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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveništ ě, u zm ěny dokon čené stavby též vyhodnocení sou časného stavu konstrukcí, 

stavebn ě  historický pr ůzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v pam átkové rezervaci nebo je v 
památkové zón ě 

 
Stávající objekt ZŠ je zděný o půdorysných rozměrech cca 10,4 x 28,5 m, řešený jako dvojtrakt rozdělený na 
chodbovou část a část učeben. K obdélníkovému půdorysu je na severozápadně orientované straně fasády 
přidruženo schodiště se vstupním zádveřím. Hlavní fasáda s okny učeben je orientována jihovýchodně do dvora 
s garáží a zatravněnou plochou. Původní objekt školy pochází přibližně z konce 17.století. 
Objekt je dvoupodlažní s půdou využívanou jako nevytápěný sklad. Přízemí je z cca 1/3 podsklepeno (v 
suterénu je pod částí přístavby z pozdějšího období umístěna kotelna). 
Konstrukce krovu je v původním dle provedené prohlídky a stavebně technického posouzení ve velmi špatném 
stavu, částečně zajištěná doplněnými příložkami vazných trámů  a pozednic. Poslední stavební úpravy mohou 
být z 80.let 20.století s dalšími menšími úpravami v průběhu let pozdějších. Svislé konstrukce jsou převážně 
zděné (mocnost stěn až cca 0,8 m), dále jsou v částech přístaveb patrné pravděpodobně železobetonové 
sloupy/rámy. Vodorovné nosné konstrukce (stropní konstrukce) jsou různorodé. V části objektu se vyskytují 
klenby, dále rovné stropy (pravděpodobně dřevěný trámový strop s podhledem), v části pozdějších přístaveb 
jsou viditelné železobetonové trámy a průvlaky. 
Objekt není kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci a není v památkové zóně. 
 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní souvisejících, 
 

( umístění areálu nebo budovy v obci, popis pozemku a okolí, potřeby vynětí z ZPF, skrývka ornice, inženýrské sítě 
na pozemku ) 
Rozsah projektu rekonstrukce resp. stavební úprav provozu Základní školy na provoz Mateřské školy zahrnuje 
zbourání stávající zděné garáže ve dvoře areálu ZŠ, pokládkou litého gumového povrchu v části asfaltového 
povrchu plochy dvora, kde bude dětské hřiště s herními prvky, nový zahradní domek se skladem na herní pomůcky 
s krytou terasou a sezením v místě původní garáže a řešení likvidace a zajištění nadzemní soklové části objektu 
proti zatékání dešťových vod. Příjezdová cesta na p.č. 645/1 a oplocení areálu včetně budoy ZŠ, nově MŠ na 
pozemcích p.č st.15 – budova školy, 731, 29/3 a 29/4 dvůr s garáží a zatravněnou částí, zůstávají stávající. 
Oplocení s vjezdovou branou bude opraveno nebo dle stavu vyměněno v rozsahu určeném investorem. Stávající 
plocha před vstupem do ZŠ a plocha s lavičkami a stojany pro kola , kde jsou také umístěné nádoby na odpad 
bude nově vydlážděna kamennou dlažbou. Na pozemku 730 bude terénní úpravou zajištěno odtékání vody ze 
sousedního pozemku od objektu školy. 
Navrhované stavební úpravy stávajícího objektu ZŠ na provoz MŠ spočívají především v dispozičních změnách 
přízemí a patra s tím, že hlavní nosné a obvodové konstrukce, stejně tak jako výška hřebene střechy zůstávají 
zachovány. Nově je do objektu navrhován výtah mezi 1.np a 2.np na přepravu osob se sníženou možností pohybu 
a pro přepravu připravených jídel.  
Dispoziční úpravy v 1.np spočívají převážně v odstranění částí příčných stěn a nahrazením těchto stěn žb průvlaky 
nebo zesílení sloup resp. pilířů. Nad dotčenou stěnou probíhá v 2.NP příčka. Dle skutečného stavu konstrukce 
ověřeného v průběhu realizace stavby bude případně řešeno podchycení stropní konstrukce pomocí ocelových 
válcovaných nosníků, nebo návrh nové stropní konstrukce (s odstraněním části stávajícího stropu). S ohledem na 
následnou koncentraci zatížení do jednotlivých pilířů, bude nutné během realizace stavby ověřit stav základových 
konstrukcí v místech nově navrhovaných nosných konstrukcí. 
 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a řešení vn ějších ploch, 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAV – Ve stávajícím objektu ZŠ je 6 tříd pro žáky na prvním stupni,i v přízemí jsou 3 třídy, 
přípravna jídla resp. kuchyň se skladem a jídelna, kabinet a vstup do kotelny v suterénu, schodiště a sociální 
zařízení v patře jsou další 3 třídy s 3 kabinety a stejně tak jako v přízemí 3 ramenným schodištěm a sociálkami 
půdorysně vyčleněnými z hlavní hmoty budovy. Schodiště pokračuje na půdu využívanou jako sklad.přístup do 
budovy v přízemí je bezbariérový nicméně nemá bezbariérové wc a výtah. 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ NÁVRH – V navrhovaném dispozičním členění nové budovy s provozem Mateřské školky 
pro 28 dětí v přízemí a dvě dětské skupiny á 12 dětí v patře je zachovaný původní dvoutrakt s chodbou a 
schodištěm orientovanými na severovýchod a třídami na jihovýchod do školního dvora. Umístění vstupů do budovy 
a pozice oken nebylo nutné pro nově navrhovaný provoz měnit. Původní výplně otvorů budou vybourány a nově 
nahrazeny plastovými s izolačním trojsklem. Nově budou vybourány otvory pro nově navržené požárně únikové 
cesty v přízemí a v patře s požárně únikovým schodištěm. Hlavní změny dispozičního uspořádání spočívají 
převážně v nově řešeném provozu MŠ, kde jsou nově umístěné šatny a umývárny přímo navazující na denní 
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místnosti propojené s kabinety a nově řešená přípravna a výdej jídla. Na základě požadavku na splnění požadavku 
pro bezbariérový přístup je navržený bezbariérový výtah přístupem resp. hydraulická plošina mezi 1.np a 2.np 
s oboustranným využívaná pro přepravu jídel a dále je navrženo Wc pro osoby se sníženou možností pohybu. 
Kotelna se stávajícími atmosférickými plynových kotli v suterénu je na základě revizních zpráv ke kotlům a 
především souhlasu investora zachována, s tím, že bude nově osazen nepřímotopný zásobníkový ohřívač OKC 
250 NTR, o objemu 250l, nahřívaný stávajícím plynovým kotlem. 
Veškeré vnitřní povrchy a výplně otvorů budou nově provedeny. Budova bude v rámci rekonstrukce zateplena 
včetně nové nekrokevní izolace nového krovu, nově se sedlovou střechou namísto valbové. Strop nad 2.np je 
z důvodu havarijního stavu navržený nový jako spřažená ocelobetonová kce. 
Ve dvoře areálu ZŠ bude provedeno odstranění stávající zděné garáže, suť bude částečně využita na zasypání 
sklepa garáže. Na místě původní garáže je navržený zahradní domek se skladem herních pomůcek a krytou 
terasou proti dešti konstrukčně řešený jako nezateplená dřevostavba založená na patkách. 
 
SADOVÉ ÚPRAVY – Rekonstrukce stávajícího objektu ZŠ a navazujících zpevněných ploch počítá se začleněním 
resp. zachování stávajících vzrostlých stromů a keřů a stávající zatravněné plochy v jihovýchodní části dvora. 
Sadové úpravy spočívají pouze v zatravnění plochy v místě provedení vsakovací galerie. Během provádění 
stavebních úprav zpevněných ploch při vjezdu do areálu ZŠ resp. navrhované MŠ, kde je navržena žulová dlažba 
resp. mozaika namísto vymývaných betonových dlaždic, budou učiněna opatření na ochranu proti poškození 
vzrostlého stříbrného smrku při stávajícím vstupu a vzrostlé thuje.Dále budou zpět instalovány případně doplněny 
nerezové stojany na kola a lavičky na sezení, dle stavu budou stávající lavičky opraveny nebo vyměněny. 
Při realizaci veškerých drobných sadových úprav budou dodrženy veškeré platné legislativní předpisy - zákony, 
vyhlášky a normy. Jedná se zejména o zákon o Ochraně přírody a krajiny a Technologie vegetačních úprav, které 
specifikují práce s půdou, rostlinný materiál a jeho výsadbu, trávníky a jejich zakládání, technicko-biologické 
způsoby stabilizace terénu, rozvojovou a udržovací péči o vegetační plochy, ochranu stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 
STATICKÉ ŘEŠENÍ – Jedná se o rekonstrukci částečně podsklepeného dvojpodlažního objektu základní školy, 
původně pocházející z 18. Století, postupně rozšiřované přístavbami v průběhu 19. a 20. stol. Stávající konstrukce 
kombinují cihelné a kamenné zdivo ve svislých konstrukcích, kamenné a cihelné klenby, dřevěné trámové a 
železobetonové trámové stropy. Krov je dřevěný, vaznicové soustavy. V rámci rekonstrukce bude provedeno 
zesílení dřevěných stropů nad 1.NP, náhrada železobetonové části stropů nad 1.NP, změna dispozice zděných 
příček v obou stávajících nadzemních podlažích, doplnění spřažené ocelobetonové stropní desky nad stávající 
konstrukci  dřevěného trámového stropu nad 2.NP a náhrada konstrukce krovu novou dřevěnou konstrukcí 
vaznicové soustavy s ležatou stolicí.  
Je uvažováno užitné zatížení pro plochy, kde dochází ke shromažďování osob, kategorie C1 – plochy se stoly: 
školní prostory, restaurace, jídelny, čítárny apod. Velikost rovnoměrného zatížení 3,0 kN/m2, osamělého břemene 
4,0 kN, zatížení sněhem – sněhová oblast II a zatížení větrem – větrová oblast II.  
Zásahy do konstrukce je možno ze statického hlediska rozdělit na pět logických celků: odstranění stávající 
železobetonové konstrukce části stropu nad 1.NP, odstranění stávajících zděných příček, zesílení stávajících 
dřevěných stropů, vybudování nového železobetonového stropu nad částí půdorysu 1.NP, vybudování nové 
ocelobetonové stropní desky nad stávajícím stropem 2.NP a vybudování nového dřevěného krovu.  
ZALOŽENÍ OBJEKTU – V projektu je navrženo opatření na ochranu stávajících základů a 1.pp proti zatékání 
dešťových vod z přilehlého terénu resp. zpevněných ploch okapovým chodníčkem s drenáží a dešťovou kanalizací 
napojenou do nově navrhované vsakovací galerie umístěné v ploše zeleně. Založení venkovního schodiště a 
dřevěného zahradníhodomku je navrženo na ŽB patkách.  
SVISLÉ KONSTRUKCE – Bourané příčky budou odstraňovány tak, aby nebyly narušeny klenby resp. nosné 
sloupy nesoucí strop nad 1.NP. Vedení demoličního řezu bude určeno po odstranění omítky a prohlídce vazby 
zdiva pod klenebným pasem.  
VODOROVNÉ KONSTRUKCE – Zesílení stávajících dřevěných stropů nad 1.NP bude provedeno příložkami z 
boku stávajících trámů. Příložky budou provedeny shora po sejmutí záklopu stávajícího stropu. Přepokládaný 
průřez příložek stropních trámů 380/120, připojení svorníky skrz stávající trám.  
Železobetonový strop nad částí půdorysu 1.NP (místnost 0.04) je navržena po obvodě uložená železobetonová 
deska tloušťky 280 mm, obvodové žebro průřezu 450×300 mm, nad středovou zdí (mezi místnostmi 1.04 a 
1.03, 1.02) průřezu 300×300 mm. Předpokládané vyztužení stropní desky na úrovní 120 kg/m3.  
Ocelobetonový strop nad stávajícím stropem 2.NP je navržena prostě uložená ocelobetonová spřažená deska, 
nosníky IPE 300 v roztečích 1,8 m, ocel třídy pevnosti S355JR. Na nosnících spřažená železobetonová deska 
do trapézového plechu, tloušťka desky včetně vlny trapézu 120 mm, beton C25/30, vyztužení na úrovni 100 
kg/m3.  
 
VODOVOD – Ze stávající vodovodní připojky v suterénu bude nově vedeno potrubí k nepřímo ohřívanému 
zásobníkovému ohřívači, za kterým bude bude pokračovat vnitřní rozvod teplé vody s cirkulací po celé budově. 
Před započetím Rozvody studené i teplé vody jsou v celé budově řešeny nově z plastových trubek Hostalen 
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PPH 5216-34 (šedý) – PN 16. Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu, v lehkých SDK příčkách, případně v 
podlaze v podkladní vrstvě. Potrubí se bude chránit vhodnou tepelnou izolací – nejlépe trubicovými návleky  
(např. Thermaflex, Mirelon tl. min. 9 mm). Instalace plastového potrubí musí být provedena v souladu s 
„Montážními předpisy“ výrobce a dále dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. V suterénu resp. kotelně bude instalován 
nový nepřímoohřívaný zás. ohřívač. 250l. Teplou vodu bude tak možné ohřívat ze stávajícího plynového kotle. 
Teplá voda bude rozvedena do umýváren a na sociální zařízení v přízemí i v patře, do přípravny jídla a 
k umyvadlům do denních místností. Přípravu TUV je třeba zabezpečit tak, aby se zabránilo dlouhodobějšímu a 
častějšímu přehřívání vody na hodnoty vyšší než 60°C, protože jinak  dochází k výraznému zkracování 
životnosti plastového potrubí. Při montáži vodovodu je nezbytné respektovat platné normy a technologické 
předpisy.  
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – Na stávající přípojku splaškové kanalizace umístěné pod příjezdovou komunikací 
do dvora a napojené na stávající budovu v místě služebního vstupu a zásobovací chodby ve dvoře areálu ZŠ, 
budou nově napojeny a provedeny veškeré vnitřní rozvody kanalizace z nově navržených umýváren a wc a ze 
stavebně upravovaných stávajících wc, půdorysně umístěných vedle schodiště, vše z materiálu PVC U 150 
resp.125, svislé svody jsou navrženy z HT 110 pro wc, HT 70 pro umyvadla. Odvětrání vnitřní kanalizace bude 
vyvedeno po obvodové zdi a vyústěno nad úrovní střechy a opatřeno odvětrávacím kompletem DN 100 a 
125mm s flexi hadicí a prostupovým límcem. 
 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE – Dešťové vody z nově navržené sedlové střechy jsou svedeny svislými svody  
v původních  trasách do nově zbudované dešťové kanalizace a zaústěné do vsakovací galerie v zatravněné 
části dvora. Dešťové vody ze stávajících zpevněných ploch jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace a 
částečně také zasakovány do zatravněné plochy v části dvora při jihovýchodní hranici pozemku.  
Návrh vsakovacího prvku je proveden dle ČSN 75 9010 pro plochu střechy 336m2. Plocha vsaku je dle výpočtu 
34,5m2, objem 12m3, umístěna pod zatravněnou plochou hřiště při hranici pozemku, která není určena 
k pojíždění ani parkování motorových vozidel čili překrytí zeminou stačí min. 30cm. Vzhledem k omezené 
rozloze zatravněné plochy a ekonomickým aspektům, navrhujeme plastové tunely As-Krecht o rozměrech 
2,3/1,3/0,8m. Pro výpočet potřebného retenčního objemu vsakovacího zařízení jsou brány údaje z vodoměrné 
stanice Praha-Hostivař, pro p = 0,2 rok-1 , součinitel bezpečnosti vsaku f=1,56l/s. Výpočet je proveden pro kv = 
1*10-5 m.s-1 a pro Ared = 336 m2. Výstavba vsakovací jámy bude provedena dle následujícího postupu: 
Provede se výkop v ploše 34,5 m2 (11,5x2,6 m) do hloubky 1,5 m. Výkop se vyplní štěrkem granulace 16/32 
mm a zhutní. Mocnost štěrkového polštáře bude 0,2 m. na který jsou položené plastové tunely ve dvou řadách 
vedle sebe zakryté propustnou geotextili a zasypané ornicí z vykopané zeminy. 
 
VYTÁPĚNÍ STÁVAJÍCÍ – Pro vytápění a přípravu TV stávající budovy ZŠ je  zřízena plynová kotelna osazená 
dvěmi dvoustupňovými litinovými atmosférickými kotli Protherm  50 KLO  o výkonu 31/45kW.  Hydraulicky jsou 
dva kotle zapojeny jako jedna dvoukotlová jednotka s dvoustupňovým provozem. Provoz kotlů je 
jednostupňový. Pro  ohřev TV je osazen nepřímotopný zásobníkový ohřívač OKC 250 NTR, 250l.  Pro regulaci 
provozu kaskády kotlů , přípravy TUV a výstupní teploty přímého okruhu do otopné soustavy byl původně 
osazen ekvitermní regulátor RVA 43.222 , dodatečně v rámci úprav  byla nově  osazena regulace Vaillant typ 
CalorMatic 630. Otopná soustava je napojena přímo s osazeným oběhovým čerpadlem UPS 32-55.   
Otopná soustava objektu stávající školy byly částečně v minulosti rekonstruována . Patrně byla provedena 
výměna otopných  těles za litinová článková tělesa Kalor a byla provedena výměna stávajících radiátorových 
armatur za termoregulační radiátorové ventily Danfoss . Ve stávající místnosti učebny –tělocvičny 1.NP zůstala 
osazena původní litinová tělesa, v prostorách WC zůstaly ponechány trubkové registry.  
Veškeré potrubní rozvody byly ponechány stávající  z ocelových trubek , a to ve „velkých“  dimenzích , které 
odpovídají původnímu provozu OS se samotížným oběhem. Dimenze přípojek otopných těles a radiátorových 
armatur jsou tak převážně DN 20 i DN 25. Vlastní původní rozvody jsou vedeny klasicky vesměs volně viditelně 
při zdech.  
 
VYTÁPĚNÍ NÁVRH – Na základě  ověření stávajícího stavu a zadávacích stavebníka je navrženo níže 
koncepční řešení : Dle požadavku stavebníka ( posouzení stavu zdroje tepla) bude zachován stávající zdroj 
tepla- instalované stávající dva  stacionární litinové kotle s  atmosférickými hořáky Protherm  50 KLO.  
Zachována zůstane stávající spalinová cesta a přívod spalovacího a větracího vzduchu do prostoru kotlů.  
Zachován zůstane stávající systém M+R - stávající kaskádový regulátor Calor matic 630. 
Navržena je úprava hydraulického zapojení  kotlů do OS - dodatečné osazení HVDT a  nový R+S s vysazením  
topného okruhu UT, nabíjecího okruhu ohřevu TV a rezervou pro případné budoucí využití půdního prostoru   
Stávající otopná soustava stávající budovy bude kompletně demontována a rekonstruována. 
Systém rozvodů je navržen tak, že vybrané prostory budou opatřeny zónovou regulací prostorové teploty.         
Po zateplení objektu je stávající zdroj – pl. kotle  Q =2x45kW výkonově silně předimenzován, stávající 
atmosférické kotle kotle jsou navíc spínány jednostupňově bez modulace výkonu  bez kondenzačního provozu. 
Z hlediska ekonomiky provozu je výhledově doporučena výměna za nové kondenzační kotle.      
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Rekonstrukce otopné soustavy je navržena podle ČSN EN 12828. 
 
VZT NÁVRH –- Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí. Bilance požadované výměny vzduchu dle 
vyhlášky č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.pro místnosti s nuceným větráním. 
Provedení odvětrání Aluflex potrubín Ø125-200mm, plast. talířové ventily v podhledu.  
Ventilátory - Skříň z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. 
Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým 
těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory pro TD 160–350 SILENT mají dvojí 
vinutí a dvoje otáčky. Ventilátory TD 500–1000 SILENT 3V mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou 
pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na 
dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 
360° pro p řipojení kabelu z libovolného směru.Regulace otáček se provádí u motorů s dvojími otáčkami ve 2 
stupních pomocí regulátorů REGUL 2 nebo COM 2, případně regulátory REB (plynulá regulace) nebo REV 
(pětistupňová regulace). U motorů s trojími otáčkami (TD 350/125 SILENT 3V) resp. (TD 800/200 3V IP44 
tříotáčkový ventilátor - Umývárna č.m. 1.13 ).Diagonální ventilátory do kruhového potrubí s regulací pomocí 
COM 3 nebo INT 4P případně regulátory REB (plynulá regulace) nebo REV (pětistupňová regulace).Varianty • 
TD SILENT – základní provedení (pro potrubí DN 100 až 315) • TD SILENT T – provedení s nastavitelným 
doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkové (pro potrubí DN 100 až 200) 
 

 
      
1.np č.m. název místnosti m3 ks m3 
   rozměry m2 x sv = m3       
 1.07 Wc - m3 2,9  3,5 10,15 
  klozet 50  1 50 
  umyvadlo 30  1 30 
  SOUČET    80 
      
 1.15 Prádelna - m3  7,4 3,5 25,9 
      
 1.13 Umývárna - m3  14,9 3,5 52,15 
  sprcha 150  1 150 
  klozet 50  4 200 
  pisoár 25  2 50 
  umyvadlo 30  6 180 
  SOUČET    580 
      
 1.09 Mytí nádobí - m3  6,4 3,5 22,4 
 1.08 Přípravna - m3  6,2 3,5 21,7 
      
2.np 2.03 Umývárna - m3  5,8 3,5 20,3 
  sprcha 150  1 150 
  klozet 50  1 50 
  umyvadlo 30  2 60 
  SOUČET    260 
      
 2.05 Wc personál - m3  5,1 3,5 17,85 
  klozet 50  1 50 
  umyvadlo 30  1 30 
  SOUČET    80 
      
 2.06 Šatna personál - m3 6,2 3,5 21,7 
  kabina 50  1 50 
  sprcha 150  1 150 
  umyvadlo 30  1 30 
  SOUČET    230 
      
 2.10 Umývárna - m3  8,4 3,5 29,4 
   klozet 50  2 100 
   sprcha 150  1 150 
  umyvadlo 30  1 30 
  SOUČET    280 

 
 
 
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - Objekt mateřské školky bude připojen ze stávající přípojkové 
skříně na fasádě budovy. V objektu bude instalována nová elektroměrová skříň v zádveří objektu. Bude 
zde přesunuta z místnosti stávající kanceláře, která je pro umístění skříně dále nevhodná. V místě 
stávající elektroměrové skříně (m.č. 1.03) bude nově instalován hlavní rozvaděč objektu. Který bude 
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sloužit pro odjištění zásuvkových a světelných obvodů. Vzhledem k možnému budoucímu navýšení 
příkonu prostor školky, bude naddimenzováno přívodní vedení kabelem CYKY 5x16mm2. 
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - U hlavních dveří resp. vstupů do budovy, případně u vrátek v oplocení 
bude nově osazeno zvonkové tablo. Zvonek bude umístěn v 1.np u vstupů do budovy, rozvody budou vedeny v 
trubkách PVC pod omítkou. Zvonek je možné doplnit ještě domácím telefonem.  
Na střešním stožáru se namontují antény pro příjem rozhlasu a televize, stožár se uzemní. Přívod elektr. proudu 
z rozvodnice R1 a R2 je řešen kabelem CYKY 3C x 2,5 mm2, pro rozvod signálu do jednotlivých místností je 
navrženo vytrubkování příslušných tras. Pro rozvod telekomunikačního signálu se provede vytrubkování do 
všech obytných místností; telefonní přípojku stavebník zatím nepožaduje. 
 
OCHRANA PŘED BLESKEM - Vnější ochrana je navržena bleskosvodem, který musí splňovat požadavky platných 
předpisů a ČSN. Jímací vedení se provede z drátu FeZn Ø 8 mm na podpěrách. Všechny svody se 1,80 m nad 
zemí doplní zkušební svorkou a ochranným úhelníkem. Uzemňovací soustava je navržena základovým zemničem 
z pásku FeZn 30/4 mm, propojení ke svodům drátem FeZn Ø 10 mm.Vnitřní ochrana proti přepětí v elektrické síti je 
navržena jako třístupňová provedená např. prvky firmy SALTEK. 
 
ODPADY - Svoz odpadu zajišťuje obec.  
TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - Bude postupováno dle zákona č. 406/2000Sb o hospodaření energií v 
platném znění.viz.PENB v příloze. 
 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu, 
 

Napojení areálu MŠ na dopravní infrastrukturu je zachováno stávající příjezdovou komunikací z ulice Hlavní.  
Dešťové vody ze střechy stávající budovy a objektu zahradního domku budou nově vybudovanou dešťovou 
kanalizací kolem objektu svedeny do navržené vsakovací galerie v zatravněné části dvora na pozemku 29/3. 
Napojení na veřejný vodovodní řád a splaškovou kanalizaci bude stávajícími přípojkami přivedenými k budově 
resp. do areálu stávající ZŠ. 
Napojení na elektrickou síť bude provedeno stávajícím připojením. 
 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a  svážném území, 

 
V rámci rekonstrukce stávajícího objektu ZŠ nejsou navrhované změny v řešení dopravy v klidu. Parkování pro 
zaměstnance a návštěvníky školy je možné podél příjezdové komunikace, kolmo k plotu pozemku p.č.st.19 a 740 a 
případně na ploše dvora. 
Povrchy příjezdové komunikace a zpevněných plochy dvora budou zachovány stávající čili asfaltové. V části 
asfaltové plochy školního dvora bude nově položený bezpečný litý povrch z umělého granulátu pro umístění 
dětského hřiště s herními prvky. 
Oplocení a vjezdová brána do areálu školy budou opraveny nebo vyměněny v původním rozsahu. Vjezd pro 
zásobování  je stávající v původní šířce  a povrchu. 
 

f) vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany, 
 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při stavebních pracích bude využíváno pouze 
pozemku stavebníka. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré hlukové a prachové limity.  

Během provozu bude vznikat především komunální odpad z provozu, popř. podobný odpad z provozu jiných ploch. 
Tento bude shromažďován a zneškodňován prostřednictvím systému odvozu komunálního odpadu. Sběrné 
nádoby budou umístěny v místnosti pro ukládání odpadu.  

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a komunikaci, 
 

 
V rámci navrhovaných úprav stávající budovy ZŠ na provoz MŠ jsou splněny požadavky pro budovy určené pro 
pobyt osob se sníženou schopností pohybu dětí předškolního věku.  
Bude dodržena Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 
369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
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h) pr ůzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za člen ění jejich výsledk ů do projektové dokumentace, 
 
V průběhu realizace stavebního záměru, zejména s ohledem na předpokládané využití části stávajících 
nosných konstrukcí, bude po celou dobu zajištěný odborný dozor autorizovaného Inženýra v oboru pozemní 
stavby a statika, který zajistí stavebně technický průzkum a dle vyhodnocení stavu stávajících konstrukcí, 
odsouhlasí rozsah rekonstrukce resp. opravy, případně doporučí vybourání, v případě zjištění špatného stavu 
stávajících nosných konstrukcí a navrhne nové řešení.  
Pro výpočet potřebného retenčního objemu vsakovacího zařízení byly použity údaje ze stanice Praha-Hostivař, 
pro p = 0,2 rok-1 , předpokládaný součinitel bezpečnosti vsaku f=1,56l/s. Navrhovaná vsakovací plocha Avsak = 
34,5 m2.  
 

i) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické provozní soubory, 
 

Stavební objekty jsou členěné na SO.01 – rekonstrukce stávajícího objektu ZŠ, SO.02 – zpevněné plochy a 
dešťová kanalizace včetně vsakovací galerie, SO.03 – zahradní domek. 
 

j) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed negativními ú činky provád ění 
stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich minimalizace, 

 
Realizací stavby nedojde k ovlivnění okolních pozemků. Okolí stavby nelze zcela ochránit před negativními účinky 
provádění stavby zvláště hluku. Stavební práce budou prováděny takovými technologiemi a zařízeními, kterými 
nebudou překročeny maximální limity hluku dané hygienickými předpisy. Při stavební činnosti s vyskytující se 
prašností bude zajištěno skrápění vodou. 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při stavebních pracích bude využíváno pouze pozemku 
stavebníka. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré hlukové a prachové limity.  
 

k) způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů, pokud není uveden v části F.  
 

Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel stavebních prací povinen postupovat v souladu s 
vyhláškou č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích. Dále je povinen se řídit technickými normami provádění (ČSN 73 
2601 Provádění ocelových konstrukcí, ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, ČSN 73 3050 
Provádění zděných konstrukcí, Provádění dřevěných konstrukcí, Tesařské práce stavební). 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
2.1 Zřícení stavby nebo její části 
Na základě statických výpočtů bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části. 
 
2.2 Větší stupe ň nepřípustného p řetvo ření 
Na základě statických výpočtů bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
 
2.3 Poškození jiných částí stavby nebo technických za řízení anebo instalovaného vybavení v d ůsledku 
většího p řetvo ření nosné konstrukce 
Na základě statických výpočtů bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
 
2.4 Poškození v p řípadě, kdy je rozsah neúm ěrný p ůvodní p říčině 
Na základě statických výpočtů bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Stavba je navržena v souladu s technickými podklady a technologickými postupy výrobců jednotlivých 
stavebních materiálů a v souladu s normami ČSN: ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 73 1103 
Navrhování cihelných konstrukcí,ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných konstrukcí,ČSN 73 1201 Navrhování 
betonových konstrukcí. 
 

3. Požární bezpečnost 
3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po ur čitou dobu 
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Konstrukce zabezbečují stabilitu objektu a jsou v souladu s ČSN 73 08 02 z hořlavých hmot-hořlavý konstrukční 
systém -DP3. Vzhledem ke skutečnost, že se jedná o změnu stavby skupiny I, jsou požární odolnosti 
stavebních konstrukcí považovány za vyhovující. Požadavky ČSN 73 08 34 čl.4 a,b,d,f jsou splněny )požární 
odolnost měněných stavebních prvků není snížena pod původní hodnotu, stupeň hořlavosti není zvýšen, nově 
zřizované prostory všemi stěnami a stropy budou utěsněny dle ČSN 73 08 02,na nově provedenou povrchovou 
úpravu stěn a stropů není použito hmot stupně hořlavosti C3 (u stropů popř. Podhledů navíc hmot, které při 
požáru jako hořící odkapávájí nebo odpadávají) viz.požární zpráva 
 
3.2 Omezení rozvoje a ší ření ohn ě a kou ře ve stavb ě 
Požadavky ČSN 73 08 34 čl.4 a,b,d,f jsou splněny )požární odolnost měněných stavebních prvků není snížena 
pod původní hodnotu, stupeň hořlavosti není zvýšen, nově zřizované prostory všemi stěnami a stropy budou 
utěsněny dle ČSN 73 08 02,na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito hmot stupně 
hořlavosti C3 (u stropů popř. Podhledů navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávájí nebo odpadávají) 
viz.požární zpráva 
 
3.3 Omezení ší ření požáru na sousední stavbu 
Odstupové vzdálenosti splňují požadavky ČSN 730802 a ČSN 730834. Objekt stávající školy ani přístavby 
neleží v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. Požárně nebezpečný prostor přistavovaného objektu 
zahradního domku nepřesahuje hranice stavebního pozemku a nezasahuje do zahrady sousedního pozemku 
parc.č. 19. viz.požární zpráva. 
 
3.4 Umožn ění evakuace osob a zví řat 
Objekt tvoří několik požárních úseků, prostory 1.pp, 1.np, 2.np a požárně oddělený prostor podkroví. Při 
navrhování bylo postupováno v souladu s vyhl. č.23/2008 Sb. v platném znění § 23 odst. 5) ve stavbě MŠ pro 
více jak 20 dětí, tzn. z hlediska požární bezpečnosti stavby u objektu určeném pro pobyt osob se sníženou 
schopností pohybu předškolního věku je nutno postupovat analogicky jako u objektů mateřských škol 
dle vyhl. č. 23/2008 sb. v platném znění § 23 odst. 5) ve stavbě MŠ pro více jak 20 dětí jsou navrženy dvě 
únikové cesty - dle PD se jedná o objekt pro 28+12+12=52 dětí + nezbytný personál    
dále dle přílohy "C" ČSN 730834 (pro změny staveb) jsou z objektu nově navrženy 2 únikové cesty, přičemž 
jedna je navržena jako částečně chráněná. Z prvního patra vede jedna NÚC schodištěm do přízemí a jedna 
NÚC z místnosti pro dětskou skupinu 2.11. po venkovním schodišti do venkovního prostoru. Z přízemí vedou 
dvě NÚC (hlavní a zásobovací vstup) chodbou do venkovního prostoru a nově z denní místnosti 1.14.do 
venkovního prostoru.Vzhledem k tomu,že se jedná o změnu stavby skupiny I a požadavky ČSN73 08 34 čl.4g 
jsou splněny (únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy ani jiným způsobem není zhoršena jejich kvalita), 
jsou únikové cesty považovány za vyhovující. viz.požární zpráva 
 
3.5 Umožn ění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
Objekt je přístupný po dostatečně únosné komunikaci požární technice a případný zásah je možné vést dveřmi, 
vraty i okny objektu. Příjezd mobilní požární techniky je umožněn do bezprostřední blízkosti objektu. U objektů 
není nutné vytvářet nástupní plochy (výška menší, než 12 metrů). Pro provedení případného zásahu bude 
možné využít stávající komunikaci v komplexu školy, která je napojena na uliční komunikaci. 
V dosahu jsou rozmístěna vnější odběrná místa s nadzemními stojany v ulicích tak, aby byly pokryty všechny 
objekty s výhledem na možnou další výstavbu v sousedství. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
Vnit řní prost ředí 
Všechny prostory navrhované MŠ mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a jsou vytápěny 
s možností regulace tepla. Záchody, koupelny a prostory příslušenství jsou účinně odvětrány. Budou dodrženy 
příslušné normy a předpisy. 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 73 0525 Projektování v oboru prostorové akustiky – všeobecné zásady 
ČSN 36 0008 Oslnění, jeho hodnocení a zábrana 
ČSN 36 0030 Výpočet umělého osvětlení 
ČSN 36 0042 Osvětlování škol umělým světlem 
ČSN EN ISO 717-1 Ochrana proti šíření hluku 
ČSN EN ISO 717-2 Ochrana proti šíření hluku 
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5. Bezpečnost při užívání  
Při návrhu stavby byly dodrženy příslušné technické normy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví budoucích 
uživatelů a to především : 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 74 4505 Podlahy společná ustanovení 
 

Tabulka předpokládaného odpadu během provozu 

Kód Název odpadu Kategorie 

20 0   2 01 Biologicky rozložitelný odpad (odpad z údržby zeleně) O 

20 0   3 01 Směsný komunální odpad (odpad z domácností) O 

20 0   3 03 Uliční smetky (odpad z úklidu zpevněných ploch v okolí objektu) O 

20 0   3 06 Odpad z čištění kanalizace (odpad z čištění lapačů střešních splavenin, případně vnitř
kanalizace) 

O 

 

6. Ochrana proti hluku  
V souvislosti s novelou § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není požadováno provedení měření hluku, které by 
prokázalo splnění normových hlukových poměrů resp. limitů ( hluk z dopravy na pozemních komunikacích, 
hluk z železniční tratě a stacionární zdroje hluku) v chráněném venkovním prostoru stavby ( fasáda s okny 
obytných místností ) a v chráněném venkovním prostoru ( pozemek bude v době provoz MŠ využívaný jako 
hřiště a zahrada) se nenachází výše uvedené zdroje hluku. 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla  
Navrhovaná rekonstrukce stávajícího objektu ZŠ je v souladu s normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana 
budov. Navrhované součinitele prostupu tepla obvodovými konstrukcemi splňují minimální požadavky 
normy. 
 

8. Řešeni přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace 
údaje o spln ění požadavk ů na bezbariérové řešení stavby. 
Navrhovaná rekonstrukce stávajícího objektu ZŠ splňuje požadavky na bezbariérovost dle Vyhlášky č. 
398/2009 Sb.Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolová ní, ochranná a bezpe čnostní pásma apod. 
9.1  Povodn ě - Stavba je postavena nad hladinou Q100 a nenachází se v záplavové zóně pro Q100. Řešené 
území se nenachází v zátopové oblasti. 
 
9.2  Sesuvy p ůdy  - V řešeném území se nevyskytují, stavba se nachází ve stabilizovaném terénu.  
9.3  Poddolování  - Objekt není poddolován. Území dotčené stavbou není zasaženo podpovrchovou těžbou. 
9.4  Seizmicita  - Stavba není ohrožena seismicitou.  
 
9.5  Radon  – V rámci rekonstrukce stávajícího objektu ZŠ bude provedena výměna finálních vrstev podlah 
v přízemí, dále rozvodů topení, vody a kanalizace vedených částečně v podlahách. V průběhu provádění 
bouracích prací částí skladeb podlah bude odborně posouzený stav původních hydroizolace a posouzena 
možnost doplnění nebo výměny části hydroizolace resp. bude navrženo technické řešení v rámci možnosti 
rozsahu rekonstrukce. Dále bude provedeno kontrolní měření přítomnosti radonového indexu a případně 
navrženy odpovídající technické řešení protiradonové ochrany. V případě naměření hodnot pro  nízké až střední 
bude dostatečnou ochranou proti pronikání radonu do objektu nově části hlavní hydroizolace s vloženou 
protiradonovou folií na střední radonové riziko, která bude provedena celistvě a spojitě se svařenými spoji  
po celé kontaktní ploše objektu. Veškeré prostupy instalací budou vodotěsně a vzduchotěsně opracovány.V 
případě zjištění vyššího indexu budou navrženo odpovídající technické řešení.  
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9.6  Hluk v chrán ěnném venkovním prostoru a chrán ěném venkovním prostoru stavby - Stavba jako 
taková není zdrojem hluku, vibrací, ani jiných nepříznivých vlivů na okolí. Při výstavbě budou použity 
stroje, zařízení a metody, které omezují hluk, prašnost a vibrace na okolní prostředí na úroveň, kterou 
připouštějí platné předpisy. 
 

10. Ochrana obyvatelstva  
Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
Stavba není inženýrskou stavbou ani objektem.  
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytuji) 
V rámci rekonstrukce stávajícího objektu ZŠ, resp. nové budovy MŠ, nejsou navrženy výrobní a nevýrobní 
technologická zařízení. 
 
 
 
vypracoval: Ing. arch. Jan Bouchal 
datum:  září 2018 
 

 


