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Anotace 

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce objektu základní školy pro ţáky se 

specifickými poruchami učení. Objekt se nachází v Šumperku na ulici Erbenova č. 16 

v katastrálním území Dolní Temenice. Teoretická část této práce se zabývá problematikou 

funkčního a dispozičního uspořádání základních a mateřských škol a z toho vyplývajících 

poţadavků na konstrukce. Praktická část se zabývá samotným návrhem rekonstrukce a je 

zpracována v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí. Při návrhu byl kladen důraz 

především na vhodné dispoziční uspořádání a navýšení kapacit školy. Výsledkem práce je 

návrh, který respektuje potřeby školy a všechny související právní předpisy. Rozsah práce je 

49 stran. 

 

 

Annotation 

 

This diploma thesis is solving design of a reconstruction of primary school for schoolchildren 

with specific learning disorder. Building is located at Šumperk city, on the street Erbenova 

with a lot number 16 of land registry Dolní Temenice. Theoretical part deals with functional 

and dispositional arrangement of primary schools and kindergartens and the resulting 

requirements for construction. Practical part is about design of reconstruction and is processed 

in extend of documentation for zoning decision. In the process of design emphasis laid on 

correct dispositional arrangement and rise up of school capacity. Result of diploma thesis is 

design which respect schools needs and all other legal laws. Extend of diploma thesis is 49 

pages. 
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1. Úvod 

 

Vzdělání je nezbytnou a velice důleţitou součástí našeho ţivota. Většina lidí stráví 

podstatnou část svého ţivota právě vzděláváním. To zajišťuje rozvoj a budoucnost nejen 

člověka jako jednotlivce, ale celé naší společnosti. Proto se začíná se vzděláváním jiţ v útlém 

věku. Mateřské školy se zaměřují především na rozvoj osobnosti dítěte, rozšiřování jeho 

znalostí a dovedností, vytváření hygienických a sociálních návyků a komunikačních 

dovedností. Znalosti a dovednosti jsou potom rozšiřovány na základních školách. 

 

 V závislosti na inteligenci a schopnosti se učit, umoţňuje vzdělávací systém pokračování 

ve studiu. Některé děti mají ale specifické poruchy učení, či jiný handicap, kvůli kterým ve 

vzdělávacích zařízeních běţného typu mají horší výsledky neţ jejich vrstevníci bez postiţení. 

K těmto handicapům patří například dyslexie, dysgrafie, tělesné, zrakové či sluchové 

postiţení apod. Na děti s takovým postiţením nejsou v běţných školách většinou připraveni a 

mnohdy nejsou tyto poruchy ani diagnostikovány a děti jsou povaţovány jen za méně bystré. 

V současné době, se ale začínají objevovat školy zaměřené právě na ţáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Tyto školy jsou díky svému vybavení a specializovaným pedagogům 

a asistentům schopny zajistit výuku a péči tak, aby byl vliv poruch na učení minimalizován 

nebo úplně odstraněn 

 

Takto specializovaných zařízení není na území České republiky mnoho. Tím je dána i 

jejich spádová oblast. Ta je oproti běţným základním školám několikanásobně větší. Spádová 

oblast těchto zařízení můţe mít velikost celého okresu nebo i větší. Odhaduje se, ţe 

poruchami učení trpí aţ 10% dětské populace. Těţkou formou potom asi 2% dětí. [15] Malý 

počet specializovaných zařízení a relativně velké procento postiţených kladou nemalé nároky 

na kapacity škol pro ţáky se specifickými poruchami učení. Navyšování kapacit je potom 

nutné vyřešit buď výstavbou nových budov zajišťujících vhodné prostory pro výuku, nebo 

vyuţití jiţ vybudovaných objektů. V druhém případě je nutná rekonstrukce a úprava. 
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Podle mého názoru je právě rekonstrukce starších školských objektů výhodnější neţ 

výstavba nových. Základní principy výuky totiţ zůstávají shodné jak u klasických základních 

škol, tak i u škol pro ţáky se specifickými poruchami učení. To znamená, ţe ve většině 

případů není nutná ţádná zásadní změna v dispozičním řešení. Ale ne vţdy je tomu tak. 

Dalším přínosem rekonstrukcí je fakt, ţe není potřeba zastavovat nové plochy, většinou jsou 

objekty dobře dopravně dostupné a vzhledem ke stejnému účelu uţívání nebude problém se 

souladem s územním plánem. 

 

Ať uţ se budou kapacity navyšovat výstavbou nových nebo rekonstrukcí stávajících 

objektů, je dobré mít na paměti, ţe je potřeba podporovat tato zařízení, protoţe kvalitní 

vzdělání si zaslouţí všichni. 

 

1.1. Cíl diplomové práce 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je variantní návrh rekonstrukce objektu školy pro 

ţáky se specifickými poruchami učení Schola – Viva o.p.s. v Šumperku na ulici Erbenova č.p. 

16 v katastrálním území Dolní Temenice parcelní číslo 312. Návrh by měl 

zahrnovat mateřskou školu, prostory pro první stupeň, kanceláře a prostory pro činnost 

speciálně pedagogického centra.  Dalším cílem je poté návrh střešní konstrukce objektu a 

provedení propočtu nákladů na rekonstrukci a následné ekonomické zhodnocení. 

 

1.2. Podklady pro zpracování diplomové práce 

 

- Územní plán města Šumperka 

- Katastrální mapa 

- Výkresová dokumentace stávajícího stavu objektu 

- Výkresová dokumentace stávajících inţenýrských sítí 

- Polohopis, výškopis 

- Poţadavky zadavatele 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1. Pojmy 

 

Činitel denního osvětlení 

Hodnota, která určuje úroveň denního osvětlení v místnosti na základě velikosti okenních 

otvorů, plochy místnosti, velikosti, počtu a umístění stínících překáţek a dalších vlivů. 

Hodnota je měřena v síti kontrolních bodů. [3] 

 

Rovnoměrnost denního osvětlení 

Hodnota zajišťující zrakovou pohodu, která je závislá na způsobu osvětlení a hodnotách 

činitele denního osvětlení. [3] 

 

Zraková pohoda 

„Subjektivní stav zrakového pohodlí vyvolaný světelným prostředím. Zrakovou pohodou 

se rozumí příjemný psychofyziologický stav, potřebný pro účinnou práci i odpočinek, splňující 

hygienické požadavky, který závisí především na intenzitě a jakosti osvětlení, na 

architektonických vlastnostech prostoru (barvy, tvary, poměry atd. v daném prostoru) a na 

stavu zraku.“ [3] 

 

2.2. Občanská vybavenost 

 

2.2.1. Charakteristika občanské vybavenosti 

Za občanskou vybavenost povaţujeme ta zařízení a objekty v sídle, které slouţí potřebám 

obyvatel. Je to nedílná součást základních funkčních sloţek sídla. Jak se mění potřeby 

obyvatel, tak i občanská vybavenost mění svůj charakter a vyvíjí se. Je vázána převáţně na 

funkční sloţku bydlení. Její základní funkcí je plnit základní potřeby obyvatel a zajišťovat 
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potřebné sluţby. V závislosti na velikosti spádové plochy pro občanskou vybavenost, se mění 

i druhy občanské vybavenosti. 

 

2.3. Školství a objekty pro školství 

 

2.3.1. Mateřské školy 

 Mateřské jsou označovány jako pre primární stupeň ve vzdělávacím systému. Jsou určené 

dětem od 3 do 6 let. Jejich základní prioritou je rozvoj osobnosti dítěte. Dále rozšiřují jeho 

znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti a vytváří sociální a hygienické návyky. 

Základní jednotkou mateřských škol je třída. Ve třídě je maximálně 25 dětí. Mateřské školy se 

navrhují jako 1 aţ 4 třídní a dělí se do 3 věkových skupin. Provoz školky se skládá z oddělení 

mateřské školy a hospodářské části. Oddělení mateřské školy je tvořeno místnostmi, které 

souvisejí se třídou. [10] 

 

2.3.2. Základní a speciální školy 

 Základní a speciální školy v sobě spojují primární a niţší sekundární vzdělávací stupeň. 

Docházka na základní školu je povinná. Základní školy se rozdělují na první a druhý stupeň. 

První stupeň zahrnuje první aţ pátou třídu a druhý stupeň zahrnuje šestou aţ devátou třídu. 

Druhý stupeň je moţné absolvovat i na víceletém gymnáziu. Tento vzdělávací stupeň se 

zaměřuje na základní vzdělání a poskytuje zdravotní, tělesnou, mravní, pracovní, estetickou a 

rozumovou výchovu. Speciální školy poskytují tuto výchovu pomocí zvláštních vyučovacích 

a výchovných metod pro ţáky těţce vychovatelné, mentálně, tělesně nebo smyslově 

postiţené, kteří se nemohou vzdělávat v běţných základních školách. 

 

 Základní školy pro ţáky se specifickými poruchami učení jsou v jistém smyslu takovým 

mezistupněm mezi základní školou a speciální školou. Tyto školy se zaměřují především na 

ţáky s poruchami učení. Ti mohou navštěvovat i běţnou základní školu, ale jejich studijní 

výsledky neodpovídají výsledkům jejich vrstevníků. V těchto školách působí speciální 
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pedagogové a asistenti, kteří pomáhají usnadnit takto postiţeným ţákům učení. Také způsoby 

výuky a vybavení těchto škol je upravené pro potřeby ţáků. 

 

2.4.  Legislativní poţadavky 

 

 Při návrhu je nutné dbát poţadavků vyplývajících z právních předpisů a je potřeba 

dodrţovat předpisy vyplývající z norem. V případě této diplomové práce je stěţejní především 

zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Dále pak vyhláška 268/2009 Sb. 

o technických poţadavcích na stavby a vyhláška 398/2009 sb. o obecných technických 

poţadavcích zabezpečující uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

2.4.1. Obecné požadavky na stavby – bezpečnost staveb 

 Při návrhu budov je nutné mít na paměti, ţe kaţdá stavba musí splňovat základní 

poţadavky na bezpečnost. Tyto poţadavky uvádí vyhláška č. 268/2009 sb. o technických 

poţadavcích na stavby. Jedná se hlavně o poţadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 

poţární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých ţivotních podmínek a ţivotního 

prostředí dále pak ochranu proti hluku, bezpečnost při uţívání, úsporu energie a tepelnou 

ochranu. 

 

 Tyto poţadavky musí stavba splňovat po celou dobu ţivotnosti. To za předpokladu 

provádění běţné údrţby. Splnění daných podmínek je moţné dosáhnout vhodným návrhem 

nosné konstrukce, vhodným dispozičním uspořádáním a v neposlední řadě volbou správných 

materiálů. Materiály musí být voleny tak, aby splňovaly poţadované normové hodnoty, 

neuvolňovaly do okolí nebezpečné látky. Zvolením správné konstrukce, dispozice, materiálů, 

vhodného umístění a splněním příslušných norem zabezpečíme, ţe stavba nebude ohroţovat 

okolí a zdraví únikem nebezpečných látek, únikem nebezpečných částic do ovzduší, 

uvolňováním emisí, znečišťováním ovzduší povrchových, podzemních vod a půdy, 

nedostatečným zneškodňováním odpadních vod, nevhodným nakládáním s odpady, 
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nadměrnou vlhkostí uvnitř staveb nebo konstrukcí, špatnými tepelně a zvukově izolačními 

vlastnostmi nebo nevhodnými světelně technickými vlastnostmi. [7] 

 

2.4.2. Osvětlení a proslunění 

 Osvětlení hraje velmi důleţitou roli v ţivotě kaţdého z nás. Proto je nezbytné dbát na 

správné osvětlení jednotlivých místností. To můţe být zajištěno třemi způsoby: denním 

osvětlením, umělým osvětlením nebo sdruţeným osvětlením. Denní osvětlení je pro člověka 

nenahraditelné a proto je ho potřeba vyuţívat co nejvíce.  Zpravidla se zabezpečuje okenními 

otvory, v menší míře se potom pouţívají světlovody. Ty jsou vhodné u místností nebo v 

prostorách, kde není moţné dostatečně osvětlit prostor klasickým způsobem. Jelikoţ není 

moţné zajistit denní osvětlení i v nočních hodinách, je nutné ho doplnit o osvětlení umělé. 

Kombinace denního a umělého osvětlení se nazývá sdruţené osvětlení. Poţadavky na 

osvětlení jsou upraveny normou ČSN 73 0580 – 1 aţ 4. Denním osvětlením škol se zabývá 

ČSN 73 0580 – 3. Ta určuje hodnoty činitele denní osvětlenosti pro jednotlivé třídy 

zrakových činností a hodnoty potřebné k jeho výpočtu. [3;7] 

 

 Podle ČSN 73 0580 – 3 spadají učebny a kmenové třídy, pracovny a pracovní kouty, 

posluchárny, víceúčelové prostory a druţiny ve školách do IV. třídy zrakových činností a 

počítá se s trvalým pobytem. Tím je dán poţadavek na činitele denní osvětlenosti. Minimální 

hodnota činí Dmin = 1,5% a průměrná Dm = 5%. Pro rovnoměrnost bočního denního osvětlení 

je poţadována hodnota 0,2. Podle poţadavků na denní osvětlení v předškolních zařízeních 

spadají denní místnosti, herny, pracovny dětí, loţnice a pracovní kouty taktéţ do IV. třídy 

zrakových činností a jsou na ně kladeny stejné poţadavky jako na učebny a kmenové třídy. 

Úroveň denního osvětlení se sleduje v kontrolních bodech pro kaţdou místnost zvlášť. Tyto 

kontrolní body jsou rozmístěny v síti na srovnávací rovině tak, aby postihovaly ta místa, která 

jsou nejvíce a nejméně osvětlená.[3] 

 

 Podle vyhlášky 268/2009 sb. o technických poţadavcích na stavby musí být prosluněny: 

„obytné místnosti a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem využití 

vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním, zejména 

v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné činnosti.“ [7] Pobytové místnosti 
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musí být dostatečně osluněny. Za dostatečně osluněné se povaţují ty prostory, kde na vnitřní 

plochu zasklení osvětlovacího otvoru o minimální skladebné šířce 900 mm ve výšce 300 mm 

nad spodní hranou, avšak minimálně ve výšce 1200 mm nad podlahou, dopadají sluneční 

paprsky minimálně 90 minut denně. A to v úhlu větším neţ 25°, měřeným od roviny zasklení 

[Obr. 1]. Tyto poţadavky musí být splněny ve dnech 1. března a 21. června. Metody a způsob 

stanovení hodnot pro výpočet polohy slunce na obloze a oslunění budov a venkovních prostor 

nám udává norma ČSN 73 0581. [4;7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Úhel dopadu paprsků a určení kontrolního bodu 

 

2.4.3. Požadavky na stavební konstrukce 

Stěny a příčky 

 Vnější i vnitřní stěny, které oddělují prostory, kde je různý reţim vytápění a konstrukce, 

které jsou přilehlé k terénu, musí splňovat tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, 

vodní páry a vzduchu, které stanovuje příslušná norma. Podle umístění stěn je potřeba vzít 

v úvahu zda je konstrukce vyhovující z hlediska zvukové izolace a jestli splňuje poţadavky na 

vzduchovou neprůzvučnost. Tyto poţadavky jsou dány normovými hodnotami. Zvuková 

izolace obvodového pláště pro učebny, pobytové místnosti škol a mateřských škol je podle 
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ČSN 73 0532 v závislosti na ekvivalentní hladině akustického tlaku A pozadí dána v rozmezí 

od 30 dB do 43 dB. Norma dále určuje poţadavky na dělící stěny jednotlivých provozů. Pro 

hlučné provozy jako jsou například hudební učebny, je poţadavek na váţenou stavební 

vzduchovou neprůzvučnost stěn R
`
w = 57 dB. [1;2;7] 

 

Stropy 

 Stropní konstrukce včetně podlah a povrchů musí také splňovat poţadavky na tepelně 

technické vlastnosti při prostupu tepla, vodní páry a vzduchu. Dále musí splňovat poţadavky 

z hlediska akustiky. Podle ČSN 73 0532 musí stropní konstrukce v hudebních učebnách 

splňovat poţadavky na váţenou stavební vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost. 

Vzduchová neprůzvučnost je stanovena na 60 dB a kročejová potom na 48 dB. [1;2;7] 

 

Schodiště 

 Poţadavkem vyhlášky č. 268/2009 je, ţe kaţdé podlaţí kromě vstupního, které je 

přístupné přímo z upraveného terénu, a kaţdý uţitný půdní prostor musí být přístupný alespoň 

jedním hlavním schodištěm. Rozměry a další poţadavky na schodiště a šikmé rampy jsou 

uvedeny ve vyhlášce 398/2009 o obecných technických poţadavcích zabezpečující 

bezbariérové uţívání staveb a v ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Podle vyhlášky 

398/2009 sb. musí mít v budovách občanského vybavení s přístupem veřejnosti rameno 

schodiště sklon maximálně 28° a výška stupně nesmí přesáhnout 160 mm. Dále uvádí, ţe ve 

všech ramenech schodiště musí být stejný počet stupňů a to minimálně 3 a maximálně 16 

stupňů za sebou. ČSN 73 4130 pak udává rozměry schodiště a podchodnou a průchozí výšku. 

Tato norma ovšem platí u změn dokončených staveb, jen pokud to vyţadují závaţné 

technické důvody. V tomto případě se má norma dodrţovat v přiměřeném rozsahu. [6;7;8] 

 

Střechy 

 Co se týče zastřešení, tak jeho základní funkcí je zabránit vnikání vody do konstrukcí. 

Dále musí odvádět sráţkovou vodu, sníh a led takovým způsobem, aby nebylo ohroţeno 

okolí. Také musí splňovat tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, vodní páry a 

vzduchu konstrukcemi a musí odolávat účinkům zatíţení. [7] 
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Výplně otvorů 

 Výplně otvorů musí mít takovou tuhost, aby během běţného provozu nedocházelo 

k deformacím nebo zborcení. Musí odolávat vzniklému zatíţení, do kterého spadá i vlastní 

váha. Dále musí splňovat tepelně technické i akustické poţadavky vyplývající z druhu 

provozu. 

 

Zábradlí 

 Výšku zábradlí a rozměry zábradelní výplně určují normové hodnoty v závislosti na 

druhu zábradlí a jeho umístění, podle moţnosti přístupu veřejnosti a podle hloubky. Tyto 

hodnoty udává ČSN 74 3305. Zábradlí pro pochůzí plochy určené pro děti mají mít normální 

výšku 1000 mm, pokud je hloubka prostoru větší neţ 3 m. Mezery ve výplni a mezery mezi 

spodní částí zábradlí a stupnicí musí být maximálně 80 mm.  

 

2.4.4. Požadavky na bezbariérové užívání staveb 

 Alespoň jeden z přístupů do budov musí být přímo z úrovně okolní komunikace pro pěší. 

Pokud tomu ale brání závaţné technické důvody, můţe být prostor zpřístupněn rampou, 

popřípadě zvedací plošinou. Manipulační prostor pro vozíček před a za vstupem se potom 

odvíjí od směru otevírání dveřního křídla. Vstupní dveře mají být dvoukřídlové o celkové 

šířce min. 1250 mm. Jedno z křídel pak musí mít alespoň 900 mm. Před vstupem ve směru 

otevírání musí být manipulační prostor pro vozíček o minimální šířce 1500 mm a délce 2000 

mm. Za vstupem potom musí být prostor minimálně 1500 mm na 1500 mm. Dveře mohou být 

zaskleny aţ od výšky 400 mm. V opačném případě musí být chráněny proti mechanickému 

poškození vozíkem. Na otvíravých dveřních křídlech musí být umístěna ve výšce 800 mm aţ 

900 mm vodorovná madla přes celou šířku křídla. Madlo se umístí na stranu opačnou, neţ 

jsou závěsy. Madla nemusí být instalována na dveřích, která jsou automaticky ovládána. 

Dveře, u kterých jejich zasklení sahá níţe neţ 800 mm nad podlahu, musí být ve výšce 800 

mm aţ 1000 mm a 1400 mm aţ 1600 mm opatřena kontrastním pruhem šířky 50 mm nebo 

pásem značek o průměru 50 mm a roztečí 150 mm. 
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 Bezbariérové rampy mohou mít maximální podélný sklon 1:16 a příčný sklon v poměru 

1:100. Minimální šířka těchto ramp je stanovena na 1500 mm. U změn dokončených staveb 

můţe být sklon bezbariérové rampy aţ v poměru 1:8. To ale za předpokladu ţe rampa nebude 

delší jak 3000 mm. Rampy musí být opatřeny madly ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm. 

Tato madla musí být umístěna po obou stranách rampy. Povrch rampy musí být rovný, pevný 

a součinitel smykového tření musí být alespoň 0,5+tg.  

  

 Záchodová kabina pro tělesně postiţené musí mít minimální šířku 1800 mm a hloubku 

2150 mm. Pokud se jedná o změnu dokončených staveb, mohou být rozměry sníţeny aţ na 

1600 mm x 1600 mm. Vstup do kabiny musí být minimálně 800 mm široký. Dveře se musí 

otevírat směrem ven a musí být opatřeny madlem, které bude na vnitřní straně ve výšce 800 

mm aţ 900 mm. Zámek na dveřích se musí dát odjistit i zvenku. V kabině musí být záchodová 

mísa umístěná tak aby umoţňovala boční, čelní nebo diagonální nástup. Vedle mísy musí být 

umístěna madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a výšce 800 mm. Umyvadlo musí být ve 

výšce 800 mm a musí umoţnit podjezd vozíčku. [7;8] 

 

2.5. Typologické poţadavky 

 

2.5.1. Požadavky na mateřské školy 

 Při návrhu mateřské školy je potřebné dodrţovat návaznosti a propojení jednotlivých 

místností.  Přímé propojení je nutné dodrţet mezi šatnou a pracovnou, pracovnou a terasou, 

pracovnou a hernou a umývárnou a WC pro děti. Vizuální kontakt je potom potřebné zajistit 

mezi vstupním prostorem a šatnou pro děti a pracovnou a umývárnou.  

 

 Návrh mateřské školy musí zohlednit poţadavky na dispozici. Ta by měla zahrnovat 

šatnu s minimální plochou 18 m
2
 a 300 mm lavice pro kaţdé dítě. Šatna má být osvětlena 

denním světlem a přirozeně větrána. Dále zde má být umývárna s plochou 12 m
2
 a 4 aţ 5 

umyvadly na jednu třídu. WC pro děti musí být vybaveno 1 mísou na 5 dětí. Pracovna by 

měla mít minimální plochu 1,5 m
2
 na 1 dítě a herna 1,8 m

2
 na dítě. Také by do návrhu měla 

být zahrnuta izolace s minimální plochou 8 m
2
, přípravna pokrmů, sklad hraček a čistého 
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prádla, šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance. Hospodářská část má obsahovat 

administrativní místnost, kuchyň s příslušenstvím a prádelnu s příslušenstvím. [10] 

 

2.5.2. Požadavky na základní školy 

 Zástavba základních škol můţe být provedena jako pavilonová, monobloková nebo 

halová. Kaţdý typ zástavby je určen pro různý způsob uţívání nebo rozdílné terénní 

podmínky. Zatímco pavilonová výstavba má volnou skladbu úseků a výška budov je 1 aţ 2 

nadzemní podlaţí a je tedy vhodná na větší pozemky, monobloková výstavba je proti tomu 

vícepodlaţní (aţ 4 nadzemní podlaţí) a většinou dvou aţ tří trakt s centrální šatnou a 

soustředěnými tichými a hlučnými výukovými prostory. Tímto uspořádáním je tedy vhodná 

pro omezené pozemky. U halové zástavby jsou prostory sdruţovány kolem hlavní haly. Ta 

plní shromaţďovací a komunikační funkci. 

 

 Základní školy se podle počtu tříd a ţáků dělí do 5 velikostních tříd. Na počtu ţáků a tříd 

je potom závislý počet učitelů. Základní organizační jednotku školy tvoří třída. Ta je určena 

pro 34 ţáků. Obecně se potom počítá s maximálně 40 ţáky na třídu. Podle výukového 

systému se dělí na systém tříd se základními kmenovými učebnami a na pochodový. Systém 

se základními kmenovými učebnami je vyuţíván hlavně pro 1. stupeň kdy kmenová učebna 

tvoří zázemí pro třídu a výuka se odehrává právě v této učebně. Naproti tomu pochodový 

systém nemá ţádné stálé zázemí pro třídu a na výuku se musí ţáci přesunovat do různých 

učeben.  

 

 Základní školy jsou rozděleny na úsek prvního a druhého stupně, společné provozy a 

pomocné provozy. Při návrhu je potřeba pamatovat na to, aby se tyto úseky navzájem 

nerušily. Úseky prvního a druhého stupně pak musí být řešeny jako oddělené provozní celky. 

Také nesmí být překročen počet tříd na jeden komunikační prostor, coţ činí maximálně 150 

ţáků. 

  

 Úsek prvního stupně zahrnuje několik základních prostorů. Je to kmenová učebna, 

víceúčelový prostor, kabinet a učebna pracovního vyučování a výtvarné výchovy. Kmenová 
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učebna musí splňovat základní poţadavky. Musí mít plochu alespoň 1,65 m
2
 na ţáka. 

Maximální počet ţáků na třídu je 30. Učebna má mít obdélníkový tvar o půdorysném rozměru 

6,3 – 6,6 x 9 m. Zadní hrana první lavice musí být ve vzdálenosti minimálně 2,2 m od tabule a 

zadní lavice musí být 1 m od zadní stěny. Šířka uliček musí být u oken alespoň 0,7 m, mezi 

lavicemi 0,6 m a u zabudovaných skříní minimálně 0,8 m. Meziokenní pilíře mají mít šířku 

max. 600 mm. Dveře učebny mají min. 900 mm a jsou s nadsvětlíkem. V učebně musí být 

umístěno umyvadlo. Víceúčelový prostor je určen pro 1. a 2. třídu a zahrnuje pohybovou zónu 

a klidovou část. Plocha kabinetu se pohybuje mezi 10 m
2
 a 20 m

2
. Učebnu pracovního 

vyučování a výtvarné výchovy tvoří přilehlý pracovní kout s výbavou pro pracovní a 

výtvarnou činnost. [8;10] 
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3. Informace o území 

 

3.1. Informace o parcele 

 

Parcela číslo 312: 

 

- Výměra [m
2
]    571 

- Katastrální území   Dolní Temenice 764442 

- Druh pozemku   Zastavěná plocha a nádvoří 

- Vlastnické právo   Speciální základní škola, Schola - Viva, o.p.s. 

- Omezení vlastnického práva  Předkupní právo 

 

Stavba na parcele: 

 

- Typ stavby    Budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

- Způsob vyuţití   Objekt občanské vybavenosti 

- Vlastnické právo   Speciální základní škola, Schola - Viva, o.p.s. 

- Omezení vlastnického práva  Předkupní právo     

             [13] 

 

3.2. Majetkoprávní vztahy 

 

 Vlastnické právo k parcele číslo 312 v katastrálním území Dolní Temenice a objektu 

umístěném na ní má Speciální základní škola, Schola - Viva, o.p.s. Pozemek č. 564/4 kolem 

této parcely, který je vyuţívaný Speciální základní školou jako školní zahrada, je majetkem 

města Šumperka a škola ho má v pronájmu. Návrh počítá s rozšířením stávajícího vstupního 

prostoru a upravením teras na straně do zahrady. Je tedy nutné jednat s městem Šumperk o 
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odprodání potřebné části pozemku. Vzhledem k předchozím, jiţ úspěšně proběhlým jednáním 

s městem o odkupech části pozemků při rekonstrukcích ostatních budov a vstřícnému postoji 

města, lze předpokládat, ţe bude město souhlasit s odprodejem a spolupracovat při jednání. 

 

3.3. Širší vztahy 

 

 Areál speciální základní školy se nachází v obytné zóně sídelního útvaru města 

Šumperka, v katastrálním území Dolní Temenice na ulici Erbenova. Je součástí stávajícího 

sídlištního komplexu Šumperk Sever. V blízkosti areálu protéká vodní tok – Temenický 

potok. Ačkoliv je škola v blízkosti centra a přímo v sídlištním komplexu a sousedí s VI. 

základní školou Šumperk, její spádová oblast překračuje hranice města Šumperka. Jedná se o 

jednu z mála soukromých škol zaměřených na děti s poruchami učení nebo tělesně či jinak 

postiţené děti.  

 

 Škola je dopravně přístupná z ulice Erbenova. Na tu se napojíme z ulice Šumavská, která 

tvoří hlavní komunikaci v severní části sídlištního komplexu. Ulice Erbenova je řešena jako 

slepá ulice, na jejímţ konci se nachází točna, která patří k areálu školy. Je to jediná příjezdová 

komunikace, která umoţňuje příjezd a zásobování školy. S pěšími komunikacemi je to o 

poznání lepší. Vzhledem k tomu, ţe se areál nachází mezi sídlištěm, je okolí protkané 

chodníky. Dopravní dostupnost zajišťuje i několik zastávek městské hromadné dopravy, které 

jsou od školy vzdáleny cca 500 metrů. 

 

3.4. Popis řešeného objektu a území 

 

 Areál je uzavřený a tvoří jej pět objektů (A, B, C, D, E), které jsou navzájem propojeny. 

Tento komplex byl vyprojektován v roce 1968 Stavoprojektem Olomouc. Dokončen byl po 

dvou letech a otevřen byl koncem roku 1970. Areál slouţil jako jesle a mateřská škola. Od 

roku 1992 slouţí jako školské zařízení s kapacitou cca 150 dětí v základní škole a 20 dětí 

v přípravném ročníku. Komplex má zahradu, kterou město Šumperk pronajímá speciální 
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základní škole Schola – Viva, o.p.s. Terén zahrady je převáţně rovinatý a zatravněný. V jiţní 

části se nachází několik ovocných stromů a hřiště. 

 

 Řešený objekt je budova „E“, která se nachází v severozápadní části pozemku. Jedná se o 

dvoupodlaţní budovu. Nosný systém je skeletový s podélnými průvlaky. Půdorysný rozměr 

objektu je 37,0 m x 12,7 m. Zastřešení je provedeno plochou střechou, jejíţ nosná konstrukce 

je tvořena předpjatými panely Spiroll. Ty jsou také pouţity pro konstrukci stropu nad prvním 

nadzemním podlaţí. Obvodový plášť má tloušťku 300 mm. Nosné sloupy skeletového 

systému jsou čtvercové o velikosti 400 mm x 400 mm a jsou uspořádány do rastru o velikosti 

6000 mm x 6000 mm. Dělící příčky mezi třídami jsou provedeny ze sádrokartonu a mají 

tloušťku 100 mm. Ostatní příčky jsou zděné, tloušťky 150 mm. Vstup do objektu je moţný 

buď ze severní strany přes spojující pavlač, nebo z jiţní strany přes terasy. Do budovy se lze 

dostat i přes spojovací koridor z některé z ostatních budov. 

 

3.4.1. Dispoziční řešení stávajícího objektu 

 V prvním nadzemním podlaţí se nachází spojovací chodba, ze které jsou přístupné 

průchozí šatny. Z těch je přístupné hygienické zázemí. Ve východní polovině objektu je 

potom umístěna druţina a jeden kabinet. V západní polovině je situován přípravný ročník. Na 

severní straně je k budově přistavěno zvedací zařízení. 

 

 V druhém nadzemním podlaţí jsou ze spojovací chodby přístupné šatny pro první stupeň. 

Z těch je přístupné hygienické zařízení a spojovací chodbička. Na jiţní straně jsou situovány 

čtyři učebny slouţící pro první stupeň. Nachází se zde také dva kabinety. Prostřední učebny 

jsou průchozí a jsou z nich přístupné úklidové komory. 

 

3.5. Problémy a limity 

 

 V okolí školy a areálu se nenachází ţádné omezení nebo limity, které by přímo 

zasahovaly do prostoru objektu, který je předmětem řešení. Je zde ale několik omezení, které 
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zasahují do areálu školy. Jedná se především o ochranné pásmo podzemního teplovodu 

umístěného v severní části pozemku. Dalším limitujícím prvkem je pak kanalizace, která je 

vedena přes pozemek školy. 

 

 Dále je v okolí několik dalších vedení a z toho vyplývajících ochranných pásem. Ţádné 

z těchto pásem uţ ale nezasahuje na pozemek školy. Jedná se o vedení nízkotlakého a 

středotlakého plynovodu, sdělovacích sítí, podzemního silového vedení nízkého napětí a 

vodovodu. 

 

 Problému v okolí není mnoho, ale je nutné na ty, které se zde vyskytují dbát při návrhu 

řešení objektu a území. Jde především o nedostatek parkovacích míst. V blízkosti školy je sice 

umístěno parkoviště, ale to je určeno pro obyvatele přilehlých bytových domů a uţ tak je 

kapacitně nedostatečné. Parkovat se dá i kolem točny ukončující ulici Erbenova. Počet stání je 

ale nedostatečný a není zde vyhrazené stání pro tělesně postiţené. Dalším problémem by 

mohly být přechody pro chodce na pěších komunikacích spojujících zastávky MHD a školu. 

Většina z nich neodpovídá příslušným normám a vyhláškám, ať uţ se jedná o hmatové úpravy 

pro zrakově postiţené nebo samotné umístění přechodů. Tyto problémy ale nejsou předmětem 

řešení této práce. 

 

 Problémy, které tato práce řeší, přímo ovlivňují návrh rekonstrukce a v současné době 

značně omezují provoz a fungování školy. Jedná se především o typologické problémy 

v rámci bezbariérového uţívání stavby. Pokud pomineme nevyhovující dispoziční uspořádání 

v současném stavu, zjistíme, ţe výrazný nedostatek je vstupní prostor a značný výškový rozdíl 

u vstupu do budovy. Samotný výškový rozdíl není sám o sobě aţ takovým problémem, ale 

v současném stavu chybí rampa, která by ho vyrovnala. Prostor před a za vstupem svou 

velikostí neodpovídá poţadavkům vyhlášky. Dalším problémem je absence WC pro imobilní 

v celé budově. Ostatní hygienické zařízení není v dostatečném počtu na současný počet ţáků. 

Velikost a vybavení tříd neodpovídá poţadavkům na kmenové třídy, i kdyţ jsou takto 

vyuţívány. Dalším zásadním problémem je hlavní komunikační prostor, který se svou šířkou 

1600 mm a v některých místech jen 1300 mm [obr.3], absolutně neodpovídá poţadavkům 

vyhlášky 268/2009 sb. Dalším problémem jsou komunikační prostory mezi třídami, které mají 
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v určitých místech šířku pouhých 700 mm [obr.2]. Budova nevyhovuje ani z hlediska úprav 

pro zrakově postiţené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – hlavní komunikační 

prostor 

Obr. 2 – komunikační 

prostor mezi třídami 
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4. Průvodní zpráva 

 

4.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

4.1.1. Poloha v obci 

 Řešený pozemek se nachází v zastavěné části města Šumperk nedaleko od centra města. 

Konkrétně je to na ulici Erbenova 16. Ta se nachází v obytné zóně sídelního útvaru 

nazvaného Šumperk Sever. 

 

4.1.2. Územní plán 

 Město Šumperk má nový územní plán platný od září tohoto roku. Zatím neproběhly 

ţádné změny, které tento nový územní plán měnily. Dokument vznikl na základě ţádosti 

města Šumperka a zpracován byl architektonickým ateliérem KNESL+KYNČL s.r.o. Územní 

plán má dvě základní části a to textovou a grafickou. Textová část obsahuje samotný územní 

plán a odůvodnění. Grafická část je pak rozdělena do několika samostatných výkresů. Jedná 

se o výkres základního členění, hlavní výkres s vyuţitím území, další hlavní výkres 

s technickou infrastrukturou, výkres veřejně prospěšných staveb, koordinační výkres, výkres 

širších vztahů, výkres předpokládaných záborů půdního fondu, schéma výškové regulace 

zástavby, schéma etapizace a schéma územního systému ekologické stability  

 

4.1.3. Soulad s územním plánem 

 Podle územního plánu je řešená plocha určená jako stabilizovaná plocha občanského 

vybavení veřejné infrastruktury. V takto označených plochách je podle bodu 8.3. územního 

plánu určeno jako hlavní vyuţití „pozemky, stavby a zařízení pro vzděláváni a výchovu, 

sociální služby, zdravotnictví, kulturu, církve, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva či 

kombinaci některé z předcházejících funkcí se sportovním zázemím, zejména sokolovny.“ [17] 
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 Jako přípustné vyuţití uvádí například „pozemky s trvalou vegetací bez primárního 

hospodářského významu, zejména aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy 

apod.; revitalizační opatřeni toků a mokřadů; pozemky ÚSES; pozemky vodních ploch, koryt 

vodních toků a mokřadů; pozemky, stavby a zařízeni občanského vybavení pro sport a 

tělovýchovu; veřejná sportoviště a dětská hřiště sloužící potřebám území“ [17]  

 

 Podmínečně přípustné jsou pak například „pozemky, stavby a zařízeni pro lázeňství; 

hromadné garáže a parkovací objekty pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel a 

návštěvníků přilehlého území; stavby a zařízeni pro informace, reklamu a propagaci jako 

stavby dočasné; liniové a související stavby technické a dopravní infrastruktury; odstavné a 

parkovací plochy pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu staveb nebo území, 

provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu staveb.“[17]  

 

 Územní plán také stanovuje maximální výšku zástavby pro jednotlivá území. Pro území 

řešené v této práci je stanovena maximální nepřekročitelná výška římsy 13 m a hřebenu 

střechy potom 17 m. [17] 

 

 Vzhledem k tomu, ţe navrhovaná rekonstrukce zásadně nemění dosavadní vyuţití 

objektu a dále bude slouţit pro vzdělávání a výchovu, spadá tak do kategorie hlavního vyuţití 

území. Návrh počítá s přístavbou dalšího nadzemního podlaţí a konstrukcí nové střechy, tím 

pádem se výrazně zvedne jeho výška. Ta ale dosahuje maximální výšky pouze 12,6 m. To 

znamená, ţe stavba je tedy v souladu s územním plánem. 

 

4.1.4. Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 Dopravní obsluha areálu je zajištěna ulicí Erbenova. Tato ulice je řešena jako slepá ulice, 

na jejímţ konci je točna. Ta patří k areálu školy. Samotný řešený objekt nemá vlastní 

příjezdovou komunikaci. Je zde sice moţnost vjezdu aţ k objektu, ale tato komunikace není 

určena pro běţný automobilový provoz. To znamená, ţe jedinou komunikací pro 

automobilovou dopravu je ulice Erbenova. 
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 Co se týká napojení objektu na technickou infrastrukturu, tak vzhledem k tomu, ţe se 

jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, nebude řešeno nové napojení. Celý areál má 

společné přípojky k sítím. Ty jsou dále rozváděny do jednotlivých objektů areálu. Řešený 

objekt se napojuje na inţenýrské sítě vedené ve spojovacím koridoru. Výjimku tvoří 

odkanalizování objektu. Kanalizační přípojka je svedena v jiţní části objetu do veřejné 

kanalizační sítě. 

 

4.1.5. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

 Pozemek se nenachází na poddolovaném nebo jinak geologicky či morfologicky 

zajímavém místě. Na pozemku ani v okolí se nenachází ţádné zdroje nerostných surovin, 

které by měly být dobývány. Není však jisté jakou má zdejší půda únosnost. Vzhledem 

k tomu, ţe návrh rekonstrukce počítá s dostavbou dalšího nadzemního podlaţí, doporučuji 

před zahájením výstavby provést geologický průzkum za účelem zjištění únosnosti základové 

zeminy. Na základě výsledků průzkumu, je v případě zjištění nízké únosnosti zeminy, 

navrhnout patřičná opatření a úpravy základové konstrukce objektu. 

 

 Protoţe se v blízkosti objektu nachází také vodní tok, je vhodné provést hydrogeologický 

průzkum před zahájením rekonstrukce. Hloubka hladiny podzemní vody totiţ není známa. 

Pokud průzkum zjistí, ţe je hloubka hladiny podzemní vody menší neţ základová spára nově 

navrţené části budovy, bude potřeba provést izolaci konstrukce proti tlakové vodě. 

 

4.1.6. Poloha vůči záplavovému území 

 Jak jiţ bylo výše uvedeno, v blízkosti objektu se nachází vodní tok. Podle územního 

plánu sahá koridor pro protipovodňové, retenční a protierozní opatření aţ k západní straně 

objektu. Objekt ale v ploše tohoto koridoru není, tudíţ se nenachází v záplavovém území. 
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4.1.7. Dotčené pozemky 

 

Číslo 

parcely 
Druh pozemku 

311 Zastavěná plocha a nádvoří 

313 Zastavěná plocha a nádvoří 

564/4 Ostatní plocha 

 

 

 

4.1.8. Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

 Příjezdová trasa při výstavbě povede z ulice Šumavská přes ulici Erbenova. Po dobu 

výstavby bude umoţněn přístup přímo k objektu pomocí komunikace, která v současné době 

slouţí převáţně jako komunikace pro pěší a vede k objektu ze severní strany.  

 

 Tato přístupová cesta je sice zpevněná, ale při pojíţdění nákladními automobily by mohl 

být její povrch porušen. Navíc nemá dostatečnou šířku, coţ znamená, ţe bude potřeba ji 

zpevnit a rozšířit. S ohledem na to, ţe okolní plochy nepatří škole a jsou zatravněné, bude 

vhodné komunikaci zpevnit a rozšířit pomocí panelů a to z důvodu relativně snadného a 

k okolí šetrného způsobu instalace a odstranění. Dále bude potřeba odstranit značnou část 

oplocení na severní straně, protoţe zde není dostatek místa pro otočení nákladního 

automobilu. Bude také nutné jednat s městem o moţnosti vyuţití části pozemku před plotem 

jako plochy pro zařízení staveniště. 

 

 Jako alternativní přístup na pozemek a k objektu, by se dala navrhnout trasa z ulice 

Temenická přes ulici Fibichova. Tím bychom se dostali k objektu z jiţní strany. Tato trasa 

byla vyuţívána při rekonstrukce jiţněji leţících objektů. V té době byla část plotu nahrazena 

bránou, která by se dala vyuţít i v případě této rekonstrukce. Ovšem nutné by bylo vyřešit 

několik problémů týkající se přístupu přes zahradu a hřiště. Jedná se hlavně o nízkou 

Tab. 1 – dotčené pozemky [13] 
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betonovou zídku, která příčně rozděluje zahradu na severnější a jiţnější část. Výška této zídky

 je zhruba 500 mm. K jejímu překonání by tedy bylo potřeba vybudovat nájezdové rampy. 

Poté by bylo nutné vyrovnat ještě výškový rozdíl mezi plochou před budovou E a hřištěm, 

které je poloţeno o něco níţe. Poslední problém by bylo odstranění výtoku sprchy umístěného 

na zahradě. Ten rozděluje prostor mezi kůlnou a vzrostlou zelení. 

 

 Vzhledem ke dvěma různým přístupovým trasám je nutné zváţit klady a zápory obou 

variant a na základě nich se po té rozhodnout. Moţným řešením by bylo i pouţít obě 

přístupové trasy. Výhoda této varianty spočívá v přiblíţení materiálu pomocí techniky co 

nejblíţe budově jak ze severní strany tak i z jiţní. Při pouţití pouze jedné přístupové trasy by 

bylo velice obtíţné dopravit materiál na druhou stranu objektu, protoţe prostor pro objetí 

budovy není dostatečně široký pro pohyb nákladních vozidel. 

 

 Po celou dobu výstavby budou znečištěná vozidla čištěna tak, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejné dopravní infrastruktury či okolí. Pokud by ke znečištění došlo, bude 

nutné v co nejkratším čase nečistoty z komunikací odstranit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7 – znázornění přístupové trasy 

z ulice Erbenova 
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4.1.9. Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

 Po dobu výstavby bude zajištěna dodávka vody a energií pomocí nově vybudovaných 

přípojek. Před vybudováním těchto přípojek bude nutné získat povolení k vybudování od 

správců jednotlivých sítí. Za přípojkami budou sítě rozvedeny dále podle potřeby. 

 

4.2. Základní charakteristika stavby a jejího uţívání 

 

4.2.1. Účel užívání stavby 

 Územní plán vymezil řešenou plochu jako plochu pro občanskou vybavenost veřejné 

infrastruktury. Toto vyuţití v minulosti bylo dodrţeno a doposud byl objekt vyuţíván pro 

účely výuky ţáků prvního stupně a přípravného ročníku. Navrhovaný stav toto vyuţití 

zásadně nemění. Jeho prioritou je především vybudovat vhodné prostory pro výuku ţáků na 

prvním stupni, mateřskou školu, prostory pro práci speciálně pedagogického centra a 

kancelářské prostory.  V prvním nadzemním podlaţí je situována mateřská škola a druţina 

pro ţáky prvního stupně, v druhém nadzemním podlaţí jsou kmenové třídy ţáků a dva 

kabinety a ve třetím nadzemním podlaţí jsou terapeutické a rehabilitační prostory pro 

speciálně pedagogické centrum a kanceláře. 

 

4.2.2. Trvalá nebo dočasná stavba 

 Objekt základní školy pro ţáky se specifickými poruchami učení bude slouţit jako trvalá 

stavba se třemi nadzemními podlaţí. 

 

4.2.3. Novostavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o změnu dokončené stavby. Objekt v minulosti slouţil pro potřeby školy a 

navrhovaný stav má stejné vyuţití. 
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4.2.4. Etapizace výstavby 

 Výstavba bude rozdělena do čtyř etap. V první etapě budou připraveny pozemky tak, aby 

se dalo vybudovat zařízení staveniště, které se následně vybuduje. V další etapě proběhnou 

bourací práce a odstranění nevhodných a nepotřebných konstrukcí podle výkresu bouracích 

prací. Ve třetí etapě budou vybudovány nové konstrukce vnitřních příček, výstavba třetího 

nadzemního podlaţí a konstrukce střechy. V poslední etapě proběhnou dokončovací práce a 

úprava okolí. 

 

4.3. Orientační údaje stavby 

 

Obestavěný prostor   5331 m
3 

Zastavěná plocha   628 m
2
 

Uţitná plocha    1488 m
2
 

Počet nadzemních podlaţí  3 

 

Mateřská škola 

Uţitná plocha    248 m
2 

Obstavěný prostor   818,4 m
3
 

Předpokládaný počet dětí  20 

 

Základní škola – 1. stupeň 

Uţitná plocha    744 m
2 

Obestavěný prostor   2455,2 m
3
 

Předpokládaný počet ţáků  45 
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Speciální pedagogické centrum 

Uţitná plocha    284 m
2
 

Obestavěný prostor   937,2 m
3
 

Počet pracovníků   3 

 

Kanceláře 

Uţitná plocha    212 m
2
 

Obestavěný prostor   699,6 m
3
 

Počet pracovníků   3 
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5. Souhrnná technická zpráva 

 

5.1. Popis stavby 

 

5.1.1. Výběr a zhodnocení staveniště 

 Výběr staveniště vyplývá z moţností stavebníka, v případě této práce je to speciální 

základní škola Schola – Viva, o.p.s. Volba rekonstrukce stávající budovy „E“ byla 

nejjednodušší a nejschůdnější řešení jak navýšit kapacity a vytvořit vhodné prostředí pro 

výuku a výchovu dětí předškolního a školního věku s určitým druhem handicapu. 

 

 Staveniště se nachází v sídlištním útvaru Šumperk Sever, coţ z něj nečiní nejideálnější 

staveniště. Obklopují ho panelové domy a ze západní strany v podstatě sousedí s vodním 

tokem. Tyto okolnosti výrazně zhoršují dopravní dostupnost pro těţkou techniku. Také 

manipulační prostor je docela malý. Z toho vplývá, ţe bude muset být velmi kvalitně 

zpracován plán organizace výstavby a časový harmonogram prací. 

 

5.1.2. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 Objekt byl navrţen a v minulosti uţíván jako mateřská škola a později jako základní 

škola. Proto byla jeho poloha v srdci sídelního útvaru ideální. Postupem času se však objekt 

začal vyuţívat jako soukromá speciální základní škola. Protoţe takových zařízení ani 

v současné době není mnoho, jeho spádová oblast uţ není jen po hranice sídelního útvaru 

Šumperk Sever, ale sahá aţ za hranice města. 

 

 Celý objekt je navrţen tak, aby z architektonického a výtvarného hlediska dobře zapadal 

mezi jiţ zrekonstruované objekty. Ty mají výšku od dvou do třech podlaţí a střešní 

konstrukce mají oblé tvary. Barvy zrekonstruovaných objektů berou ohled na to, ţe se jedná o 

objekty základní školy. Proto jsou objekty od světle zelené, přes ţlutou a okrovou aţ po 

cihlovou barvu. Řešený objekt je tedy navrţen jako troj podlaţní budova zastřešená válcovou 
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střechou. V předsazeném vstupním prostoru jsou navrţena okna dosahující aţ k podlaze 

z důvodu prosvětlení a optického zvýšení stavby. Barva fasády v prvním a třetím nadzemním 

podlaţí je cihlová, druhé nadzemní podlaţí je okrové. Protoţe objekt působí příliš 

jednotvárným dojmem, bude na jeho střední část na severní i jiţní straně instalováno 

předsazené obloţení ze svislích latí. V rámci zachování sjednocenosti s ostatními budovami 

bude střešní krytina tvořena plechem s tmavým matným nátěrem. Objekt je navrţen tak, aby 

vhodně doplňoval stávající objekty a celý areál působil sjednoceným ne však jednotvárným 

dojmem. 

 

5.1.3. Zásady technického řešení 

Varianta 1 

  Jedná se o troj podlaţní objekt, kde první dvě podlaţí jsou kombinací skeletového 

systému s podélnými průvlaky zděného systému. Osová vzdálenost sloupů je v obou směrech 

6000 mm. Ty jsou rozmístěny v pravoúhlé síti ve třech řadách po sedmi sloupech v kaţdé 

řadě. Sloupy mají rozměr 400 mm x 400 mm. Průvlaky mají výšku 250 mm. V prvních dvou 

podlaţích je ze stěnového systému pouze přistavěná vstupní část. Stropy jsou tvořeny 

ţelezobetonovými předpjatými panely Spiroll. Třetí podlaţí je napůl skeletový nosný systém 

s podélnými průvlaky a napůl zděný systém. Toto řešení je z důvodu zachování roviny fasády 

na jiţní straně objektu. Strop nad třetím nadzemním podlaţím je tvořen akustickým 

sádrokartonovým podhledem od firmy Knauf. Celý objekt bude tepelně zaizolován. Výplňové 

zdivo na severní straně fasády je předsunuto o 50 mm před konstrukční systém a to z důvodu 

moţnosti lepší izolace ţelezobetonových sloupů a tím pádem také zamezení vzniku tepelných 

mostů. 

 

 Objekt je zastřešen válcovou střechou ze sbíjených dřevěných vazníků. Rozměry vazníků 

na výkrese 1.15 jsou jen orientační. Přesné rozměry vazníků jsou závislé na statickém 

výpočtu. Krytina střešního pláště je plechová. Maximální výška objektu je 12600 mm. 
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 Provozy v objektu jsou řešeny tak, aby si navzájem nepřekáţely, ale zároveň byly 

propojeny. V objektu jsou navrţeny prostory pro mateřskou školu, první stupeň základní 

školy, speciální pedagogické centrum a kanceláře. 

 

 V prvním nadzemním podlaţí je umístěna mateřská škola a prostor druţiny. Mateřská 

škola se nachází v západní polovině prvního nadzemního podlaţí. Je přístupná hlavním 

vchodem ze severní strany objektu. Vstupní prostor do mateřské školy je vpravo od schodiště. 

Ze vstupního prostoru pokračujeme do šatny pro děti, Která má plochu 18,4 m
2
 coţ splňuje 

poţadavky vyhlášky 268/2009 sb. Z šatny pro děti je zpřístupněna šatna pro zaměstnance. 

Šatna pro děti je přímo napojena na pracovnu o ploše 37,8 m
2
. Tyto dva prostory jsou 

oddělitelné posuvnými dveřmi.  Z pracovny je přístupná izolace o ploše 14,5 m
2
 a umývárna 

s plochou 13,5 m
2
, která propojena s WC pro děti. Z pracovny můţeme volně přejít do herny, 

která má plochu 39,3 m
2
. Pomocí chodbičky se z herny dostaneme do skladu lůţkovin a na 

WC pro zaměstnance. Z herny je moţný také vstup na terasu. K provozu mateřské školy ještě 

patří sklad hraček, který je přístupný zvenku z jiţní strany budovy. Kapacita mateřské školy je 

20 dětí a 2 zaměstnanci. 

 

 V druhé polovině objektu se nachází část provozu pro ţáky prvního stupně. Po vstupu ze 

severní strany do objektu je nalevo od schodiště umístěna šatna, která bude slouţit pro 45 

ţáků prvního stupně. Skříňky v šatně jsou dvojité od firmy MANUTAN. Dále je ve východní 

polovině umístěna druţina o celkové ploše 76,6 m
2
, ze které je umoţněn vstup na venkovní 

terasu. Druţina je řešena v podstatě jako multifunkční prostor. Je zde počítáno s kapacitou 30 

dětí a dvěma pracovníky. V době před vyučováním a po vyučování bude slouţit jako druţina 

a během vyučování bude uţívána jako víceúčelový prostor pro společnou výuku. Z hlavní 

komunikační plochy, která má šířku 3000 mm je přístupné WC pro zaměstnance, WC pro 

imobilní, úklidová komora, WC pro chlapce a WC pro dívky. Je zde také vstup do 

spojovacího koridoru. Vertikální komunikace je zajištěna dvojicí dvouramenných schodišť a 

zvedací plošinou pro imobilní. 

 

 Druhé nadzemní podlaţí je vymezeno pro první stupeň základní školy. Jsou zde navrţeny 

tři kmenové třídy a dva kabinety. Podle poţadavků speciálního školství budou třídy 
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v hodinách běţné výuky vyuţívány patnácti ţáky. Rozměry a vybavení tříd respektují 

poţadavky na kmenové třídy a jejich kapacita je v případě potřeby aţ 24 dětí. U klasických 

kmenových tříd je maximální počet 30 dětí. Zde je počítáno s menší hodnotou, protoţe třídy 

speciální základní školy mají mírně odlišné nároky na prostor. Konstrukční systém objektu 

nedovoluje provést okenní nadpraţí o maximální poţadované výšce 100 mm. Podle studie 

oslunění a výpočtu činitele denního osvětlení budou třídy dostatečně osluněny a osvětleny 

denním světlem. Kaţdá třída je vybavena umyvadlem a výtokem pitné vody. Návrh počítá se 

šesti pracovníky na celém druhém podlaţí. Tím pádem připadají tři pracovníci na jeden 

kabinet. V druhém podlaţí se dále nachází dvě WC pro zaměstnance, WC pro chlapce, WC 

pro dívky, WC pro imobilní, úklidová místnost a sklad pomůcek. Druhé podlaţí je napojeno 

ve východní části na spojovací koridor. 

 

 Ve třetím nadzemním podlaţí jsou prostory pro speciální pedagogické centrum a kancelář 

ředitele a zástupce ředitele. Jelikoţ třetí podlaţí bude nově postavené je potřeba prodlouţit 

stávající zvedací plošinu. Kanceláře jsou umístěny v západní polovině objektu. Kancelář 

ředitele školy umístěna v jihozápadním rohu budovy a má plochu 37,2 m
2
. Kancelář je 

přístupná z chodby a zároveň je propojena se sekretariátem, který má plochu 25,0 m
2
. Vedle 

sekretariátu se nachází další kancelář určena pro potřeby základní školy o ploše 20,2 m
2
. V 

této polovině budovy se nachází také zázemí pracovníků speciálně pedagogického centra. Je 

navrţeno pro tři pracovníky a má plochu 36,6 m
2
. Dále se zde nachází archiv se skladem, WC 

pro zaměstnance, WC pro imobilní a kuchyňka.  

 

 Východní polovina objektu je určena pro terapeutické místnosti speciálně pedagogického 

centra. Konkrétně jde o místnost pro muzikoterapii. Dále je zde prostor pro pohybovou 

terapii. Ta zahrnuje také masáţe a balneoterapii. Prostor pro balneoterapii je vyspárován 

z důvodu odvodnění plochy a obloţen keramickým obkladem do výšky 2000 mm. Jako 

příslušenství k těmto místnostem je zde šatna a spojené WC a sprcha upravené pro uţívání 

tělesně postiţenými. V této polovině objektu se dále ještě nachází úklidová místnost a WC pro 

zaměstnance. 
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Varianta 2 

 Druhá varianta v podstatě vychází z varianty č. 1. Zachovaný zůstává stávající skeletový 

konstrukční systém kombinovaný s konstrukčním systémem zděným. Zastřešení objektu také 

zůstává sbíjenými dřevěnými vazníky a plechovou krytinou. I první nadzemní podlaţí zůstalo 

zachováno. Změny pak přicházejí v dispozičním uspořádání druhého nadzemního podlaţí a u 

vyuţití třetího nadzemního podlaţí. 

 Druhé nadzemní podlaţí zůstalo určené pro tři kmenové třídy prvního stupně. Ty jsou 

ovšem nyní umístěny ve střední části budovy. V krajních částech jsou dva kabinety. Tento 

způsob rozvrţení tříd a kabinetů, umoţňuje delší proslunění východní třídy. Další změnou 

v dispozičním řešení je rozmístění WC pro chlapce a pro dívky. Ty jsou umístěny do západní 

části budovy. Zde je také umístěno WC pro zaměstnance. Ve východní části je umístěno další 

WC pro zaměstnance dále WC pro imobilní, úklidová místnost a sklad pomůcek. Rozměry a 

plochy jednotlivých tříd a kabinetů se nezměnily a třídy nadále splňují poţadavky na 

kmenové třídy. 

 

 Ve třetím nadzemním podlaţí jiţ nejsou prostory určené pro práci speciálního 

pedagogického centra ani kanceláře. Celé třetí podlaţí je vymezeno pro volnočasové aktivity 

ţáků a to nejen prvního stupně. V západní polovině objektu je umístěn školní klub. Zde si 

mohou ţáci ve volném čase odpočinout a zabavit se. Celková plocha školního klubu je 76,3 

m
2
. Je zde počítáno s kapacitou 15 ţáků. Vedle školního klubu je umístěn kabinet. Ten bude 

slouţit pro tři pracovníky, kteří budou dohlíţet na provoz a pořádek na celém podlaţí. Plocha 

kabinetu činí 34,3 m
2
. V této polovině budovy jsou navíc ještě umístěny záchody pro 

zaměstnance, pro chlapce i pro dívky. WC pro chlapce a pro dívky jsou dimenzovány na 

celkový počet 45 ţáků. Coţ je více, neţ bude předpokládaný počet ţáků na třetím podlaţí. 

Tato rezerva je zde proto, aby v případě potřeby dalších kapacit pro výuku mohly být provozy 

na třetím podlaţí přebudovány na třídy. V druhé polovině podlaţí je prostor, který je vybaven 

dvěma stoly na stolní tenis. Tento prostor je určen pro odreagování a zábavu ţáků. Popřípadě 

můţe slouţit jako zpestření při tělesné výchově. Protoţe provoz stolního tenisu můţe být 

zdrojem hluku. Bude nutné provést opatření, která zabrání šíření hluku. Bude se jednat 

především o úpravu podlahy stěn i podhledu. Vedle stolního tenisu je umístěna keramická 

dílna. Ta má plochu 38,6 m
2
 a je určena pro 6 dětí. Tato dílna bude slouţit jednak k účelům 
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výtvarné výchovy a jednak jako prostor pro zájmový krouţek. Dílna bude vybavena 

elektrickou pecí na keramiku a nebude tedy vyţadovat zřízení komínu. V této polovině 

podlaţí je dále umístěna úklidová místnost, dva sklady, které mohou slouţit pro uskladnění 

materiálu pro keramickou dílnu nebo jiné potřeby, dále WC pro zaměstnance a WC pro 

imobilní. 

 

 V obou variantách jsou na severním průčelí ve druhém a třetím nadzemním podlaţí v 

některých hygienických prostorech navrţena okna s parapetem ve výšce 900 mm. Coţ je 

přípustné pouze, pokud budou zasklena neprůhledným sklem. Proto navrhuji tato okna zasklít 

mléčným sklem pro zajištění prostupu světla. Ve variantě 1 se jedná o okna v místnostech 

2.07; 2.08; 2.09; 2.12 a 2.13; 3.10; 3.11; 3.13 a 3.14.  Ve variantě 2 jsou to okna 

v místnostech 2.07; 2.08; 2.09; 2.10 a 2.13; 3.08; 3.09 a 3.10. 

 

5.1.4. Kapacitní srovnání navržených variant a stávajícího stavu 

 Pokud srovnáme navrţené varianty se stávajícím stavem, zjistíme, ţe ve variantě 1 

nedošlo k nikterak zásadnímu navýšení kapacit. To je způsobeno tím, ţe stávající třídy 

neodpovídaly velikostně poţadavkům na kmenové třídy, i kdyţ tak byly uţívány. Také 

komunikační prostory nebyly dostatečné a celá dispozice působila stísněným dojmem. Přesto 

se vhodným dispozičním řešením podařilo kapacity navýšit a umístit zde i prostorově náročný 

provoz speciálně pedagogického centra. Také se podařilo navýšit kapacity pro zaměstnance. 

  

 V druhé variantě, sice prostory pro speciálně pedagogické centrum nejsou, ale návrhem 

školního klubu, místnosti pro stolní tenis a keramické dílny došlo ke zvýšení kapacity ţáků 

nad 6 let. Změna dispozice ve druhém nadzemním podlaţí oproti první variantě nijak 

neovlivnila kapacity ţáků ani personálu. 

 

 Stávající přípravný ročník má kapacitu 20 dětí coţ je shodné s navrhovanou mateřskou 

školou ve variantě 1 i 2. 
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Tab. 2 – Srovnání kapacit 

 Stávající stav Varianta 1 Varianta 2 

max. kapacita ţáků do 6-ti let 20 20 20 

max. kapacita ţáků nad 6 let 94 102 127 

max. kapacita klientů SPC 0 3 0 

Počet pedagogů, asistentů 9 13 13 

Počet pracovníků SPC 0 3 0 

 

 

 

5.1.5. Zdůvodnění navrženého řešení 

 Navrţený stav splňuje jak poţadavky školy na kapacity a provozy tak všechny příslušné 

právní předpisy. Jde o řešení, které v rámci nosných konstrukcí stávajícího objektu 

nejefektivněji vyuţívá plochu a to při dodrţení všech souvisejících předpisů. 

 

5.1.6. Současný stav objektu 

 V současném stavu je objekt dvoupodlaţní s podélným skeletovým konstrukčním 

systémem a je zastřešený plochou střechou. Obvodový plášť má tloušťku 300 mm. Na severní 

straně je k objektu přistavěna zvedací plošina. Hlavní komunikační plochu tvoří v kaţdém 

podlaţí chodba umístěná v severní části objektu. Ta má šířku 1600 mm a v některých místech 

jen 1300 mm. Vertikální komunikaci zajišťuje dvojice schodišť a jiţ zmíněná zvedací plošina. 

Při průzkumu objektu jsem zjistil četné neshody s dokumentací stávajícího stavu. Dále bylo 

zjištěno, ţe některé technické parametry a dispoziční uspořádání nevyhovují současným 

právním předpisům a poţadavkům. Zejména jde o šířky hlavních komunikačních ploch. 

Výplně okenních otvorů uţ nemají dostatečné tepelně technické vlastnosti. Obvodové pláště, 

vzhledem k jejich technickým parametrům a stáří, bude nutné tepelně zaizolovat. Nosné 

konstrukce musí posoudit statik. 
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5.2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

 

5.2.1. Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

 Výsledky ani informace o provedených průzkumech mi nejsou známy. Proto navrhuji 

provést geologický a hydrogeologický průzkum a průzkum radonového rizika. Na základě 

výsledků těchto průzkumů bude provedeno případné opatření, které eliminuje škody, které by 

mohly vzniknout. 

 

5.2.2. Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 

 V okolí objektu je několik ochranných pásem vyplývajících z vedení inţenýrských sítí. 

Dále je zde koridor určený jako plocha pro protipovodňová, retenční a protierozní opatření. 

Objekt nezasahuje do ţádného z ochranných pásem a ţádné ochranné pásmo ho přímo 

neovlivňuje. Objekt také leţí mimo památkovou zónu a ani není nijak jinak památkově 

chráněn. 

 

5.2.3. Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů 

 Během rekonstrukce bude potřeba vybourat většinu stávajících příček. Také bude nutné 

demontovat vrchní plášť ploché střechy aţ na nosnou konstrukci. Dále bude nutné před 

rekonstrukcí odstranit některé vzrostlé stromy, které by bránily při práci na rekonstrukci. 

Vzhledem k tomu, ţe proces bouracích prací je hlučný a prašný a budova E není jediný objekt 

školy, navrhuji, aby byly bourací práce provedeny mimo vyučovací hodiny a tím se předešlo 

rušení ţáků při výuce. A s ohledem na sousedství s panelovými domy, budou zvoleny takové 

způsoby demolice, které budou co nejšetrnější k okolí. 

  

 Odpady, které budou vznikat během demolice, budou postupně odváţeny na skládku, kde 

budou ukládány. 
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5.3. Základní údaje o provozu 

 

 Provoz mateřské školy počítá s jednou třídou s maximálním počtem 20 dětí. Na tuto 

kapacitu byly navrţeny všechny funkční prostory. Mateřská škola nemá navrţenou svoji 

vlastní kuchyň. Stávající školní kuchyň má dostatečnou kapacitu na přípravu jídel i pro 

mateřskou školu.  Kuchyň je propojena s budovou E spojovacím koridorem, takţe jídla budou 

převáţena do mateřské školy jiţ připravená na kuchyňském vozíku. 

 

 Provoz prvního stupně počítá se třemi třídami po 15 ţácích. Na kaţdou třídu připadá 

jeden pedagog a jeden asistent, coţ činí celkem 6 pracovníků pro první stupeň. Také se počítá 

s vyuţitím prostorů v prvním nadzemní podlaţí jako druţiny a víceúčelové místnosti pro 

společnou výuku. 

 

 Provoz speciálně pedagogického centra vyuţívá polovinu třetího nadzemního podlaţí a to 

pro muzikoterapii a pohybovou terapii, zahrnující masáţe a balneoterapii. Počítá se zde se 

třemi pracovníky a maximálně třemi klienty současně. Místnost pro muzikoterapii by mohla 

být zdrojem hluku. Proto je v návrhu řešena zvuková izolace této místnosti. Podlaha bude 

upravena, tak aby zajistila co největší kročejovou i vzduchovou neprůzvučnost. Podhled bude 

sádrokartonový s akustickou úpravou od firmy Knauf a to nad celým třetím podlaţím. Izolace 

stěn místnosti bude zajištěna předsazenými dvojitými sádrokartonovými stěnami ze systému 

Knauf Piano. Tyto úpravy by měly zajistit dostatečnou zvukovou izolaci a zabránit tak rušení 

v přilehlých místnostech. Prostor pro balneoterapii bude vydláţděn, vyspádován a obloţen 

keramickým obkladem do výšky 2000 mm. Také zde bude instalována nerezová vana BTL – 

3000 KORA Hydroxer [Obr. 8]. Její rozměry jsou 2273 mm x 892 mm x 850 mm, hmotnost 

vany je 263 kg a maximální objem vody maximálně 430 litrů. Vana umoţňuje podjezd 

zvedacího zřízení. [11] 
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5.3.1. Řešení likvidace odpadů, splaškových a dešťových vod 

 Navrţené provozy nejsou nijak zvlášť náročné na produkci odpadů. Vyprodukovaný 

odpad bude běţný komunální odpad. Ten bude vynášen do kontejnerů společných pro celý 

areál. Tyto kontejnery jsou umístěny v prostoru točny. Odpad bude odváţen podle smluvního 

ujednání specializovanou firmou. 

 

 Splaškové a dešťové vody budou svedeny do veřejné kanalizační sítě. Pro splaškové vody 

bude vyuţito stávající napojení na veřejnou kanalizační síť. Pro odvod dešťové vody bude 

vybudována nová kanalizační větev. Ta bude napojena na veřejnou kanalizaci. Pro napojení 

nové kanalizační větve bude potřeba souhlas správce. Ten si můţe stanovit podmínky, za 

jakých bude moţné se napojit. 

 

5.3.2. Řešení ochrany ovzduší a ochrany proti hluku 

 Navrţený objekt neobsahuje provozy, které znečišťují ovzduší exhalacemi. Z toho 

vyplývá, ţe není nutné řešit ţádné zvláštní poţadavky na ochranu ovzduší. 

 

 Protoţe se jedná o základní školu, počítá se zde se zvýšeným pohybem dětí, které mohou 

být zdrojem hluku. Jedinou ochranou okolí proti tomuto zdroji hluku jsou odstupové 

Obr. 5 - nerezová vana BTL – 3000 KORA Hydroxer [11] 
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vzdálenosti obytných budov od objektu školy. Dalším moţným zdrojem hluku je místnost 

muzikoterapie. Návrh ale počítá se zvukovou izolací této místnosti, čímţ by se mělo šíření 

hluku omezit na přípustnou hladinu. 

 

5.3.3. Ochrana proti vniknutí nepovolaných osob 

 Celý areál školy je oplocen. Vstupní dveře objektu nebudou z venkovní strany osazeny 

klikou a budou opatřeny samouzavíracím zařízením. V ranních hodinách budou dveře 

otevřeny. Po zahájení výuky se dveře uzavřou a vstup do budovy bude moţný pouze po 

zazvonění a nahlášení vstupu. Tento systém je na kaţdém hlavním vstupu všech objektů 

školy. 

 

5.4. Návrh řešení pro uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

 Severní vstup do objektu je oproti terénu zvýšen o 150 mm. Proto byla navrţena vstupní 

plocha s rampou. Rampa má podélný sklon 1:12 a je na obou stranách opatřena madly ve 

výšce 900 mm a 750 mm. Také je umístěna spodní zaráţecí tyč ve výšce 150 mm. Rampa je 

dlouhá 1800 mm a široká 2000 mm. Prostor před vstupními dveřmi, které se otevírají ven, má 

velikost ve směru otevírání dveří 2000 mm. Šířka tohoto prostoru splňuje minimální 

poţadovanou šířku 1500 mm. 

 

 Interiér objektu bude barevně řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 sb. To znamená, ţe 

vnitřní dveře a podlaha budou v kontrastu s plochou stěn. Nástupní a výstupní stupně 

schodiště budou označeny kontrastním pruhem. Vertikální komunikace v objektu bude pro 

imobilní zajištěna zvedací plošinou. Před výstupem z plošiny je v kaţdém podlaţí navrţený 

prostor větší neţ poţadovaných 1500 mm x 1500 mm. V kaţdém podlaţí je také umístěno 

WC pro imobilní, které splňuje poţadavky na bezbariérové uţívání. V třetím podlaţí je WC 

pro imobilní sloučeno se sprchou. Ta také splňuje poţadavky na uţívání osobami s omezenou 

schopností pohybu. 
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5.5. Návrh úpravy zahrady 

 

 Po dokončení výstavby, zrušení zařízení staveniště a odvozu odpadu. Proběhnou úpravy 

stávajícího stavu zahrady. Úpravy budou spočívat především v úpravě stávající zeleně. Jak jiţ 

bylo výše popsáno, vzrostlá zeleň, která bude znemoţňovat práci na rekonstrukci, bude 

odstraněna. Kromě jedné výjimky má vzrostlá zeleň jen průměrnou sadovnickou hodnotu. 

Proto bude většina odstraněna. Některé stromy budou odstraněny z důvodu stínění objektu, 

ostatní z důvodu estetického. Stávající pískoviště bude zrušeno a přesunuto blíţe k hřišti 

z důvodu rozšiřování terasy. Stávající prolézačky budou doplněny a rozšířeny. Hřiště zůstane 

zachováno a bude vyčištěno od neţádoucího zatravnění. Na hřiště také budou instalovány 

fotbalové brány. Ty budou zajištěny proti převrácení. Plot za branou u potoka bude opatřen 

zvýšenou konstrukcí se sítí, aby se zabránilo překopnutí míče přes plot. Na severní části 

pozemku bude nově vydláţděna stávající komunikační plocha a odstraní se venkovní stoly na 

ping – pong. Podél celého obvodu pozemku se místo odstraněných stromů vysází nízké keře. 

Ty budou opticky oddělovat okolní plochy od areálu školy. Všechny nově dláţděné plochy 

budou provedeny ze zámkové dlaţby. Ta bude mít následující skladbu: 

 

- Zámková dlaţba  60 mm 

- Pískové loţe   40 mm 

- Štěrkodrť   150 mm 

Celková tloušťka  250 mm 

 

5.6. Vliv stavby na ţivotní prostředí 

 

 Navrţený objekt svým charakterem ani navrţenými provozy nespadá do ţádné kategorie 

v příloze č. 1 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na ţivotní prostředí. Proto nebude 

nutné zpracovávat posudek o vlivu. Navrţené provozy nevypouštějí do ovzduší ţádné 

exhalace ani neprodukují nebezpečný odpad. Navrţený objekt ţádným způsobem neovlivňuje 

vodní tok ani jiné přírodní podmínky. [9] 
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5.7. Ochrana stavby před negativními účinky prostředí 

 

 Objekt se nenachází na geologicky nestálém nebo seizmicky aktivním území a leţí mimo 

záplavové území. Také se nenachází v blízkosti svahů, takţe nehrozí ani sesuvy půdy. Pro 

zjištění moţnosti ohroţení radonem, je potřeba provést průzkum radonového rizika a na 

základě jeho výsledků navrhnout případná opatření. 
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6. Ekonomické zhodnocení 

 

6.1. Celkový propočet nákladů 

 

 Celkový propočet nákladů byl vytvořen za pomoci několika metod určování cen. Protoţe 

pro rekonstrukce jako takové nejsou dostupné jednotkové ceny za m3 objektu, byla jeho 

jednotková cena zpětně odvozena z celkové ceny rekonstrukce a obestavěného prostoru 

rekonstruované části. Celková cena rekonstrukce pak byla určena částečně sestavením 

rozpočtu dle agregovaných poloţek a částečně odvozením z cen tří jiţ rekonstruovaných 

budov v areálu školy. Protoţe se jednalo o stejný charakter rekonstrukce a prací jako u 

navrhovaného objektu, mohla být cena některých poloţek stanovena odvozením a upravením. 

Konkrétně se jednalo o cenu za ústřední vytápění, elektroinstalace, společné práce a vnitřní 

rozvody vodovodu a kanalizace. Do ceny rekonstrukce jsou zahrnuty bourací práce 

nenosného zdiva, příček, stávajících zařizovacích předmětů, odstraňování podlah a obkladů a 

demontáţ střechy. Dále je zahrnuta výměna oken, zřizování nových dveřních a okenních 

otvorů včetně dodávky oken a dveří, zazdění stávajících okenních a dveřních otvorů, nové 

vnitřní i vnější stěny, montáţ nových oken, instalace nových vnitřních dveří, zateplení 

stávajícího obvodového zdiva, nové vnitřní a vnější omítky, omítky stropů, nové podlahy, 

vnitřní keramické obklady, nové malby a zařizovací předměty. Do ceny rekonstrukce bylo 

započteno i vydláţdění komunikací pro pěší a teras zámkovou dlaţbou. 

 

 Cena za nástavbu byla určena pomocí jednotkových cen. Protoţe je zde pouţitý 

kombinovaný nosný systém byla jednotková cena určena poměrově s ohledem na nutnost 

specifických prací u jednotlivých konstrukčních systémů. Celková jednotková cena byla tedy 

určena na 4800 Kč/m
3
. Od této ceny byla odečtena procentuální část (7%) na zemní práce a 

zakládání, protoţe nebudou u nástavby potřebné. Celková cena za m3 je tedy určena na 4464 

Kč. 

 

 U ceny přístavby byl postup určování jednodušší. Celá přístavba má stěnový konstrukční 

systém a její jednotková cena je tedy 4432 Kč/m
3
. Od této ceny byla odečtena procentuální 
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část na zastřešení (6,2%), které bylo započítáno do ceny nástavby. Celková jednotková cena 

přístavby je tedy 4157 Kč. 

 

 Do celkové ceny stavby byly také započteny náklady projektové a inţenýrské práce, 

náklady na umístění stavby a finanční rezerva. Tyto náklady byly určeny procentuálně 

z celkové ceny stavební části. Projektové a inţenýrské práce byly určeny na 7%, náklady na 

umístění stavby na 3% a finanční rezerva na 12%. Procentuální částky byly určovány na 

základě standardních cen jednotlivých nákladů, s přihlédnutím k charakteru navrţené stavby. 

Finanční rezerva je navrţena vyšší, z důvodu moţných komplikací během rekonstrukce. Do 

celkové ceny není započítána cena odkupované části pozemku od města Šumperk. Všechny 

uvedené ceny jsou bez DPH. [12;14] 

 

 

 

  
POLOŢKA 

VÝMĚRA 

[m
3
] 

J. CENA CELK. CENA 

I. 
Stavební 

část 

SO1 / Stávající část 

rekonstr. objektu 
3114 2 611 Kč 8 130 654 Kč 

    SO2 / Nástavba 2083 4 464 Kč 9 298 512 Kč 

    SO3 / Přístavba 270 4 157 Kč 1 122 390 Kč 

    celkem 18 551 556 Kč 

            

II. 
Projektové a inţenýrské práce (z 

celk. ceny části I.) 
7%   1 205 851 Kč 

          

III.  NUS (z celk. ceny části I.) 3%   556 547 Kč 

          

IV.  Rezerva 12%   2 226 187 Kč 

    celkem 22 540 141 Kč 

Tab. 3 – celkový propočet nákladů 
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6.2. Zhodnocení návratnosti 

 

 Škola pro ţáky se specifickými poruchami učení Schola – Viva o.p.s. je neziskovou 

organizací. Z toho vyplývá, ţe nemůţeme počítat s finanční návratností této investice. Tímto 

projektem škola dosáhne nefinančních zisků a přínosů nejen pro sebe, ale i pro své okolí a 

veřejnost. Především to bude navýšení kapacit pro ţáky a zaměstnance. Dalším přínosem 

bude zlepšení prostředí pro výuku. Významné jsou i přínosy pro veřejnost. Jde hlavně o 

celkové zlepšení stavu škol a školských zařízení a o sociální integraci znevýhodněných osob. 

Také se zlepší uplatnitelnost ţáků na trhu práce. Realizací rekonstrukce také dojde k 

zatraktivnění dané lokality. Aby mohl být projekt realizován, bude potřeba zajistit potřebné 

finance a to především ve formě dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Střední 

Morava. Ten se zaměřuje na „zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. 

modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního 

ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na 

venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické 

infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží“. [16] 
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7. Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce byl návrh rekonstrukce budovy E základní školy pro ţáky se 

specifickými poruchami učení Schola – Viva, o.p.s. v Šumperku na ulici Erbenova č.p. 16. Za 

účelem návrhu byl proveden průzkum okolí a stávajícího objektu a zjištění potřeb školy. 

Protoţe objekt neodpovídal svým technickým řešením ani dispozičním uspořádáním 

legislativním poţadavkům ani potřebám školy, byla navrţena rekonstrukce v následujícím 

rozsahu. Vnitřní svislé konstrukce v obou nadzemních podlaţích budou vybourány. Dvojice 

schodišť bude zachována, ale bude opatřena novým zábradlím, které bude rozměry odpovídat 

charakteru uţívání objektu. Na severním průčelí bude vyzděn obvodový plášť. Bude zde také 

provedena přístavba z důvodu rozšíření vstupního prostoru. Dále bude demontována stávající 

plochá střecha aţ na nosnou konstrukci. Poté se provede nástavba třetího nadzemního podlaţí 

a konstrukce střechy. Ta bude ze sbíjených vazníků a bude válcová. 

  

 Dispoziční uspořádání se z původního nepřehledného upraví na dispoziční trojtakt. V 

tomto nově vzniklém trojtaktu bude jiţní část určena pro jednotlivé provozy a severní část pro 

příslušenství těchto provozů a hygienické zázemí. V prvním podlaţí je navrţena mateřská 

škola s celkovou kapacitou 20 dětí. V druhé polovině podlaţí je umístěna šatna pro ţáky 

prvního stupně a prostor určený pro druţinu s kapacitou 30 dětí s hygienickým zázemím. 

Tento prostor bude propojen se stávajícím spojovacím koridorem pro umoţnění přecházení 

mezi jednotlivými budovami školy. V druhém nadzemním podlaţí jsou navrţeny tři kmenové 

třídy pro ţáky prvního stupně. Jejich plánovaná kapacita je 15 ţáků na kaţdou třídu, ovšem 

rozměry a kapacity hygienického zázemí dovolují maximální kapacitu aţ 24 ţáků na třídu. 

Dále budou ve druhém nadzemním podlaţí situovány dva kabinety pro celkem 6 

zaměstnanců. Třetí podlaţí je určeno pro administrativní zázemí školy a pro práci speciálního 

pedagogického centra. Celkem budou na třetím podlaţí kancelářské prostory pro tři 

zaměstnance školy a tři pracovníky SPC. Dále jsou zde prostory pro práci SPC s kapacitou 3 

klientů. Hygienické zázemí navrţené ve třetím podlaţí odpovídá počtům osob. 

 

 Výsledkem této práce je tedy celkový návrh rekonstrukce, který splňuje jak poţadavky 

vyplývající z příslušných právních předpisů a norem, tak poţadavky školy. Tento návrh také 
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respektuje poţadavky územního plánu města Šumperk jak po stránce vyuţití území, tak po 

stránce prostorové regulace v dané lokalitě. Navrţená rekonstrukce by měla být přínosem 

nejen pro školu, ale i pro veřejnost a okolí. Škola touto rekonstrukcí získá nové prostory a 

kapacity pro výuku a tím bude moci ve větší míře pomáhat začleňovat znevýhodněné ţáky do 

společnosti a do budoucna jim zvětšovat moţnost uplatnění na trhu práce. Provedením 

rekonstrukce také dojde k zatraktivnění této lokality.  
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Příloha č. 1 – Výpočet obestavěného prostoru 

 

Obestavěný prostor rekonstruované části: 

Oz = neuvaţujeme 

Os= 0 m3 

Ov = 471,8 x 3,3 x 2 = 3114 m
3 

Ot = 0 m3 

Op = 3114 m3 

Obestavěný prostor přístavby 

Oz = 0,8 x 0,95 x 16,6 = 12,6 m3 

Os= 0 m3 

Ov = 2,1 x 12,4 x 3,3 x 3 = 257,4 m
3 

Ot = 0 m3 

Op = 270 m3 

Obestavěný prostor nástavby 

Oz = neuvaţujeme 

Os= 0 m3 

Ov = 471,8 x 3 = 1415,4 m
3 

Ot = 23,9 x 12,4 + 15,45 x 2 x 12 = 667,16 m3 

Op = 2082,56 ≈ 2083 m3 

 

Op  Celkový obestavěný prostor  

Oz  Obestavěný prostor základů  

Os  Obestavěný prostor spodní stavby  

Ov  Obestavěný prostor vrchní části stavby  

Ot  Obestavěný prostor zastřešení   



 

 

Příloha č. 2 – Poloha Slunce na obloze 

 

Tabulka úhlů určujících polohu Slunce na obloze. Hodnoty byly určeny podle ČSN 73 0581 – 

Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. Hodnoty byly stanoveny 

pro polohu řešeného objektu. 

 

1. Března 

 

21. Června 

čas výška azimut 

 
čas výška azimut 

8 hod. 11,915° 62,49° 

 
8 hod. 37,86° 81,81° 

9 hod. 19,898° 49,43° 

 
9 hod. 47,158° 67,998° 

10 hod. 26,37° 34,86° 

 
10 hod. 55,44° 50,30° 

11 hod. 30,71° 18,66° 

 
11 hod. 61,46° 26,442° 

12 hod. 32,388° 1,30° 

 
12 hod. 63,42° 3,26° 

13 hod. 31,141° 16,16° 

 
13 hod. 60,458° 32,09° 

14 hod. 27,16° 32,56° 

 
14 hod. 53,82° 54,496° 

15 hod. 20,965° 47,38° 

 
15 hod. 45,242° 71,178° 

16 hod. 13,169° 60,64° 

 
16 hod. 35,832° 84,439° 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 - Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiţní strana objektu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severní strana objektu 

Pohled na zahradu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na zahradu 


