Technologická za ízení se v objektu nenacházejí. 
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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 

 

B.1   Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

 

     Stavební pozemek, nacházející se na parc. č. 253, k. ú. Pet kovice u Ostravy 7204 je mírn  

svažitý. Z jihu k n mu p iléhá místní ve ejná komunikace s názvem Ztracená. Na východní 

stran  začíná les, který pak pokračuje k severu za areálem školy. Ze západní strany 

na stavební pozemek navazuje areál školy. 

 

b) Výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  Ěgeologický pr zkum, 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum, apod.ě: 

 

Geologický pr zkum – Z geologické mapy vyplývá, že se pozemek nachází na území 

nezpevn ných sedimentárních hornin, kde p evažují sedimenty písčito-hlinité eluvia spodního 

karbonu. 

 

Hydrogeologický pr zkum – V blízkosti parcely se nenachází žádný vodní tok, 

který by mohl ohrožovat stavbu. Hladina podzemní vody nebude ovlivňovat stavbu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 

     Na pozemku se nenachází ochranná pásma.  

 

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

 

     Objekt se nenachází v záplavovém území, na poddolovaném území ani v jinak geologicky 

labilních zónách. 
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e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry 

v území: 

 

     Nep edpokládá se negativní vliv stavby na okolí. B hem výstavby může krátkodob  dojít 

k omezení dopravy na p iléhající ve ejné komunikaci v důsledku používání t žké 

mechanizace Ěnap . autoje áb, kontejner na stavební odpadě. Tyto práce budou p edem 

ohlášeny a budou provedena opat ení k minimalizaci omezení. B hem prací může docházet 

ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. 

 

     Navrhovaná stavba, v rozsahu uvedeném v této dokumentaci, nebude mít žádný vliv 

na odtokové pom ry v území. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin: 

 

     V rámci projektované stavby se nepočítá s demolicí budovy. 

 

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

určených k pln ní funkce lesa Ědočasné/trvaléě: 

 

     V rámci projektované stavby nedojde k záborům t chto pozemků. 

 

h) Územn  technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu): 

 

     V rámci projektované stavby dojde ke zm n  stávajícího napojení na dopravní 

infrastrukturu. Z p ilehlé komunikace je umožn n vjezd na parkovišt  u objektu. 

 

     Budou vybudovány nové p ípojky inženýrských sítí pro projektovanou stavbu. 

 

Kanalizační p ípojka – Odpadní vody ze stavby jsou odvád ny do ve ejné kanalizace. 

Kanalizační p ípojka prochází p es revizní šachtu umíst nou na pozemku stavby. P ípojka 

bude provedena z trub PVC DN 150 mm. Délka p ípojky je 17,36 m. 
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Elektro p ípojka – Na hranici pozemku se nachází kabelová sk íň s označením 

KS s elektrom rovým rozvád čem. Odtud vede v zemi kabel, kterým je napájena stavba. 

Kabelová sk íň je napojena na stávající distribuční vedení. Délka p ípojky je 12,3 m. 

 

Vodovodní p ípojka – Stavba bude napojena na ve ejný vodovod. Vodovodní p ípojka 

prochází p es vodom rnou šachtu umíst nou na pozemku stavby. P ípojka bude provedena 

z trouby  PE100 SDR11 DN 32x3. Délka p ípojky je 14,6 m. 

 

Dešťová kanalizace – Odvodn ní stavby probíhá prost ednictvím vsakovací jímky umíst né 

na pozemku stavby. Dešťovou vodu do jímky p ivádí PVC trouba DN 150 mm. Délka 

p ípojky je 22,5 m. 

 

i) V cné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související investice: 

 

     V rámci projektované stavby se nevyskytují. 

 

 

B.2   Celkový popis stavby 

 

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 

 

     Tento projekt eší stavbu mate ské školy Ěparc. č. 253ě na ulici Ztracená v Pet kovicích. 

Jednopodlažní objekt  je rozd len do dvou samostatn  fungujících celků dvou t íd. Maximální 

kapacita, pro kterou je objekt navržen činí 40 d tí a 4 pracovníky.  

 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické ešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení: 

 

     Projektovaná stavba není v souladu s platným územním plánem m sta Pet kovice -

 Ostrava. 

Stavba se nachází v navrhovaném areálu školy severn  od bývalého dolu Oskar. Půdorysn  

bodová stavba navazuje na vedlejší stavby školy. Objekt je hmotov  navržen tak, aby zapadal 

do konceptu celého areálu.  
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b)   ůrchitektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení: 

 

     Architektonické ešení stavby navazuje na koncepci ostatních budov ve školním areálu. 

Stavby mají ploché st echy s rozm rnými okny orientovanými na jih. Projektovaná stavba 

respektuje tyto okolnosti a je navržena jako jednopodlažní, nepodsklepený objekt s plochou 

st echou. Půdorysn  se jedná o objekt ve tvaru čtverce s výsekem na jihovýchod  stavby. 

 

     P ízemí je z části osov  soum rné. Na východní i západní části domu se nachází herna pro 

dvacet d tí, umývárna, šatna i kuchyňka na výdej ob dů. Na severní stran  domu nalezneme 

zázemí pro zam stnance, prostor pro úklid a technickou místnost. Tyto dv  části odd luje 

komunikační prostor ukončen rozm rnými okny. Mezi hernami se nachází prostor, který není 

pln  obehnán zdmi, a tety je otev en do exteriéru. Je to místo, kde mohou d ti trávit svůj čas, 

když počasí není p íznivé. V interiéru i exteriéru nalezneme teplejší odstíny barev, které mají 

evokovat p íjemnou náladu.  

 

     V úrovni stropní konstrukce je navržena prosklená st íška, která má za úkol chránit hlavní 

p ístupové body na severní stran  objektu. Východní vstup do objektu je považován 

za technický a není krytý. 

 

B.2.3   Celkové provozní ešení, technologie výroby: 

 

     Součástí stavby nejsou výrobní technologie. 

 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby: 

 

     Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

 

B.2.5   Bezpečnost užívání stavby: 

 

     Objekt bude užíván dle platných bezpečnostních p edpisů a norem. To bude zahrnovat 

pravidelnou údržbu stavebních konstrukcí, jako nap íklad nát ry, opravy popraskané omítky 

či čišt ní odtoků. Stavba nevyžaduje zvláštní údržbu. Objekt bude využíván jen k určenému 

provozu. ádným užíváním stavby bude zajišt na bezpečnost uživatelů. 
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B.2.6   Základní charakteristika objekt  

 

a) Stavební ešení: 

 

     Stavba je navržena jako jednopodlažní, nepodsklepená a je zast ešena plochou st echou. 

Půdorysn  kopíruje čtverec, který je ze severovýchodu odskočený. V úrovni stropní 

konstrukce je navržena prosklená st íška, která má za úkol chránit hlavní vchod do objektu. 

Východní vstup je považován za technický, a tedy není krytý. 

 

b) Konstrukční a materiálové ešení: 

 

Zemní práce – Stavba bude vytyčena dle vytyčovacího výkresu a bude provedeno zam ení 

nových inženýrských sítí. Výkopy budou provedeny strojní technologií a dočišt ny ručn . 

Výkopové práce spočívají ve hloubení rýh pro založení objektu. Zemní práce bude provád t 

odborná stavební firma dle zadané projektové dokumentace. Ornice tl. 20 cm se sejme a 

znovu použije k násypům a k úprav  terénu po dokončení stavby na severovýchod  pozemku. 

Spodní voda nezasahuje do základových podmínek. 

 

Základy – Stavba je založena na železobetonové podkladní desce o tloušťce 100 mm, která 

bude pod nosnými konstrukcemi podep ena betonovými základovými pasy. Podkladní deska 

je vyztužená kari Ø6 100x100 mm sítí a provedena z betonu t ídy C 25/30. Pod deskou se 

nachází št rkový podsyp frakce 16-32 mm tl. 100 mm. Pasy jsou zhotoveny z betonu t ídy 

C16/20. Prostupy pro p ípojky inženýrských sítí budou vedeny v ut sn ných chráničkách. 

 

Izolace proti vod  a zemní vlhkosti – Stavba bude izolována od zemní vlhkosti pomocí 

hydroizolace Sklodek 40 Standard Mineral. Na podkladní desku je p ed položením 

HI aplikovaná asfaltová penetrační emulze Dekprimer. 

 

     Součástí konstrukce st ešního plášt  je parozábrana Glastek 40 Special Mineral, která 

se nachází mezi spádovou a tepeln  izolační vrstvou. Na spádovou vrstvu je p ed položením 

parozábrany aplikován asfaltový penetrační nát r Dekprimer. Skladba st ešního plášt  

je zakončena hydroizolační fólií Dekplan 77.  
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Svislé nosné konstrukce – Nosné obvodové konstrukce jsou provedeny z keramických 

tvárnic Porotherm 44 profi Dryfix. Nosné vnit ní konstrukce z Porotherm 30 profi Dryfix. 

 

Svislé nenosné konstrukce – Nenosné vnit ní konstrukce jsou provedeny z keramických 

p íčkovek Porotherm 14 a Ř profi Dryfix. Instalační šachty jsou provedeny 

ze sádrokartonových desek RB 12,5. 

 

Vodorovné konstrukce – Stropní konstrukce je složena z keramobetonových nosníků 

Porotherm a keramických vložek Miako. Zálivka stropu bude vyztužena kari sítí Ø6 150x150 

a zalita betonem t ídy C 25/30. V úrovni stropních konstrukcí jsou provedeny železobetonové 

ztužující v nce. 

P eklady jsou tvo eny z prefabrikovaných dílců Porotherm p eklad 7; 14,5 a ocelových 

I profilů. Ve stropní konstrukci jsou vynechány prostupy pro vedení sítí. Celková výška 

stropní konstrukce je 2ř0 mm. 

 

St ešní konstrukce – St ešní konstrukce je tvo ená jednoplášťovou plochou st echou 

se spádovou vrstvou z cementové lité p ny Poriment WS 700. Tepelnou izolaci zde tvo í 

p nový polystyren Isover EPS 100 S v tloušťce 200 mm. St ešní plochy jsou provedeny 

ve spádu 3 – 8,3%. Pro odvod dešťové vody ze st echy jsou navrženy dv  st ešní vpusti. 

 

Podlahy – Byly použity dva druhy nášlapných vrstev. Keramická dlažba Rako byla položena 

do chodeb, umýváren, technické místnosti, p ípraven jídla a k záchodům. Marmoleum potom 

nalezneme v hernách, kancelá ích a šatnách. Všechny podlahy budou na styku se st nami 

opat eny soklem. P echod mezi podlahami je ešen za pomocí p echodové lišty nebo prahu.  

 

Tepelné izolace – Tepelnou izolací v oblasti soklu je na vn jší stran  použit Isover EPS 

Perimetr tl. 100 mm a na vnit ní Isover EPS 100 S tl. 40 mm. Ve st ešní konstrukci tvo í 

tepelnou izolaci Isover EPS 100 S v tloušťce 200 mm. Železobetonový v nec a p eklady 

doplňuje izolace Isover EPS 100 S.  

 

Parametry všech navrhovaných konstrukcí splňují podmínky platných ČSN, vyhlášek 

a p edpisů.  
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Výpln  otvor  – U všech okenních otvorů na stavb  jsou použita hliníková okna s dvojitým 

zasklením, s nízkoemisivním povlakem. Součinitel prostupu tepla Uf = 1,1 W/m
2
K, 

Ug = 1,0 W/m
2
K. Vstupní dve e jsou hliníkové, osazované do rámových zárubní. Vnit ní 

dve e jsou Ěpodle místnostiě ešeny jako plné nebo s částečným zasklením osazované 

do obložkových zárubní.  

  

Zámečnické práce – Jsou výrobky zahrnující ocelová táhla ke st íšce nad vchodem, ocelový 

rám st íšky, sluneční clonu a žeb ík pro výlez na st echu. 

 

Truhlá ské práce – Tyto práce jsou spojeny s vnit ními obložkovými dve mi, výsuvným 

okénkem pro výdej jídla a odd lovacími st nami na d tských záchodech. 

 

Klempí ské práce – Jsou spojeny p edevším s montáží oplechování atiky a vn jší parapetů.  

 

Úpravy vn jších povrch  – Fasádu budovy tvo í akrylátová drásaná omítka s červeným 

soklem. Povrchové úpravy hliníkových prvků jsou černé.  Barevné ešení je specifikováno 

ve výkresové dokumentaci. 

 

Úpravy vnit ních povrch  – Povrch vnit ních konstrukcí tvo í vápenocementová omítka 

Porotherm Universal. Barevné ešení bude up esn no b hem realizace. Pro hygienické zázemí 

a kuchyňky je využito keramických obkladů.  

 

Zpevn né plochy – Zpevn né plochy v okolí objektu jsou ešeny pomocí chodníku. 

Chodníková dlažba je kladena do št rkového podsypu tl. 60 mm. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

 

     Statické posouzení zdiva, p ekladů, atp. bylo p evzato z podkladů voln  poskytovaných 

výrobci t chto prvků a nebylo dále ov ováno. 
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B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

 

aě Technické ešení: 

 

    Technická a technologická za ízení se v objektu nenacházejí. 

 

b) Výčet technických a technologických za ízení: 

 

    Technická a technologická za ízení se v objektu nenacházejí. 

 

B.2.Ř   Požárn  bezpečnostní ešení: 

 

     Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

B.2.ř   Zásady hospoda ení s energiemi: 

 

     Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 

 

V trání – Aby bylo zajišt no vhodné prost edí, musí být dodržena minimální intenzita 

v trání. V trání bude zajišt no otevíráním oken nebo nuceným v tráním v hygienických 

místnostech a kuchyňkách. 

 

Osv tlení – Osv tlení pobytových místností probíhá okny p irozeným denním osv tlením.  

Pobytové místnosti školky splňují požadavky dle normy ČSN 73 05Ř0-3 (2007). 

 

Oslun ní – Herny jsou oslun ny z jihovýchodu, zázemí pro učitelky se severozápadu. 

 

Zásobování vodou – Bude provád no z ve ejného vodovodního ádu, novou vodovodní 

p ípojkou. Splaškové voda bude odvád na do ve ejné kanalizace pomocí nové p ípojky. 

Dešťová voda bude odvád na do vsakovací jímky umíst né na pozemku. 
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Nakládání s odpady – V objektu budou vznikat pouze komunální odpad spojený s provozem 

budovy.  

 

Vliv stavby na okolí Ěvibrace, prašnost, hluk) – Stavba nemá žádný vliv na okolní 

prost edí. 

 

B.2.11   Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 

 

a) Ochrana stavby p ed pronikáním radonu z podloží: 

 

     Podle mapy s ukazatelem radonového indexu pozemku objekt spadá do území s nízkým 

stupn m radonového rizika. P edpokládá se, že hydroizolační opat ení provedená p i stavb  

jsou dostatečná pro zamezení vnikání radonu do objektu. 

 

bě Ochrana p ed bludnými proudy: 

 

     Nep edpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové prvky budou 

uzemn ny a jsou použita ešení, která zamezí poškození prvků vlivem bludných proudů.  

 

cě Ochrana p ed technickou seismicitou: 

 

     Objekt se nenachází v území, které je ohroženo technickou seismicitou. 

 

dě Ochrana p ed hlukem: 

 

     Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy ČSN 73 0532 

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. Veškeré instalace budou ádn  izolovány. 

 

eě Protipovodňová opat ení: 

 

     Vzhledem k umíst ní objektu není t eba ešit protipovodňová opat ení. 
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B.3   P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

aě Napojovací místa technické infrastruktury: 

 

     Dojde ke zm n  napojení na dopravní infrastrukturu. Bude vybudována p ístupová cesta 

k objektu s parkovacími místy. Budou vybudovány nové p ípojky inženýrských sítí. 

 

 

Kanalizační p ípojka – Odpadní vody ze stavby jsou odvád ny do ve ejné kanalizace. 

Kanalizační p ípojka prochází p es revizní šachtu umíst nou na pozemku stavby. P ípojka 

bude provedena z trub PVC DN 150 mm. Délka p ípojky je 17,36 m. 

 

Elektro p ípojka – Na hranici pozemku se nachází kabelová sk íň s označením 

KS s elektrom rovým rozvád čem. Odtud vede v zemi kabel, kterým je napájena stavba. 

Kabelová sk íň je napojena na stávající distribuční vedení. Délka p ípojky je 12,3 m. 

 

Vodovodní p ípojka – Stavba bude napojena na ve ejný vodovod. Vodovodní p ípojka 

prochází p es vodom rnou šachtu umíst nou na pozemku stavby. P ípojka bude provedena 

z trouby  PE100 SDR11 DN 32x3. Délka p ípojky je 14,6 m. 

 

Dešťová kanalizace – Odvodn ní stavby probíhá prost ednictvím vsakovací jímky umíst né 

na pozemku stavby. Dešťovou vodu do jímky p ivádí PVC trouba DN 150 mm. Délka 

p ípojky je 22,5 m. 

 

Sd lovací vedení – Stavba nebude napojena na telekomunikační síť.  

 

b) P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky: 

 

viz bod B.3 a) 
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B.4   Dopravní ešení 

 

a) Popis dopravního ešení: 

 

      Areál školy, v kterém se nachází navrhovaná budova, je napojen na stávající ve ejnou 

komunikaci, ulici Ztracená. 

 

bě Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 

     Areál školy je dopravn  napojen na místní ve ejnou komunikaci, ulici Ztracená. 

 

c) Doprava v klidu: 

 

     U objektu je navrženo 10 parkovacích míst, z toho jedno pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

d) P ší a cyklistické stezky 

 

     V blízkosti stavby se nenachází žádné p ší ani cyklistické stezky. 

 

B.5   ešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 

 

aě Terénní úpravy: 

  

     Projektovaná stavba nezm ní okolní terén. Pouze p ibydou parkovací místa, zpevn ná 

plocha pro zahradní domek a chodník k budov . 

 

b) Použité vegetační prvky: 

 

     Po dokončení všech stavebních prací budou dotčené plochy osety h ištním travním 

semenem. Nov  budou vysazeny 3 stromy. 
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cě Biotechnická opat ení: 

 

     V rámci navrhované stavby se nevyskytují. 

 

 

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

 

aě Vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da: 

 

     Stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prost edí. Stavební konstrukce jsou 

navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku 

v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Likvidace splaškových 

odpadních vod je zajišt na odvodem do ve ejné kanalizace. V objektu budou vznikat pouze 

komunální odpad spojený s provozem budovy.  

 

bě Vliv na p írodu a krajinu Ěochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana 

rostlin a živočich  apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin : 

 

     Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. 

 

cě Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000: 

 

     Stavba se nedotýká soustavy chrán ných území Natura 2000. 

 

dě Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIů: 

 

     V rámci projektu nebylo ešeno. 

 

eě Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p edpis : 

 

     Výstavbou jsou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. P ed zahájením 

výstavby budou stávající inženýrské sít  vytyčeny, p ípadn  ov eny ručním odkopem. 
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B.7   Ochrana obyvatelstva 

 

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

 

     Z hlediska ochrany obyvatelstva není nutno pro uvedený druh stavby ešit žádné 

požadavky. 

 

B.Ř   Zásady organizace výstavby 

 

aě Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní: 

 

     Na pozemku stavby budou vyvedeny p ípojky inženýrských sítí plynu, elekt iny, vody, 

splaškové a dešťové kanalizace. Na tyto p ípojky bude stavba a objekty za ízení staveništ  

napojeny. Veškeré trasy podzemních sítí bude t eba p ed zahájením stavebních prací nechat 

zam it. 

 

bě Odvodn ní staveništ : 

 

     V p ípad  nadm rných srážek - čerpání do stávající kanalizace.  

 

c) Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 

     Pozemek, na kterém je navrhovaný objekt Ěparc. č. 253ě p iléhá svou jižní hranicí k místní 

ve ejné komunikaci, ulici Ztracená. Tato komunikace bude využita pro dopravní obsluhu 

staveništ . Zásobování staveništ  bude probíhat skrze komunikaci. Pro napojení na 

technickou infrastrukturu budou v rámci prací na projektované stavb  vybudovány nové 

p ípojky. 

 

dě Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky: 

 

     B hem výstavby může krátkodob  dojít k omezení dopravy na p ilehlé ve ejné komunikaci 

Ztracená v důsledku používání t žké mechanizace.  
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eě Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin: 

 

     Nep edpokládá se nutnost zvláštní ochrany okolí staveništ  v průb hu prací. Jen bude 

nutno dodržet zvýšenou opatrnost v pohybu kolem staveništ . 

 

     Kácení d evin nebude b hem výstavby provád no. 

 

fě Maximální zábory pro staveništ  Ědočasné/trvaléě: 

 

     Nep edpokládají se zábory území pro pot eby stavby. Skládky materiálu budou 

realizovány v areálu. B hem výstavby může krátkodob  dojít k omezení dopravy na p ilehlé 

ve ejné komunikaci Ztracená v důsledku používání t žké mechanizace. Tyto práce budou 

p edem ohlášeny a budou provedena opat ení k minimalizaci omezení.  

 

gě Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace: 

 

     P edpokládá se, že rozhodující odpad bude vyt žená zemina o objemu cca 2ř0 m3
. V rámci 

výstavby bude nakládáno s odpady vzniklými p i stavb  v souladu s ustanoveními zákona 

č. 185/2001 Sb. – o odpadech a provád cí Vyhl. č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. 

a Vyhl. 294/2005 Sb. Jejichž pln ní bude ve výkonu dodavatelské firmy, která v pozici funkce 

generálního dodavatele stavby bude nakládat s odpady v rámci svých smluvních vztahů. 

 

     Odpady, které nebude možno využít, budou odstran ny. Odpady budou p edávány jen 

oprávn ným osobám. 

 

hě Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin: 

 

     Zemina z výkopových prací bude použita pro srovnání terénu v severní části areálu 

pop ípad  odvezena na p edem dohodnutou skládku. 
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iě Ochrana životního prost edí p i výstavb : 

 

     Není pot eba provád ní zvláštních opat ení. Ochrana okolí – p edevším opat ení proti 

ší ení prachu a hluku za pomocí kropení vodou, provád ní prací v denních hodinách a pro 

návoz materiálu dodržovat denní hodiny mimo noční klid. P i výstavb  budou dodržovány 

platné legislativní dokumenty. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis : 

 

     Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

kě Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

  

     Výstavbou nebudou dotčeny žádné okolní ve ejnosti p ístupné stavby. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ení: 

 

    Nevyskytují se. 

 

mě Stanovení speciálních podmínek provád ní stavby Ěprovád ní stavby za provozu, 

opat ení proti účink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.ě.: 

  

    Nevyskytují se. 

 

ně Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 

Zahájení: po nabytí právní moci stavebního povolení 

Ukončení prací: do 6 m síců od zahájení prací 
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C.   SITUůČNÍ VÝKRESY 

Situace stavby jsou umíst ny v p íloze:   

      C01 Architektonická situace 

      C02 Koordinační situace 

 

 

D.   DOKUMENTůCE OBJEKT  ů TECHNICKÝCH ů TECHNOLOGICKÝCH 

Zů ÍZENÍ 

 

D.1   Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu: 

 

D.1.1   Architektonicko–stavební ešení 

 

aě Technická zpráva: 

 

1.aě Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: 

 

     Tento projekt eší stavbu mate ské školy Ěparc. č. 253ě na ulici Ztracená v Pet kovicích. 

Objekt je jednopodlažní a je rozd len do dvou samostatn  fungujících celků dvou t íd. 

Maximální kapacita, pro kterou je objekt navržen činí 40 d tí a 4 pracovníky.  

 

2.aě ůrchitektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční ešení: 

 

     Architektonické ešení stavby navazuje na koncepci ostatních budov ve školním areálu. 

Stavby mají ploché st echy s rozm rnými okny orientovanými na jih. Projektovaná stavba 

respektuje tyto okolnosti a je navržena jako jednopodlažní, nepodsklepený objekt s plochou 

st echou. Půdorysn  se jedná o stavbu ve tvaru čtverce s výsekem na jihovýchod  stavby. 

 

     P ízemí je z části osov  soum rné. Na východní i západní části domu se nachází herna pro 

dvacet d tí, umývárna, šatna i kuchyňka na výdej ob dů. Na severní stran  domu nalezneme 

zázemí pro zam stnance, prostor pro úklid a technickou místnost. Tyto dv  části odd luje 

komunikační prostor ukončen rozm rnými okny. Mezi hernami se nachází prostor, který není 

pln  obehnán zdmi, a tety je otev en do exteriéru. Je to místo, kde mohou d ti trávit svůj čas, 
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když počasí není p íznivé. V interiéru i exteriéru nalezneme teplejší odstíny barev, které mají 

evokovat p íjemnou náladu.  

 

     V úrovni stropní konstrukce je navržena prosklená st íška, která má za úkol chránit hlavní 

p ístupové body na severní stran  objektu. Východní vstup do objektu je považován 

za technický a není krytý. 

 

3.aě Bezbariérové užívání stavby: 

 

     Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

 

4.aě Celkové provozní ešení, technologie výroby: 

 

     V objektu se nenacházejí žádná technologická za ízení. 

 

5.aě Konstrukční a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti stavby: 

 

Zemní práce – Stavba bude vytyčena dle vytyčovacího výkresu a bude provedeno zam ení 

nových inženýrských sítí. Výkopy budou provedeny strojní technologií a dočišt ny ručn . 

Výkopové práce spočívají ve hloubení rýh pro založení objektu. Zemní práce bude provád t 

odborná stavební firma dle zadané projektové dokumentace. Ornice tl. 20 cm se sejme a 

znovu použije k násypům a k úprav  terénu po dokončení stavby na severovýchod  pozemku. 

Spodní voda nezasahuje do základových podmínek. 

 

Základy – Stavba je založena na železobetonové podkladní desce o tloušťce 100 mm, která 

bude pod nosnými konstrukcemi podep ena betonovými základovými pasy. Podkladní deska 

je vyztužená kari Ø6 100x100 mm sítí a provedena z betonu t ídy C 25/30. Pod deskou 

se nachází št rkový podsyp frakce 16-32 mm tl. 100 mm. Pasy jsou zhotoveny z betonu t ídy 

C16/20. Prostupy pro p ípojky inženýrských sítí budou vedeny v ut sn ných chráničkách. 

 

Izolace proti vod  a zemní vlhkosti – Stavba bude izolována od zemní vlhkosti pomocí 

hydroizolace Sklodek 40 Standard Mineral. Na podkladní desku je p ed položením 

HI aplikovaná asfaltová penetrační emulze Dekprimer. 
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 Součástí konstrukce st ešního plášt  je parozábrana Glastek 40 Special Mineral, která 

se nachází mezi spádovou a tepeln  izolační vrstvou. Na spádovou vrstvu je p ed položením 

parozábrany aplikován asfaltový penetrační nát r Dekprimer. Skladba st ešního plášt  

je zakončena hydroizolační fólií Dekplan 77.  

 

Svislé nosné konstrukce – Nosné obvodové konstrukce jsou provedeny z keramických 

tvárnic Porotherm 44 profi Dryfix. Nosné vnit ní konstrukce z Porotherm 30 profi Dryfix. 

Svislé nenosné konstrukce – Nenosné vnit ní konstrukce jsou provedeny z keramických 

p íčkovek Porotherm 14 a Ř profi Dryfix. Instalační šachty jsou provedeny 

ze sádrokartonových desek RB 12,5. 

 

Vodorovné konstrukce – Stropní konstrukce je složena z keramobetonových nosníků 

Porotherm a keramických vložek Miako. Zálivka stropu bude vyztužena kari sítí Ø6 150x150 

a zalita betonem t ídy C 25/30. V úrovni stropních konstrukcí jsou provedeny železobetonové 

ztužující v nce. 

P eklady jsou tvo eny z prefabrikovaných dílců Porotherm p eklad 7; 14,5 a ocelových 

I profilů. Ve stropní konstrukci jsou vynechány prostupy pro vedení sítí. Celková výška 

stropní konstrukce je 2ř0 mm. 

 

St ešní konstrukce – St ešní konstrukce je tvo ená jednoplášťovou plochou st echou 

se spádovou vrstvou z cementové lité p ny Poriment WS 700. Tepelnou izolaci zde tvo í 

p nový polystyren Isover EPS 100 S v tloušťce 200 mm. St ešní plochy jsou provedeny 

ve spádu 3 – 8,3%. Pro odvod dešťové vody ze st echy jsou navrženy dv  st ešní vpusti. 

 

Podlahy – Byly použity dva druhy nášlapných vrstev. Keramická dlažba Rako byla položena 

do chodeb, umýváren, technické místnosti, p ípraven jídla a k záchodům. Marmoleum potom 

nalezneme v hernách, kancelá ích a šatnách. Všechny podlahy budou na styku se st nami 

opat eny soklem. P echod mezi podlahami je ešen za pomocí p echodové lišty nebo prahu.  

 

Tepelné izolace – Tepelnou izolací v oblasti soklu je na vn jší stran  použit Isover EPS 

Perimetr tl. 100 mm a na vnit ní Isover EPS 100 S tl. 40 mm. Ve st ešní konstrukci tvo í 

tepelnou izolaci Isover EPS 100 S v tloušťce 200 mm. Železobetonový v nec a p eklady 

doplňuje izolace Isover EPS 100 S.  
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Parametry všech navrhovaných konstrukcí splňují podmínky platných ČSN, vyhlášek 

a p edpisů.  

 

Výpln  otvor  – U všech okenních otvorů na stavb  jsou použita hliníková okna s dvojitým 

zasklením, s nízkoemisivním povlakem. Součinitel prostupu tepla Uf = 1,1 W/m
2
K, 

Ug = 1,0 W/m
2
K. Vstupní dve e jsou hliníkové, osazované do rámových zárubní. Vnit ní 

dve e jsou Ěpodle místnostiě ešeny jako plné nebo s částečným zasklením osazované 

do obložkových zárubní.  

  

Zámečnické práce – Jsou výrobky zahrnující ocelová táhla ke st íšce nad vchodem, ocelový 

rám st íšky, sluneční clonu a žeb ík pro výlez na st echu. 

 

Truhlá ské práce – Tyto práce jsou spojeny s vnit ními obložkovými dve mi, výsuvným 

okénkem pro výdej jídla a odd lovacími st nami na d tských záchodech. 

 

Klempí ské práce – Jsou spojeny p edevším s montáží oplechování atiky a vn jší parapetů.  

 

Úpravy vn jších povrch  – Fasádu budovy tvo í akrylátová drásaná omítka s červeným 

soklem. Povrchové úpravy hliníkových prvků jsou černé.  Barevné ešení je specifikováno 

ve výkresové dokumentaci. 

 

Úpravy vnit ních povrch  – Povrch vnit ních konstrukcí tvo í vápenocementová omítka 

Porotherm Universal. Barevné ešení bude up esn no b hem realizace. Pro hygienické zázemí 

a kuchyňky je využito keramických obkladů.  

 

Zpevn né plochy – Zpevn né plochy v okolí objektu jsou ešeny pomocí chodníku. 

Chodníková dlažba je kladena do št rkového podsypu tl. 60 mm. 

 

 

6.aě Stavební fyzika – tepelná technika, v trání, osv tlení, oslun ní, akustika/ hluk 

 

Tepelná technika – konstrukce st ešního plášt , obvodového plášt  a podlahy na zemin  byly 

posouzeny v programu TEPLO 2010 a jsou p iloženy jako p ílohy k bakalá ské práci. 
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V trání – Aby bylo zajišt no vhodné prost edí, musí být dodržena minimální intenzita 

v trání. V trání bude zajišt no otevíráním oken nebo nuceným v tráním v hygienických 

místnostech a kuchyňkách. 

 

Osv tlení – Osv tlení pobytových místností probíhá okny p irozeným denním osv tlením.  

Pobytové místnosti školky splňují požadavky dle normy ČSN 73 05Ř0-3 (2007). 

 

Oslun ní – Herny jsou oslun ny z jihovýchodu, zázemí pro učitelky se severozápadu. 

 

Vliv stavby na okolí Ěvibrace, prašnost, hlukě – Stavba nemá žádný vliv na okolní 

prost edí. 

 

7.aě Zásady hospoda ení energiemi: 

 

     Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

Ř.aě Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí: 

 

Ochrana stavby p ed pronikáním radonu z podloží: 

 

     Podle mapy s ukazatelem radonového indexu pozemku objekt spadá do území s nízkým 

stupn m radonového rizika. P edpokládá se, že hydroizolační opat ení provedená p i stavb  

jsou dostatečná pro zamezení vnikání radonu do objektu. 

 

Ochrana p ed bludnými proudy: 

 

     Nep edpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové prvky budou 

uzemn ny a jsou použita ešení, která zamezí poškození prvků vlivem bludných proudů.  

 

Ochrana p ed technickou seismicitou: 

 

     Objekt se nenachází v území, které je ohroženo technickou seismicitou. 
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Ochrana p ed hlukem: 

 

     Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy ČSN 73 0532 

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. Veškeré instalace budou ádn  izolovány. 

 

Protipovodňová opat ení: 

 

     Vzhledem k umíst ní objektu není t eba ešit protipovodňová opat ení. 

 

bě Výkresová část: 

 

D.1.1 - 01  Vytyčovací výkres   1:250   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 02  Základy    1:50   16xA4 (A0) 

D.1.1 - 03  Půdorys 1.NP    1:50   16xA4 (A0) 

D.1.1 - 04  Výkres sestavy stropních dílců 1:50   16xA4 (A0) 

D.1.1 - 05  St echa    1:50   16xA4 (A0) 

D.1.1 - 06  ez A-A´    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 07  Pohledy    1:50   8xA4 (A1) 

 

cě Dokumenty podrobností Ěskladby konstrukcí, seznamy částí, výrobk  a prací, 

rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobk ě: 

 

D.1.1 - 08  Specifikace skladeb   1:10   A4 

D.1.1 - 09  Specifikace výrobků a prvků  –   A4 

D.1.1 - 10  Specializace: architektura A  –   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 11  Specializace: architektura B  –   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 12  Vizualizace    –   4xA4 (A2) 

 

 

D.1.2   Stavebn  konstrukční ešení: 

 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 
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D.1.3   Požárn  bezpečnostní ešení: 

 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

D.1.4   Technika prost edí staveb: 

 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

D.2   Dokumentace technických a technologických za ízení: 

 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce. 

 

 

E.   DOKLůDOVÁ ČÁST 

 

E.1   Vytyčovací výkresy jednotlivých objekt  zpracované podle jiných právních 

p edpis : 

 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce 

 

E.2   Projekt zpracovaný báňským projektantem: 

 

Není p edm tem ešení bakalá ské práce 
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4.   ZÁV R 

 

    Úkolem bakalá ské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provád ní stavby 

objektu mate ské školy, která navazuje na dokumentaci pro stavební povolení z ATT Va. 

V rámci mnou vybrané specializace „architektury“ mi byl zadán detail vstupu do mate ské 

školy a pohled na vybranou st nu v hern . 

 

     Téma pro vypracování bakalá ské práce vyplynulo z urbanistického ešení oblasti 

bývalého dolu Oskar, v kterém jsme se snažili začlenit důl do rozrůstajících Pet kovic.  

 

     Mate skou školu jsem navrhla tak, aby co nejlépe vyhov la požadavkům pro výchovu 

a vzd lání p edškolních d tí. S vyšším důrazem na individuálnost, díky mén  početným 

t ídám, se snažím docílit o výchovu sebev domých a samostatných d tí, které v život  dokáží 

být ohleduplné a citlivé k okolnímu sv tu. Napomůže tomu i umíst ní mate ské školy na 

periferii osídlené oblasti, kde hned za areálem školy se nachází les s krásnou p írodou. 

 

     Projekt, který začal urbanistickou studií a skončil bakalá kou prací, m  pln  seznámil 

s průb hem navrhování stavby a pevn  v ím, že v domosti a zkušenosti nabrané p i ešení 

práce dokážu dále maximáln  využít v oblasti dalšího studia a praxe. 
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5.   SEZNůM VÝKRES  

 

Číslo výkresu  Název výkresu   M ítko  Formát 

 

C01   Architektonická situace  1:250   4xA4 (A2) 

C02   Koordinační situace   1:250   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 01  Vytyčovací výkres   1:250   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 02  Základy    1:50   16xA4 (A0) 

D.1.1 - 03  Půdorys 1.NP    1:50   16xA4 (A0) 

D.1.1 - 04  Výkres sestavy stropních dílců 1:50   16xA4 (A0) 

D.1.1 - 05  St echa     1:50   16xA4 (A0) 

D.1.1 - 06  ez A-A´    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 07  Pohledy     1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 08  Specifikace skladeb   1:50   A4 

D.1.1 - 09  Specifikace výrobků a prvků  1:50   A4 

D.1.1 - 10  Specializace: architektura A  –   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 11  Specializace: architektura B  –   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 12  Vizualizace    –   4xA4 (A2) 
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Ř.   P ÍLOHY 

 

Tepeln  technické posudky: 

 

Program TEPLO  

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:    5,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická   0,001  1,010   200,0 

   2  Pot r cementový   0,040  1,160   19,0 

   3  Separační fólie   0,001  0,160   16700,0 

   4  Isover EPS 100 S   0,140  0,037   30,0 

   5  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004  0,210   50000,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,015 = 0,550 

  Vypočtená prům rná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

  na vnit ním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
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 Prům rná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetn  tepelných mostů a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů Ěnap . krokví v zateplené šikmé st ešeě. 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: mén  teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,77 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Odvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:    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 

  

 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Porotherm Universal   0,010       0,450    14,0 

   2  Porotherm 44 profi DRYFIX  0,440       0,117    5,0 

   3  Porotherm TO   0,030       0,100    5,0 

   4  Porotherm Universal   0,010       0,450    14,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená prům rná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

  na vnit ním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 

  

  

 Prům rná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetn  tepelných mostů a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
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 naznačuje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů Ěnap . krokví v zateplené šikmé st ešeě. 

 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zón  činí: 0,360 kg/m2,rok 

  Ěmateriál: Porotherm TOě. 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0471 kg/m2,rok 

  Roční množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 5,37Ř5 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLN N. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLN N. 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Střešní plášť 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:    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:   55,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Porotherm Universal   0,010       0,450  14,0 

   2  Porotherm strop s vložkami  0,230       1,100  23,0 

   3  Beton prostý   0,060       1,230  17,0 

   4  Poriment WS 700   0,120       0,174  27,0 

   5  Glastek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  29000,0 

   6  EPS 100 S   0,200       0,037  30,0 

   7  Dekplan 77   0,0015       0,160  15000,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 

  Vypočtená prům rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  

  

 Prům rná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetn  tepelných mostů a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů Ěnap . krokví v zateplené šikmé st ešeě. 
 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zón  činí: 0,05ř kg/m2,rok 

  Ěmateriál: Dekplan 77). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,05ř kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0057 kg/m2,rok 

  Roční množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,077Ř kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLN N. 
 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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