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1 Technická zpráva 

 

1.1 Identifika!ní údaje 

a) název stavby � Mateøská �kola Bajkalská, Bajkalská 1534/19, 110 00 Praha 10 - Vr�ovice 
 

b) místo stavby � Bajkalská 1534/19, 110 00 Praha 10 � Vr�ovice, k.ú. Vr�ovice(732257) 
 
c) pøedmìt projektové dokumentace � Dokumentace pro vydání stavebního povolení øe�í 
výstavbu mateøské �koly v ulici Bajkalská. Výstavba je navr�ena v areálu stávající mateøské 
�koly. Stávající mateøská �kola bude zdemolována a postavena nová. 

 

1.2 Základní údaje o stavb" 

 

Øe�ené území se nachází na katastrálním území Vr�ovice parcelní èísla 1538/1, 1538/8, 
1536/4, 1576/2, 1538/7, 1537/7,1538/4, vlastnické právo Hlavní mìsto Praha se svìøenou 
správou nemovitostí ve vlastnictví obce Mìstská èást Praha 10.  
Jedná se o oplocenou zahradu Mateøské �koly Bajkalská a pøilehlé men�í pozemky. Oplocení 
bude prùhledné vý�ky 1,8m. Vchod pro pì�í je z ulice Bajkalská, zásobovací vjezd z ulice 
Litevská. 
 

1.3 Základní údaje o stavb" 

Pavilon A mate�ské �koly  - 112 d"tí 
Zastavìná plocha Pavilonu A (øe�ený pavilon)     645 m2 
Pavilon B mate�ské �koly  - 56 d"tí 
Zastavìná plocha Pavilonu B        349 m2 
Zastavìná plocha Hospodáøský objekt      209 m2 
Celková plocha areálu      5924 m2 

1.4 Podklady 

Projekt stavby byl zpracován na základì tìchto podkladù: 

Architektonické studie 

Polohopisné a vý�kopisné zam"�ení areálu v!etn" zam"�ení polohy vzrostlých strom$ a 
podzemních in�enýrských sítí � sou!ástí architektonické studie. 

Katastrální mapa CZUK 

Webové prohlí�e!e a letecké mapy 

Technické podklady a firemní materiály výrobc$ stavebních materiálu a výrobk$  

Platné normy a vyhlá�ky 
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1.5 Po�adavky na stavbu 

 

· Akustické po�adavky na dìlící konstrukce � dle ÈSN musí být splnìny akustické 
po�adavky na dìlící konstrukce. Akustické po�adavky urèuje norma ÈSN 730532. 

· Musím být dodr�ena minimální svìtlá vý�ka 3000mm (je dovoleno lokální sní�ení 
hygienických prostorách na 2500mm, dle vyhlá�ky è.410/2005 Sb.) 

· Po�adavky na vnitøní mikroklima � stálá teplota v zimních mìsících (optimální 22°C, min. 
20°C, max. 28°C). Vnìj�í podmínky dané oblasti (teplota -12°C/rel. vlhkost 80%). 
Mno�ství pøivádìného vzduchu se musí pohybovat v rozmezí 20-30m3/h). Rozdíl mezi 
hlavou a vý�kou kotníku nesmí být vìt�í ne� 3°C 

· Únosnost a zatí�ení na budovu � u�itné zatí�ení dle ÈSN EN 1991-1-1 na kategorii 
C1=3KN/m2. Sníh ÈSN EN 1991-1-3 (snìhová oblast I. 0,7Kn/m2). Vítr ÈSN EN 1991-
1-4 (vìtrná oblast I. Vs= 22,5m/s). 

Po�adavky na po�ární odolnost � po�ární odolnost nosných konstrukcí budovy do 12.NP 
=60min. Vnitøní dìlící konstrukce =45min. (ÈSN EN 13501-2, ÈSN 73 0802) 

1.6 Technické !e�ení 

1.6.1 Zemní práce 

Pøed zahájením zemních prací je tøeba zajistit vytyèení podzemních sítí. Na pozemku v okolí 
budovy se v souèasné dobì nachází podzemní sítì, jejich� trasy jsou zobrazeny a zakresleny 
v koordinaèní situaci.  

Pøed zahájením prací je tøeba pøipravit stavební plochu. V rámci pøípravy území je tøeba sejmout 
ornici. Výkopové práce pro základové konstrukce v øe�eném pavilonu A budou provádìny z této 
úrovnì. Budou provedeny výkopy pro základové pasy obvodových i vnitøních nosných 
konstrukcí v úrovni -1,350mm. Uvnitø objektu budou výkopy pro zalo�ení vnitøních 
schodi��ových ramen -0,500mm a pro zalo�ení výtahové �achty, která bude ve vý�ce 1,350mm 
z dùvodu dojezdu výtahu. Vnitøní základové pasy nemusí být zalo�eny v nezámrzné hloubce, 
tak�e budou zalo�eny na úrovni -0,850. 

Celý areál se skládá ze tøí rùzných budov. Pavilon A a pavilon B jsou urèeny pro potøeby a 
výchovu dìtí. Tøetí budovou je hospodáøský pavilon, kde bude zázemí personálu, technické 
místnosti a kuchynì. V tomto projektu je øe�en pouze pavilon A. 

Vý�kové hodnoty jsou vzta�eny k ±0,000 = 218,400. 

1.6.2 Základové konstrukce 

Nový objekt bude zalo�en na betonových základových pasech tl.400mm a tl.500mm. Základové 
pasy budou dle pùdorysného umístìní zalo�eny v rozdílných hloubkách. Pasy pod obvodovými 
stìnami budou zalo�eny v hloubce -1,350m, pod vnitøními stìnami budou v hloubce -0,850, 
není potøeba vnitøní stìny zakládat do nezámrzných hloubek. Z úrovnì -1,350m na úroveò -
0,850m je proveden nábìh pod úhlem 45°, nábìhy jsou zakresleny ve výkrese základù (pøíloha 
04). 

Pod výtahovou �achtou bude provedena �elezobetonová základová deska tl.250mm. Pod 
schodi��ovými rameny bude zesílená �B deska tl. 300mm s nábìhy, zalo�ení bude v hloubce -
0,500m. 

Vý�kové hodnoty jsou vzta�eny k ±0,000 = 218,400. 
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1.6.3 Nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém budovy je zdìný z prvkù POROTHERM. Na obvodové zdivo jsou pou�ity tvárnice 
POROTHERM 30 AKU Z na MVC 10. Na vnitøní nosné pøíèky jsou pou�ity stejné tvárnice 
POROTHERM 30 AKU Z na MVC 10. Vnitøní dìlící pøíèky jsou vyzdìny z keramických tvárnic 
POROTHERM 14 na MVC 10 a z tvárnic POROTHERM 8 na MVC 10. Obvodová stìna bude 
zateplena minerální vatou tl.180mm a v soklové èásti XPS tl.150mm. 
Výtahová �achta bude provedena z prolévacích betonových tvárnic tl.200mm do kterých bude 
pøidána svislá a vodorovná výztu�. 
Spojovací lávka ve 2.NP mezi jednotlivými objekty bude provedena z hliníkových a ocelových 
profilù. Nosnou èást bude tvoøit ocelová konstrukce ukotvená do fasád jednotlivých objektù pøes 
kotvící ocelové profily a chemické kotvy, ocelová konstrukce bude v rozích podepøena 
ocelovými sloupy. Obvodový plá�t bude lehký a budou ho tvoøit prvky od firmy Jansen. 
Obvodový plá�� bude k fasádì pøipojen jako okno v ostìní, kde na stranì interiéru bude 
parotìsnící páska illbruck ME511 a z exteriéru vodìodolnou ale paropropustnou pásku illbruck 
ME510.  
Celková vý�ka pavilonù je 7,9m nad terénem. 
 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je navr�ena jako �elezobetonová monolitická deska tl.300mm. Jednosmìrnì 
pnutá deska bude ulo�ena na obvodových stìnách a na støední nosné stìnì. U vstupní èásti 
bude deska ulo�ena i na ztu�ujících stìnách výtahu.  
Støecha je navr�ena plochá s tepelnou izolací a vegetací (zelená støecha). Vyspádování støechy 
je navr�eno do �esti vnitøních vpustí a bude provedeno ve spádu 3%, spádovou vrstvu vytvoøí 
spádové klíny z tepelné izolace. 
Skladba støechy je uvedena v samostatné pøíloze skladby konstrukcí. 
Prostupy stropních konstrukcí jsou zakresleny v konstrukèním systému, jedná se o instalaèní 
�achty, výtahovou �achtu, výlez na støechu a schodi�tì. Ve stropní desce nad 2.NP bude 
z vedlej�ího schodi�tì proveden výlez na støechu 900x1200mm pro údr�bu støechy. 

1.6.4 Obvodový plá�! 

Kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou probarvenou ve hmotì (velikost zrna 
3mm). Tepelná izolace � desky z minerální vaty tl.180mm. 

Kontaktní zateplovací systém bude kotven a lepen na oèi�tìnou fasádu. Byla zvolena tepelná 

izolace Isover TF(z dùvodu její tahové pevnosti 15kPa). Desky izolace mají rozmìr 
1000x600mm. Kotvení desek je rozdìleno do jednotlivých oblastí (krajová, støední). V krajové 
oblasti fasády 10 kusù kotev/m2, popøípadì bude pou�ito 8 kusù kotev/m2 ve støedové èásti 
fasády bude 6 kusù kotev/m2. Na kotvení budou pou�ity talíøové hmo�dinky KI-10M se 

zatloukacím ocelovým trnem. Hmo�dinky budou zapu�tìny 30mm to tepelné izolace a opatøeny 
zátkou ze stejného materiálu z dùvodu estetických a tepelných. 
V oblasti atiky a oplechování bude tøeba tepelnou izolaci kotvit z dùvodu velkého tlaku vìtru 
alespoò 8-10 kusù kotev/m2. 

 

Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrénem XPS tl.150mm. Finální úprava soklu bude 
provedena tenkovrstvou omítkou probarvenou ve hmotì (velikost zrna 3mm).  Zateplení soklu 
bude dota�eno a� na základovou spáru na úroveò -1,350m, tzn. -1,150m pod upravený terén. 
XPS bude celoplo�nì lepen jednoslo�kovým lepidlem (Den Braven Quartz). Ukonèení minerální 
vaty bude provedeno ukonèujícím profilem s armovací sí�ovinou 100+100mm a zakládacím 
kovovým profilem kotveným zatloukací hmo�dinkou(3ks/1bm). 
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Navr�ené tepelnì technické vlastnosti obvodových konstrukcí:  

støecha     U =  0,115W/ m2 K <  UN = 0,24W/ m2 K 

obvodový plá��   U =  0,144 W/m2 <  UN  = 0,30 W/m2 K 

podlaha na terénu  U =  0,28 W/ m2 K < UN  = 0,45 W/m2 K 

okna    U =  1,2W/ m2 K < UN  = 1,5 W/m2 K 

vstupní dveøe    U =  1,4W/ m2 K < UN  = 1,7 W/m2 K 

Posuzována byla kondenzace v konstrukci stìn a stropù. Výpoètem bylo prokázáno, �e ke 
kondenzaci nedochází. Podrobnìj�í výpoèet je uveden v pøíloze technické zprávy, jedná se o 
výstup z programu Teplo 2014 EDU. 

 

Barevné øe�ení fasád vychází z materiálového pou�ití zateplovacího systému. Základní barva 
fasády je bílá, na fasádì jsou barevné geometrické tvary. Spojovací lávka bude øe�ena jako 
hliníkový LOP na ocelové konstrukci. Barevnì budou øe�ena pouze nìkterá skla dle po�adavkù 
architekta (samolepky nebo barevná zasklení). 

 

Spojovací lávka 
 
Spojovací lávka ve 2.NP mezi jednotlivými objekty bude provedena z hliníkových a ocelových 
profilù. Nosnou èást bude tvoøit ocelová konstrukce ukotvená do fasád jednotlivých objektù pøes 
kotvící ocelové profily a chemické kotvy, ocelová konstrukce bude v rozích podepøena 
ocelovými sloupy. Obvodový plá�t bude lehký a budou ho tvoøit prvky od firmy Jansen. 
Obvodový plá�� bude k fasádì pøipojen jako okno v ostìní, kde na stranì interiéru bude 
parotìsnící páska illbruck ME511 a z exteriéru vodìodolnou ale paropropustnou pásku illbruck 
ME510. Profily budou osazeny izolaèními dvojskly. 

Støecha bude takté� vytvoøena z hliníkového LOP, který bude vyspárován s minimálním 
sklonem 3% a bude odvodnìna do svodù, které budou umístìny na fasádì. 

1.6.5 Nenosné d�lící konstrukce - p!í"ky 

Dìlící pøíèky jsou navr�ené jako zdìné z POROTHERMU v tlou��kách 80mm a 140mm na 
maltu MVC 10. Vodovodní a kanalizaèní potrubí budou vedena v pøíèkách tl.140mm nebo v 
pøedstìnách. Na zdìných pøíèkách bude provedena omítka ve dvou vrstvách a finální malba. 

Konstrukce pøíèek je navr�ena tak, aby byly dodr�eny po�adavky na vzduchovou 
neprùzvuènost u akusticky chránìných místností.  Provedení musí odpovídat typovému 
provedení.  S ohledem na akustiku je nutno provést zalo�ení pøíèek na nosnou konstrukci 
(podkladní deska a stropní deska). 

Pro jednotlivé typy místností musí být dodr�eny hodnoty vzduchové neprùzvuènosti dle ÈSN 
730523 

V jednotlivých místnostech bude provedena výmalba, omyvatelný nátìr a nebo keramický 
obklad v sociálních zaøízeních. U v�ech místností s obkladem je jednotná vý�ka 2000mm. 

1.6.6 Konstrukce st!echy 

Stropní konstrukce je navr�ena jako �elezobetonová monolitická deska tl.300mm. Jednosmìrnì 
pnutá deska bude ulo�ena na obvodových stìnách a na støední nosné stìnì. U vstupní èásti 
bude deska ulo�ena i na ztu�ujících stìnách výtahu.  
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Støecha je navr�ena plochá s tepelnou izolací a vegetací (zelená støecha). Vyspádování støechy 
je navr�eno do �esti vnitøních vpustí a bude provedeno ve spádu 3%, spádovou vrstvu vytvoøí 
spádové klíny z tepelné izolace(pøíloha PD kladeèský plán). 
Skladba støechy je uvedena v samostatné pøíloze skladby konstrukcí.  
Napojení vpusti na skladbu støe�ní konstrukce je øe�eno v pøíloze 13, výkres øe�í detaily 
napojení. U vpusti se musí dbát na správné napojení hydroizolace a parozábrany (modifikované 
asfaltové pásy) budou nalepeny nebo nataveny na pøipravené èásti vpusti. Na spodní stranì 
stropu bude nalepena parotìsnící páska illbruck ME511, R�.100mm a spáry kolem potrubí 
budou zatmeleny trvale pru�ným tmelem. Vpus� je opatøena �achtou pro zelené støechy proti 
zabránìní pádu kaèírkového obsypu do vpusti (TOPWET, v.130mm). 

Støe�ní plocha má celkovì 564 m2, spádové klíny tvoøící spád støechy, jsou v jednotném spádu 
3%. Samostatný výkres (pøíloha 08) øe�í kladeèský plán spádových klínù. 
Nad støechu budou vyvedena kanalizaèní potrubí z dùvodu odvìtrání. Na potrubí bude 
natavena parozábrana (min. 100mm), a hydroizolaèní folie do vý�ky min. 200mm. 

Pojistné pøepady støechy (napø. TOPWET) � 100x100mm, délka potrubí 500mm, celkem 8ks 

s integrovanou PVC man�etou která bude natavena na skladbu støe�ního plá�tì stejnì, jako je 

tomu u støe�ní vpusti. 

Oplechování atik na støe�e, okapové �laby, de��ové svody, oplechování vnìj�ích okenních 
parapetù, støechy instalaèních VZT �achet budou z lakovaného pozinkovaného plechu 
tl.0,5mm. Pøesné kotvení a uchycení jednotlivých prvkù oplechování (viz pøíloha 12 - detail 

napojení atiky). 

Atiky budou uchyceny dle ji� zmínìného detailu pøes zatahovací plechy ve sklonu 6%, ve 

stejném sklonu budou provedeny i VZT �achty. Zatahovací plechy budou kotveny po 0,8m po 
celém obvodu, kotvy HILTI HSU3. 

Støe�ní skladbu a detaily bude provádìt specializovaná firma s certifikátem prokazujícím její 
zpùsobilost k tìmto pracím. 

Nad hlavní vstup není tøeba umís�ovat markýzu, proto�e nad vstupem chrání vchod spojovací 
krèek, který spojuje jednotlivé budovy M�. 

Nad hlavním schodi�tìm ve 2.NP bude umístìn výlez na støechu o rozmìrech 900x1200mm. 
Výlez na støechu bude zároveò slou�it jako svìtlík VELUX CXP, který je mo�né otevøít a� do 
úhlu 60°. Na svìtlík musí být napojeny vrstvy støe�ní krytiny a to zejména parotìsnící asfaltový 
pás, který bude nataven na stìny svìtlíku. Dal�í vrstvy které musí být nataveny na svìtlík jsou 
samolepící asfaltový pás a dvojice hydroizolaèních modifikovaných asfaltových pásù. Minimální 
�íøka natavení pásù na stìny svìtlíku je 100mm.  

1.6.7 Podlahy  

Dle funkèního vyu�ití místností jsou navr�eny rùzné povrchové úpravy podlah. V M� jsou tøi 
typy (dla�by, linolea). Podkladním prvkem pro podlahy jsou betonové mazaniny a vyrovnávací 
samonivelaèní stìrky. Podlahy na terénu budou mít tlou��ku tepelné izolace 100mm a ve 2.NP 
budou mít tlou��ku 80mm, v 1.NP je podlaha umístìna na terénu a je nutné zajistit tepelnì 
izolaèní vlastnosti. 

Ve skladbì podlah 1.NP bude tepelná izolace ze stabilizovaného polystyrenu, ve 2.NP bude 
men�í vrstva tepelné izolace z dùvodu vytápìného prostoru v 1.NP.  

Na pøechodu dvou materiálù budou pou�ity prahy ev. pøechodové kovové vyrovnávací li�ty. 
Podlahové pøechodové li�ty budou osazovány na osu dveøního køídla.  
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Uva�ovaný rozmìr dla�eb je 300/300mm. Pou�itý typ musí mít tvrdost povrchu minimálnì  st.6, 
souè. tøení suchého povrchu min 0,6. Ve sprchách a hyg.zaøízeních musí být pou�ita 
protiskluzná dla�ba R9, úhel skluzu > 18° dle DIN 51097.  Skladebnì je uva�ováno s jednotnou 
tlou��kou 16 mm vè. lepidla. V pøípadì ná�lapné vrstvy keramické dla�by bude pou�it keramický 
obklad a nebo keramický sokl v.100mm, který bude ukonèen plastovou li�tou. 

Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny v samostatné pøíloze skladby podlah.  

1.6.8 Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti a vod�. 

Z dùvodu mo�ného výskytu radonu jsou navr�eny 2 asfaltové pásy. Spodní pás bude opatøen 
sklenìnou tkaninou. 
Izolace proti zemní vlhkosti je navr�ena dvouvrstvá z natavovacích asfaltových pásù. 

V místech sprch, umyváren, WC, bude konstrukce podlahy pod ná�lapnou vrstvou izolována 
pomocí hydroizolaèní stìrky. Hydroizolaèní stìrka bude vyta�ená na obvodové stìny místnosti 
min. 300mm. V místì sprchových koutù, koupelen za umyvadly bude hydroizolaèní stìrka 
s armovací møí�kou vyta�ena a� do vý�ky 2000mm, do stejné vý�ky bude vyta�en i obklad. 

Pøechod mezi stìnami a podlahou musí být vyztu�en systémovou bandá�ovací páskou. 
(nejlépe pou�ít jednotný systém pro stìrku a bandá�ovací rohovou pásku na stìny a podlahy � 
skelná samolepící páska). 

Pøi provádìní je nutné dodr�et vzájemnou kompatibilitu pou�ité hydroizolaèní stìrky s následnì 
aplikovanými vrstvami lepidla pro obklady a dla�by nejlépe pou�ít jednotlivé stavební materiály 
od stejného výrobce.  

Hydroizolaèní vrstvy støechy jsou zaji�tìny SBS modifikovanými pásy Elastek 50 Garden a 
Glastek Special Mineral, které  je umístìny hned pod vrstvy vegetaèní èásti støechy. Samolepící 
asfaltový pás který je nalepený na deskách tepelné izolace. Parozábranu tvoøí natavitelný pás z 
SBS modifikovaného asfaltu, vlo�kou z hliníkové fólie ka�írovanou sklenìnými vlákny. 

 

Tepelné a akustické izolace 

Støe�ní konstrukce je zateplena stabilizovaným polystyrenem Stabil 200S, tepelná izolace bude 
kladena ve dvou vrstvách, nejprve se vytvoøí spád pomocí spádových klínù v rozmezí tlou��ky 
80-410mm a horní vrstva v tlou��ce 160mm. 

Obvodový plá�� je zateplen kontaktním zateplovacím systémem, tepelnou izolaci tvoøí minerální 
vata (ISOVER TF Profi) tl.180mm. 

Sokl je po celém obvodu budovy na vý�kové úrovni -0,100m (vzta�eno k ±0,000), extrudovaným 
polystyrénem (XPS) tl.150mm. 

V podlahách 1.NP bude vlo�ena tepelná izolace tl. 100 mm z EPS 200 S. 

V podlahách 2.NP je navr�ena z izolace tl.80mm z EPS 200 S. 

1.6.9 Podhledy 

Rozsah a druh podhledù je uveden v tabulce místností. 

Pro hygienická a sociální zaøízení budou pou�ity desky Green do vlhka. V místech uzavíracích 
armatur, po�árních klapek eventuelnì dal�ích zaøízení vy�adujících pøístup budou osazena 
revizní dvíøka rozmìr musí být pøizpùsobem modulu obkladu, dvíøka budou plastová nebo 
hliníková s rámeèkem pro nalepení obkladu. 
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1.6.10 Keramické obklady 

V prostoru WC, umýváren a pøípravny se provedou obklady stìn keramickým obkladem 
200x200 mm do vý�ky 2,0 m.  Barevnost bude provedena dle architektonického návrhu. 

Obklady budou tl. 6mm, lepené do tmelu a spárované �edou hmotou. Spáry budou provedené 
v protiplísòové spárovací hmotì.  

Souèástí dodávky keramických obkladù stìn je i dodávka a osazení revizních dvíøek v místech 
uzavíracích armatur rozvodù TZB. Pokud bude nutno dvíøka do obkladu osadit bude jejich 
osazení v�dy koordinováno s pøedepsaným spároøezem stìny, pozice dvíøek musí být 
sparoøezu pøizpùsobena a odsouhlasena architektem. Rozmìry dvíøek musí odpovídat modulu 
obkladu. Osazení bude provedeno v jednom líci s rovinou okolní plochy obkladu. Dvíøka budou 
dodávána jako systémová, osazovaná do otvorù ve stavebních konstrukcích. Rozmìry dvíøek 
budou odpovídat po�adavkùm vyplývajícím z pozic a velikosti armatur vedení medií.  

V pøedsíních WC a v umývárnách budou umístìna zrcadla vlo�ená do plochy obkladu nad 
umyvadlovou deskou. Po obvodì bude provedeno zatmelení spáry. Zrcadla budou k podkladu 
lepena.  

1.6.11 Malby, nát!ry 

Po dokonèení v�ech prací budou v�echny prostory vymalovány. Malby budou prody�né, 
otìruvzdorné a stálobarevné. Souèástí konstrukce malby je penetrace podkladu. Malby se 
budou aplikovat na vyzrálý povrch. Ve�keré malby budou provedeny v základu v bílé barvì. 
Pøípadná barevnost bude upravena dle architektonického návrhu.   

Kovové konstrukce uvnitø objektu budou opatøeny nátìrovým systémem - základní nátìr + 2x 
vrchní nátìr.   

1.6.12 Výpln! otvor"  

Okna, vstupní dve�e  

Okna budou døevìná, zasklená izolaèním trojsklem. Ovládání oken v max. vý�ce od podlahy 
bude 1800mm. Vy��í okna budou opatøena pákovým mechanismem s táhlem. V�echna okna 
budou opatøena venkovními �aluziemi. Podrobnìj�í návrh a porovnání systémù stínící techniky 
bude proveden v samostatné èásti PD s názvem stínící technika. 

Okna budou doplnìna vnitøními døevotøískovými parapety s laminovaným povrchem tl.20mm. A 
vnìj�í parapety budou z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,5mm. Parapety budou lepeny 
k podkladu, souèástí dodávky budou boèní plastové krytky. 

Vnitøní prosklená pøíèka s dveømi ze zádveøí bude hliníková s dvojsklem. Do celé pøíèky bude 
osazeno bezpeènostní dvojsklo. Vstup do 2.np bude pøes elektrické posuvné dveøe 
s fotobuòkou pro vìt�í komfort. 

Vstupní prosklené dveøe budou døevìné, zasklení izolaèním bezpeènostním trojsklem.  

Okna a vnìj�í dveøe jsou podrobnìji popsány v pøíloze (16 � výpis oken a dveøí, pøipojení okna 
je podrobnì zakresleno v pøíloze 14) 

Pøipojovací spáry oken budou provádìny dle ÈSN 74 6077, na stranì interiéru bude parotìsnící 
páska illbruck ME511, na stranì exteriéru bude vodìodolná, paropropustná páska illbruck 
ME510. 
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Dve�e 

V�echny vnitøní dveøe jsou navr�eny døevìné osazené do oblo�kových zárubní. 

U vytipovaných dveøí budou osazeny samozavíraèe a u v�ech dveøí budou osazeny nerezové 
zará�ky. 

Okna a dveøe v obvodové konstrukci jsou vykázány v samostatné pøíloze výpisy oken a dveøí, 
kde jsou detailnì popsány a vyspecifikovány jednotlivé typy výplní. 

1.6.13  Klempí�ské prvky 

Prvky oplechování budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,5mm. 

1.6.14 Prvky po�ární bezpe!nosti 

Po�adavky na stavbu vyplývající z po�árnì bezpeènostního øe�ení. Po�ární ucpávky na 
prostupech instalací po�árnì dìlícími konstrukcemi jsou zahrnuty do jednotlivých profesních 
dílù. Pro celou stavbu je nutno pou�ít jednotný systém od certifikovaného dodavatele. Souèástí 
dodávky musí být dokumentace po�árních ucpávek. 

Objekt bude vybaven hadicovými systémy, napojenými na vnitøní vodovod. 

1.6.1 Technická �e�ení instalací 

Nové pøípojky budou napojeny na veøejné rozvody z ulice Bajkalská a na pozemek pøivedeny 
v jihozápadní èásti objektu. Budou vedeny v nezámrzné hloubce pod terénem. Pøípojky budou 
vedeny pod chodníkem z betonové dla�by. 

Kanaliza!ní p�ípojka 

Pøípojka v délce 8,5m bude pøivedena na pozemek a ukonèena v �achtì na pozemku mateøské 
�koly. �achta je umístìna v komunikaci 3,80m od hranice pozemku. 

Vodovodní p�ípojka 

Bude napojena na veøejný øad z ulice Bajkalská, v délce 14,6m. pøípojka bude ukonèena 
vodomìrnou sestavou na pozemku �koly ve vodomìrné �achtì, která bude umístìna 1,60m od 
hranice pozemku. 

 

Vnit�ní kanalizace 

V areálu bude oddílná kanalizace de��ových a spla�kových vod. 

Spla�kové odpadní vody budou likvidovány gravitaèním zpùsobem pøipojovacím, odpadním a 
svodným potrubím pøes kanalizaèní pøípojku do veøejné kanalizace. Pøipojovací potrubí budou 
vedena v pøedstìnách nebo zasekané v pøíèkách. Odpadní potrubí budou umístìna v �achtách 
uvnitø objektu a budou odvìtrána hlavicemi nad støechou objektu. 

De��ové odpadní vody budou odvádìny ze støechy støe�ními vtoky. Ka�dý vtok má samostatné 
odpadní a svodné potrubí oddìlené od spla�kové kanalizace, de��ové vody jsou dále odvedeny 
do retenèní nádr�e, která je umístìna vedle pavilonu B. 

 

Vnit�ní vodovod 

Vnitøní vodovod bude z plastových trubek vedených v pøedstìnách nebo zasekaných 
v pøíèkách. Po�ární vodovod musí být z ocelových trubek. Z vodomìrné �achty bude od 
vodomìrné sestavy veden vodovod venkovním rozvodem do hospodáøského objektu do 
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výmìníkové stanice, z výmìníkové stanice bude veden rozvod teplé vody do jednotlivých 
objektù pod terénem v izolovaném potrubí. 

 

Vytáp�ní 

Zdroj tepla pro celý areál bude z výmìníkové stanice do které bude naveden teplovod. 
Výmìníková stanice bude umístìna v hospodáøském objektu. Z hospodáøského objektu bude 
rozvod vytápìní veden pod terénem v izolovaném potrubí a rozveden do jednotlivých objektù, 
kde bude napojen na otopnou soustavu. 

 

1.6.2 Zpevn�né plochy 

Vozovky a chodníky 

Povrch konstrukce bude z betonové dla�by tl.80mm, dla�ba ulo�ena do �tìrkopísku frakce 4/8 
tl.100mm, podkladní vrstvu celé konstrukce bude tvoøit �tìrkodr� frakce 0/63 tl. 300mm. 

Stejná konstrukce bude pou�ita i u zpevnìných ploch u pavilonu A. 

Pøevý�ení obrubníkù nad zpevnìné plochy je 20mm, v celém areálu u zpevnìných ploch je 
pou�ito nìkolik typù obrub. Zapu�tìná betonová silnièní obruba 150/350/1000 v betonovém lo�i 
C16/20 � XF1 tl. min 100mm. Betonová silnièní obruba 150/300/1000 v betonovém lo�i C16/20 
� XF1 tl. min 100mm. Betonová zahradní obruba 60/250/1000 v betonovém lo�i C16/20 � XF1 
tl. min 100mm. 

Zahradní obruba bude tvoøit hranici okapového chodníku, který bude po obvodu objektù v �íøce 
480mm. Okapový chodník bude tvoøen kaèírkem frakce 8/32 a na dnì výkopu bude umístìno 
ve spádu drená�ní potrubí. Potrubí bude pøed objektem svedeno do spoleèného potrubí 
s de��ovým a zaústìno do retenèní nádr�e. 

 

1.6.3 Sadové úpravy 

Po skonèení stavebních prací bude celá plocha zelenì ohumusována. Pøed vlastním 
humusováním je nutno odstranit ve�keré stavební zbytky, povrch zbavit plevelù, rozru�it do 
hloubky 15 cm a urovnat.  Na takto upravenou plochu bude rozhrnuta ornice v tl. 20 cm. Pøed 

zalo�ením trávníku bude plocha obdìlána bì�ným zpùsobem (frézování, hrabání, válení � 2x), 

celá øe�ená plocha bude odplevelena postøikem totálního herbicidu a pøihnojena plným 
hnojivem. Travnatá plocha bude zalo�ena osetím.  

 

Ve�keré výsadby døevin budou realizovány do èerného úhoru � s balem nebo 

v kontejneru, stromy s 50 % výmìnou pùdy. Pøi výsadbì budou rostliny pøihnojeny 
pøedzásobním tabletovým hnojivem. Kolem stromù budou vytvoøeny výsadbové mísy (05 
m2/ks), kmeny stromù budou chránìny rákosovou roho�í a kotveny tøemi kùly. Proti zaplevelení 
bude aplikováno mulèování drcenou borkou. U stávajících  stromù ve zpevnìných plochách 
budou umístìny ochranné møí�e. 
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1.6.4   Výtah V3 

Výtah V3 je navr�en v lanovém provedení, bez strojovny (výtahový stroj umístìn v �achtì nad 
nejvy��í stanicí). Výtah bude komplexnì odpovídat po�adavkùm ÈSN EN 81-1 a souvisejícím 
èeským technickým normám, zákonùm a vyhlá�kám.  

Výtah nebude v evakuaèním provedení � pøi výpadku napájení výtah automaticky dojede do 
nejbli��í stanice a bude vyøazen z provozu. Pohon bude pro pøípad výpadku napájení z veøejné 
sítì ji�tìn z vl. integrované UPS � UPS zajistí dojezd do nejbli��í stanice (plný provoz se 
neuva�uje). 

Výtah musí být oznaèen podle provedení bezpeènostním znaèením dle vyhlá�ky è. 23/2008 
Sb., ÈSN EN 81-73 (5.1.3, 5.3.8). 

Pro pøípad poruchy bude v kabinì obousmìrné dorozumívací zaøízení (telefonní linka) pro 
spojení uvízlé osoby s nepøetr�itou vypro��ovací slu�bou. Pro napojení dorozumívacího 
zaøízení bude pøipravena zásuvka strukturované kabelá�e.  

Charakteristika objektu / provozu z hlediska výtahové technologie 

Z hlediska dodávky výtahu se jedná se o novostavbu. Z hlediska dodávky technologie bude 
výtah nový � instalace do nové �achty stìny budou ze ztraceného bednìní. 

Z hlediska výtahové technologie má objekt 2 podla�í - 1.NP a 2.NP. 

1.NP je hlavním nástupním podla�ím. 

Výtah osobní V3 bude dopravnì propojovat 1.NP ! 2.NP. 

Výtahová �achta ústí do komunikaèních chodeb � hl. schodi�tì objektu, z hlediska PBØ stavby 
(po�árnì bezpeènostní øe�ení) je �achta samostatným po�árním úsekem  

Specifikace 

Souèástí dodávky výtahové technologie bude : 

- zamìøení nové �achty 
- výrobní projekt výtahové technologie / koordinace se stavbou a v�emi dotèenými 

profesemi 
- dodávka a montá� výtahu 
- elektroinstalace v �achtì 
- �ebøík do prohlubnì 
- zaintegrování do navazujících subsystémù stavby 
- zkou�ky, o�ivení, komplexní uvedení do provozu, prùvodní technická dokumentace, 

�títkování � piktogramy, za�kolení obsluhy a provozovatele výtahu. 
 
SPECIFIKACE NOVÉ TECHNOLOGIE � OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAH V3 : 
 

PO!ET NAVR�ENÝCH VÝTAH":  1 ks 

JMENOVITÁ NOSNOST:   675 kg (9 osob) 

JMENOVITÁ RYCHLOST:  1,0 m/s 

ZDVIH:     3,6 m 

PO!.STANIC/NÁSTUPI�#:   2 / 2 

OBSLUHOVANÁ PODLA�Í:   1.NP, 2.NP 

POHON:  elektromechanický, trakèní, bezpøevodový, 
s plynulou regulací frekvenèním mìnièem 

Poloha strojovny:   bez strojovny, pohon umístìn pøímo v �achtì 

Pøíkon :   3,7 kW 

 Pøívod :   3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S  

Poèet startù:  120 hod-1 
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�ÍZENÍ:  mikroprocesorové øízení pro 1 výtah, 
rozvadìè umístìn v �achtì + servisní panel u zárubnì v nejvy��í stanici 
typ øízení: jednoduché 

KABINA:    standardní 
 Poèet vstupù:    1 � kabina neprùchozí 
 �íøka :    1200 mm 

Hloubka:   1400 mm 

Vý�ka:    2100 mm 

Stìny:    kompozitní materiál - barva 

Strop:    nerez, nepøímé osvìtlení  
Podlaha:   protiskluzová � guma zrnitá 

Doplòky interiéru:   ploché madlo na boèní a zadní stìnì � ve dvou úrovních,  
okopový plech - nerez, 

tlaèítkový panel s digitálními ukazateli polohy kabiny a smìru dal�í jízdy, 
tl. pro prodlou�ení doby nakládky � pro postupnou nakládku zbo�í 

NÁSTUPI�T :      vnìj�í ovládací panel (ve v�ech stanicích), nerez, tlaèítka antivandal, 
signalizace smìru a polohy (ve v�ech stanicích) 

DVE�E:     �achetní a kabinové automatické, teleskopické, bezpeènostní 
prvek - svìtelná clona � celoplo�ná (fotobuòky v celé vý�ce dveøí) 
kabinové dveøe mechanicky zaji��ované, které se mohou otevírat pouze 
v odji��ovacím pásmu �achetních dveøí (splnìní po�adavkù ÈSN EN 81-
1, èl. 11) 

�íøka:    900 mm 

Vý�ka    2000 mm 

Kabinové dveøe:   nerez  

�achet. dveøe a rám:  nerez  

Po�ární odolnost:   EW 15 DP1 

KOMUNIKA!NÍ"ZA�ÍZENÍ:  obousmìrné dorozumívací zaøízení umo�òující dálkovou 

nouzovou signalizaci a odpovídající ÈSN EN 81-28 

P�ÍPRAVA"PRO"KOM."ZA�ÍZENÍ:  telefonní analogová linka 

�ACHTA (min. rozmìry):   betonová konstrukce  
�íøka:    1600 mm 

Hloubka:   1800 mm 

Vý�ka pod strop:   2450 

Prohlubeò   1100 mm 

Prostøedí:  normální dle ÈSN 33 2000-5-51, s ohledem na ÈSN EN 81-1 

(po�adovaná teplota +5o C a� +40o C), 

odvìtrání �achty bude øe�eno pøirozenou  ventilací mimo budovu 

PROVEDENÍ":    dle ÈSN EN 81-1, naø. vlády è. 27/2003 Sb., souvisejících norem 

     a vyhlá�ek a zákonù vztahujících se na dodávku, resp. provoz výtahu 

OSTATNÍ"VYBAVENÍ:   bateriový modul pro dojezd do nejbli��í stanice pøi výpadku napájení 
výtah musí být oznaèen bezpeènostním znaèením dle vyhlá�ky è. 
23/2008 Sb. a ÈSN EN 81-73 (5.1.3, 5.3.8) 

�ebøík, osvìtlení a zásuvky v �achtì dodávka technologie 

POZNAMKY:    pohledové provedení podléhá schválení investorem 

     design bude upøesnìn v dal�ím stupni PD 

 

1.7 BOZP 

Pøi stavebních  a jiných pracích musí být pracovníci prokazatelnì pouèeni a vy�koleni. Jejich 
zdravotní zpùsobilost musí být ovìøena ve smyslu znìní Smìrnice MZd 17/1970. Pracovníkùm 
musí být poskytnuty osobní ochranné pracovní prostøedky podle naøízení vlády è. 495/2001 Sb, 
kterým se stanoví rozsah a bli��í podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních 
prostøedkù. Ochranné, záchytné konstrukce a le�ení musí odpovídat ustanovením ÈSN 73 
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8101 � Le�ení. Spoleèná ustanovení, ÈSN 73 8106 � Ochranné záchytné konstrukce a ÈSN 73 
8107 Trubková le�ení. Rovnì� je nutno øídit se podmínkami, uvedenými  v ÈSN 33 2000-4-41 
Elektrotechnické pøedpisy. Elektrická zaøízení, èást 4: Bezpeènost, kapitola 41 : Ochrana pøed 
úrazem elektrickým proudem. 

Zamìstnanci musí být pøed zahájením prací seznámeni s technologickým postupem a s 
pøíslu�nými bezpeènostními pøedpisy. Zamìstnanci musí pou�ívat pøedepsané osobní ochranné 
pracovní prostøedky dle naøízení vlády è. 495/2001 Sb , kterým se stanoví rozsah a bli��í 
podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostøedkù.  

Pøed zapoèetím prací, které by mohly pøivodit havárii nebo ohrozit zdraví pracovníkù, zajistí 
zhotovitel øádné pro�kolení tìchto pracovníkù v souladu s platnými bezpeènostními pøedpisy 
Èeské republiky. Protokol o pro�kolení (BOZ) pøedlo�í v kopii dozoru investora. 

Dodavatel musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvoøit podmínky k zaji�tìní bezpeènosti 
práce. Nejpozdìji pøi pøedání staveni�tì øe�it vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti 
bezpeènosti práce mezi provozovatelem. Dodavatel musí ve spolupráci s u�ivatelem stanovit 
technické a organizaèní opatøení k zaji�tìní bezpeènosti pracovníkù pracovi�tì a okolí. 

Tam, kde je mo�ný kontakt veøejnosti se stavbou, bude staveni�tì opatøeno bezpeènostními 
zábranami s tabulkou �STAVENI�TÌ, VSTUP ZAKÁZÁN�.  

Objekt musí být vybaven odpovídajícími oznaèeními � napø. únikové cesty, hydranty, elektrická 
a technologická zaøízení, uzávìry vody a plynu apod., toto musí odpovídat pøíslu�ným ÈSN a 
vyhlá�kám. Pøi realizaci souèástí v�ech stavebních objektù a v prùbìhu zkou�ek v�ech zaøízení 
je nutno dodr�et ve�keré platné podmínky po�ární bezpeènosti èeské republiky. Po�ární 
bezpeènost pracovi�tì musí být zaji�tìna ve smyslu zákona è. 67 / 2001 Sb. o po�ární ochranì 
(úplné znìní, jak vyplývá z pozdìj�ích pøedpisù a doplnìní) a vyhlá�ky è. 246/2001 Sb. o 
stanovení podmínek po�ární bezpeènosti. 

 

1.8 Pou�ité zdroje 

· Sdru�ení výrobc� stínicí techniky a jejích �ástí - úvodní stránka - 
SVST.CZ. Sdru�ení výrobc� stínicí techniky a jejích �ástí - úvodní stránka 
- SVST.CZ [online]. Copyright © 2015 [cit. 26.05.2018]. Dostupné 
z: http://www.svst.cz 

· Isotra.cz - �aluzie a rolety ISOTRA. Isotra.cz - �aluzie a rolety 
ISOTRA [online]. Copyright © 2015 [cit. 26.05.2018]. Dostupné 
z: https://www.isotra.cz/ 

· Výlezy do ploché st!echy VELUX � snadný p!ístup na st!echu. St!e�ní 
okna VELUX | sv"tlíky | sv"tlovody | rolety VELUX | VELUX okna [online]. 
Dostupné z: https://www.velux.cz/produkty/svetliky/vylez-do-ploche-strechy 

· Fasády, omítky, pot"ry, lepidla pro obklady a dla�by, betony | 
Baumit. Fasády, omítky, pot"ry, lepidla pro obklady a dla�by, betony | 
Baumit [online]. Dostupné z: https://www.baumit.cz/ 

· illbruck: HOME. [online]. Copyright © 2018 TREMCO ILLBRUCK [cit. 
26.05.2018]. Dostupné z: https://www.illbruck.com/cs_CZ/illbruck/ 
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· OKNA.EU - Plastová, hliníková a d�ev�ná okna . OKNA.EU - Plastová, 
hliníková a d!ev"ná okna [online]. Copyright © www.okna.eu [cit. 
26.05.2018]. Dostupné z: https://www.okna.eu/ 

· ISOVER: tepelné izolace, zvukové izolace a protipo�ární izolace. ISOVER: 
tepelné izolace, zvukové izolace a protipo�ární izolace[online]. Copyright © 
2018 [cit. 26.05.2018]. Dostupné z: https://www.isover.cz/ 

· Základní informace k cihlám Porotherm a ta�kám Tondach. Základní 
informace k cihlám Porotherm a ta�kám Tondach [online]. Copyright © [cit. 
26.05.2018]. Dostupné z: https://wienerberger.cz/ 

· JANSEN | Úvod | Ocelové a nerezové profily. JANSEN | Úvod | Ocelové a 
nerezové profily [online]. Dostupné z: http://www.jansencz.cz/1-uvod.html 

· Dom!. Country Detection [online]. Copyright © Schindler 2018 [cit. 
27.05.2018]. Dostupné 
z: https://www.schindler.com/cz/internet/cs/home.html 

· St�e�ní prvky TOPWET | TOPWET. St!e�ní prvky TOPWET | 
TOPWET [online]. Copyright © TOPWET s.r.o. [cit. 27.05.2018]. Dostupné 
z: http://www.topwet.cz/ 

 

 

1.9 Pou�ité normy 

· ÈSN 730532 � Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách 

· ÈSN EN 1991-1 � Zatí�ení konstrukcí - Èást 1-1: Obecná zatí�ení - Objemové tíhy, 
vlastní tíha a u�itná zatí�ení pozemních staveb 

· ÈSN EN 1991-1-3 � Obecná zatí�ení � zatí�ení snìhem 

· ÈSN 191-1-4 � Obecná zatí�ení � zatí�ení vìtrem 

· ÈSN EN 13501-2 � Po�ární klasifikace stavebních výrobkù a konstrukcí staveb - Èást 2: 
Klasifikace podle výsledkù zkou�ek po�ární odolnosti kromì vzduchotechnických 
zaøízení 

· ÈSN 730802 � Po�ární bezpeènost staveb 

· ÈSN 746077 � Okna a vnìj�í dveøe � po�adavky na zabudování 

· ÈSN EN 81-1 � Bezpeènostní pøedpisy pro konstrukci a montá� osobních a malých 
nákladních výtahù 

· Vyhlá�ka è.410/2005 Sb. � Vyhlá�ka o hygienických po�adavcích na prostory a provoz 
zaøízení a provozoven pro výchovu a vzdìlávání dìtí a mladistvých 

· Vyhlá�ka è. 23/2008 Sb. � Vyhlá�ka o technických podmínkách po�ární ochrany staveb 

  


