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Pozemek nové budovy Základní umělecké školy Ratibořická se nachází v cen-
trální části Horních Počernic. Sousedí s areálem škol a parkem s množstvím 
zeleně a dětskými hřišti. Leží na svislé ose, spojující vlakové nádraží s výše 
zmíněným parkem, a vodorovné ose mezi občanskou a obytnou zónou. Do-
pravní dostupnost je zajištěna autobusovou zastávkou v bezprostřední blíz-
kosti. 
Na západní straně k pozemku přiléhá zástavba rodinných domů. Ve svém 
návrhu jsem navázala na rastr těchto ulic prodloužením silnice, která tak roz-
děluje určený pozemek na horní část, kde je umístěna budova ZUŠ, a dolní, 
která může být využita k dalšímu účelu. V současné době je celá plocha po-
zemku určena k umístění pouťových atrakcí v letních měsících.
Hmota budovy umělecké školy se liší od svého okolí protikladnou reakcí na 
uspořádání města. Křídla budovy se přibližují k hraně pozemku pod úhlem 
45°. Vzniká tak předprostor, kam může expandovat činnost školy a obohatit 
tak své sousedství. Rohy objektu dosahující až k okolní komunikaci vytváří 
interakci s vnějším prostředím. Ke kolemjdoucímu tak vybíhají jednotlivé pa-
prsky umění, které ho zvou do svého středu.

KONTEXT
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Budova základní umělecké školy, která vábí do svého nitra. Otevírá náruč 
k sousednímu parku a vybízí tak k nahlédnutí. Inspiruje malé umělce na je-
jich cestě životem. Stává se symbolickým rozcestníkem či vzpomínkou na 
dětství. Poskytuje dětem společný prostor, kde mohou vystavovat svá díla, 
a osobní zákoutí učeben. Pro někoho je útočištěm před úkoly a testy ze zá-
kladní školy. 
Pyšní se dvěma sály, které se v době vystoupení změní v reprezentativní mís-
to plné šatů, obleků, hudby a tance, a pro rodiče se stávají pomyslnou klíčo-
vou dírkou, která jim nabízí pohled do světa umění, v němž žije jejich dítě.
Je to místo, kde se setkávají múzy všech oborů a lákají k sobě nové talenty. 
Každá z nich má svoje působiště a vzájemně se potkávají a ovlivňují v srdci 
školy. 
Je to místo, kde se mísí svět občasného trápení nad výsledným dílkem nebo 
zapomenutou notou se světem koncertů, vystoupení a potlesku diváků. 

LIBRETO





VELKÝ SÁL MALÝ SÁL
KANCELÁŘE

HUDEBNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR
DRAMATICKÝ OBOR
TANEČNÍ OBOR

Čtyři křídla základní umělecké školy vystupují ze společného středu. Dvou-
podlažní hmota v sobě ukrývá velkorysé prostory pro výuku uměleckých obo-
rů i reprezentativní prostředí sálů.
Vstupní prostor školy návštěvníka ihned navádí do centra objektu, kde se se-
tkávají všechny její obory a funkce. Ústředním prvkem pomyslného rozcest-
níku školy je půlkruhové schodiště vedoucí kolem bufetu. Každé křídlo je za-
meřené na jinou složku umění. 
Taneční a literárně-dramatický obor se rozprostírají v přízemí jednoho kříd-
la. Hlavní učebny těchto oborů se otevírají do hlavního nároží. Výtvarný obor 
umístěný v prvním patře ve stejném křídle profituje ze severní orientace uče-
ben, která zajišťuje vhodné světelné podmínky výtvarné tvorbě. 
Rozsáhlý hudební obor expanduje do obou podlaží jednoho křídla a posky-
tuje adekvátní prostory pro sólové hráče i velké skupiny.
Koncertní sály se stávají srdcem kulturního dění pro celé město. Obohacují 
okolní oblast o jedinečný společenský prostor. Škole umožňuje spolupráci 
s profesionálními hostujícími hudebníky, které láká na kvalitní a moderní sály.
Ředitelství umístěné nad výstavním foyer využívá výhledu na vstupní dvora-
nu budovy.
Společné komunikace jež navádějí návštěvníka do jednotlivých učeben pů-
sobí velkorysým dojmem díky hornímu prosvětlení a otevřením prostoru přes 
dvě podlaží.

KONCEPT
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Otevřenost budovy základní umělecké školy a její interakci s okolím podporu-
jí celoprosklené plochy v místě setkání objektu s hranicí pozemku. Přes tuto 
transparentní plochu se vnitřní dění promítá do ulic a zpestřuje každodenní 
život. 
Vybíhající hmota křídel, která se setkává v jednom centrálním bodě je zdů-
razněna zhuštěním rastru oken směřujících ke středu. Vysoké štíhlé okenní 
otvory jsou doplněny povrchovou úpravou s jemným vroubkováním. 
Celková horizontalita budovy je podpořena vertikální linií fasád.

MATERIÁLY
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AKTUALIZACE STUDIE 

Navenek je škola záhadná, svojí hmotou se obrací proti zavedeným zvyklostem 

okolní zástavby, i když není na první pohled jasné čím. Rozložení do čtyř křídel ve 

tvaru kříže je zvenku jasné pouze z ptačí perspektivy.  

Ústředním prvkem budovy se stalo jeho nitro, srdce celé budovy, hlavní schodiště, 

kolem kterého se točí veškerý život v interiér. V tomto centru se scházejí všechny 

cesty z učeben i sálů. Odtud se ukazuje rozložení budovy do čtyř směrů, které je 

najednou jasné a čisté. 

Budova má mít zvenku stejně záhadnou tvář jako tvar.  

Proto se změnila její fasáda. Byl použit pravidelný rastr oken, která jsou rozmístěná 

nad sebou v 5 řadách. Navzdory nízké podlažnosti školy je vytvořen nejasný dojem 

o její výšce. Vzniká tak obálka, která neprozrazuje, co se skrývá uvnitř, zároveň však 

množstvím prosklených ploch nepůsobí uzavřeně. K prozření opět dochází 

z interiéru, odkud je díky pravidelnosti rastru vidět jednoduchost použité 

tajemnosti. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
4. ÚDAJE O STAVBĚ 

  



 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název: Základní umělecká škola Ratibořická – Horní Počernice 

Místo: Ratibořická, 193 00  Praha, Horní Počernice,  

Parcelní čísla – 785/3, 785/4, 785/9 

Datum zpracování – 02/2020 – 05/2020 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace ke stavebnímu povolení 

Charakteristika stavby: Novostavba občanské vybavenosti 

Účel stavby: umělecká výuka dětí a kulturní vyžití města 

Vypracovala: Adéla Filounová 

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký 

Ústav: 15118 Ústav nauky o budovách 

Konzultanti: 
Ing. Marek Novotný, Ph.D. – architektonicko-stavební řešení 

Ing. Tomáš Bittner, Ph.D. – stavebně-konstrukční řešení 

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. – požárně-bezpečnostní řešení 

Ing. Jan Žemlička, Ph.D. – technika prostředí staveb 

Ing. Radka Pernicová, Ph.D – zásady organizace výstavby 

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

SO 01 Hrubé terénní úpravy 
SO 02 Základní umělecká škola 
SO 03 Chodník 
SO 04 Vjezd do garáže 
SO 05 Parkování 
SO 06 Silnice 
SO 07 Přípojka elektřiny 
SO 08 Přípojka plynu 
SO 09 Přípojka vodovodu 
SO 10 Přípojka kanalizace 
SO 11 Vsak dešťové kanalizace 
SO 12 Čisté terénní úpravy 

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Při návrhu byl použit archivní geologický vrt číslo 176663 z roku 1967 a vrt číslo 183803 z 
roku 1978. Jedná se o vrty z databáze GDO. 

4. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
Stavba se nachází v Horních Počernicích vedle areálu základní školy. Je navržena na 
nezastavěném pozemku, které je v současné době využíván pro umístění pouťových 
atrakcí a maringotek. Pozemek je zatravněné území ve vlastnictví hlavního města Prahy 
(parcelní čísla – 785/3, 785/4, 785/9). Terén pozemku je rovinného charakteru, svažuje se 
k jihu a celkové převýšení je 0,7 m. Parcela má celkovou rozlohu 9256 m2 a je v přímém 
kontaktu s ulicí Ratibořická a Jívanská. Na východní straně se nachází areál základní školy 

 

se sportovním hřištěm. Z jihu a západu je pozemek obklopen zástavbou rodinných domů 
a na severu se nachází zelená parková plocha. V Ratibořické je silnice II. třídy a vede tudy 
autobusová doprava. Ulice Jívanská je silnice III. třídy. Pod ulicemi je veden vodovodní, 
kanalizační řad a plynovod. Na hranici pozemku (k.č.785/3) je vedeno elektrické vedení 
110 kV. Pozemek nezasahuje do jiných ochranných pásem.  

5. ÚDAJE O STAVBĚ 
Jedná se o trvalou novostavbu využívanou pro účely základní umělecké školy. Stavba má 
dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Nadzemní část je rozdělena do 4 křídel 
uspořádaných do kříže, z nichž dvě jsou podsklepená. Hlavní vstup do budovy je umístěn 
ze severu z ulice Ratibořická. V části severozápadní, kde se nachází hlavní vstup, je i malý 
sál a kanceláře školy. V jihozápadním křídle se nachází velký sál se zázemím pro účinkující 
a v podzemní části tohoto křídla je umístěno technické zázemí budovy. V jihovýchodním 
křídle se nachází veškeré učebny pro hudební obor školy, v podzemí jsou umístěné 
garáže. Ve čtvrtém, severovýchodním křídle je umístěno hygienické zázemí pro školu a 
veškeré učebny a kabinety výtvarného, literárně-dramatického a tanečního oboru.  

Stavba splňuje technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. a požadavky 
na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [1][2] 

Vstup do budovy je bezbariérový, v jihovýchodním křídle se v rámci chráněné únikové 
cesty nachází výtah, který spojuje všechna podlaží. Velký sál s divadelním hledištěm je 
vybaven 7 místy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Plocha pozemku: 9256 m2 
Zastavěná plocha: 2870 m2 
HPP: 7210 m2 
ČPP: 6015 m2 
Obestavěný prostor: 31 010 m3 

Kapacita podle běžného provozu: 
ZUŠ – 300 studentů (obsazenost při probíhající výuce ve všech učebnách současně) 

Sály – Velký sál – 300 diváků 
  – Malý sál – 150 diváků 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJE A NORMY 

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

[2] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 



 

   

VYPRACOVALA  ADÉLA FILOUNOVÁ 

VEDOUCÍ PRÁCE  PROF. ING. ARCH. ROMAN KOUCKÝ 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA RATIBOŘICKÁ  

2019/2020 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA ARCHITEKTURY 

 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
b. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
c. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ atd. 
d. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
e. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 
f. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
g. SEZNAM POZEMKŮ 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
a. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
b. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
c. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
d. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
e. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
f. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
g. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
h. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
i. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
j. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY 
k. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJICÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

  



1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Stavba se nachází v Horních Počernicích. Je navržena na nezastavěném pozemku, které 
je v současné době využíván pro umístění pouťových atrakcí a maringotek. Pozemek je 
zatravněné území ve vlastnictví hlavního města Prahy. Terén pozemku je rovinného 
charakteru, svažuje se k jihu a celkové převýšení je 0,7 m. Parcela má celkovou rozlohu 
9256 m2 a je v přímém kontaktu s ulicí Ratibořická a Jívanská. Na východní straně se 
nachází areál základní školy se sportovním hřištěm. Z jihu a západu je pozemek obklopen 
zástavbou rodinných domů a na severu se nachází zelená parková plocha. Pod ulicemi je 
veden vodovodní, kanalizační řad a plynovod. Ochranná pásma těchto sítí nezasahují na 
řešené území. Na hranici pozemku (k.č.785/3) je vedeno elektrické vedení 110 kV. Průběh 
vedení a ochranné pásmo bude před zahájením prací vyznačeno geodetem. 

b. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
Při návrhu byl použit archivní geologický vrt 
číslo 176663 z roku 1967 a vrt číslo 183803 z 
roku 1978. Jedná se o vrty z databáze GDO.  
IG vrt číslo 176663 je určen v hloubce 3-26,8 
m. Do hloubky 23 metrů se podloží skládá z 
pískovce třídy těžitelnosti 2, hladina 
podzemní vody je určena v 15,7 metrech.  
Vrt číslo 183803 je určen do hloubky 1,5 
metru a vyskytuje se zde písčitá hlína. Tento 
vrt je za hranicí řešeného území a slouží 
pouze k odhadu horních vrstev zemin. 
Doporučuji před zahájením výkopových 
prací provést nový inženýrsko-geologický vrt 
z důvodu neurčených 3 metrů u vrtu 176663 
a následné posouzení geodetem. 

 

c. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ atd. 
Pozemek se nevyskytuje v záplavovém ani poddolovaném území. 

d. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY  
Stavba neovlivní žádné okolní stavby či pozemky. 

e. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 
Na pozemku se v současné době nenachází žádné dřeviny ani křoviny. 

f. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu ulic Ratibořická a Jívanská. V rámci stavby 
bude prodloužena ulice Trní na jižní straně pozemku. Z ulice Jívanská je navrženo 
parkoviště s pěti parkovacími místy, z nově navržené ulice Trní je vjezd do podzemních 
garáží. Objekt bude napojen na přípojky vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu a 
elektřinu. 

g. SEZNAM POZEMKŮ 
Stavba je umístěna na pozemcích číslo– 785/3, 785/4, 785/9 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
a. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Objekt má sloužit pro základní umělecké vzdělávání dětí. Zároveň jsou v budově dva 
koncertní sály, které jsou určeny pro vystoupení školy, ale i k účelu pronájmu pro 
zkoušející umělce a jejich vystoupení. Sály tak mají sloužit ke kulturním akcím Horních 
Počernic. 

PARAMETRY: 
Plocha pozemku: 9256 m2 
Zastavěná plocha: 2870 m2 
HPP: 7210 m2 
ČPP: 6015 m2 
Obestavěný prostor: 31 010 m3 

Kapacita podle běžného provozu: 
ZUŠ – 300 studentů (obsazenost při probíhající výuce ve všech učebnách současně) 

Sály – Velký sál – 300 diváků 
  – Malý sál – 150 diváků 

b. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Budova ZUŠ je umístěna na hlavní ose vedoucí městem z nádraží. Na východní straně se 
přes silnici nachází areál základní školy s několika pavilony. Z jižní a západní strany je 
pozemek lemován zástavbou rodinných domů. Ze severu se nachází rozlehlý park. Vedle 
parku je výstavba tří věžových bytových domů.  

Objekt je řešen jako solitér, nenavazuje na okolní zástavbu i vzhledem k její různorodosti. 
Využívá strategické pozice v rámci města, umístěn je na křižovatce hlavní severojižní osy 
a na spojení obytné části s areálem školy (ulice Ratibořická). Pro účel umělecké školy je 
toto místo vhodné i z důvodu blízkosti školního areálu, ve kterém v současné době výuka 
probíhá v dočasných prostorech. Ze strategického umístění v centru města, v blízkosti 
nádraží a u zastávky autobusu bude profitovat ZUŠ i sály v ní umístěné. 

Na vzájemně kolmé ulice a na celkový pravidelný rastr okolní zástavby objekt nenavazuje 
paralelně, ale je otočen na diagonálu. Vytváří tak zákoutí, které jsou dále využívány podle 
potřeby školy. Učebny ZUŠ jsou tímto vzdáleny od uliční čáry, což poskytuje určitou míru 
soukromí. Natočení budovy dále poskytuje využití severní a východní strany, která je 
vzhledem k charakteru účelu budovy nejstrategičtější. Na západ, který je z hlediska 
odpolední výuky v umělecké škole nevýhodný, jsou umístěny sály a zároveň jsou 
odděleny od možného ruchu z ulice během vystoupení.  

Návrh základní umělecké školy sestává ze dvou nadzemních podlaží, které napomáhají 
celkovému záměru přehledného pohybu po budově. Budova je rozdělena do čtyř křídel, 
každému je určena jiná funkce. Ve vstupním křídle je vedle vstupního foyer, které dále 
slouží jako výstavní prostor, navržen malý sál. Nad foyer se nachází kanceláře školy. V 
jihozápadním křídle je umístěn velký sál s veškerým zázemím pro účinkující. 
Nejnáročnějšímu oboru, co se týče počtu učeben, hudebnímu oboru, je věnováno celé 
jihovýchodní křídlo a obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický jsou rozprostřeny v 
severovýchodním křídle. Všechna křídla jsou propojena prostornými chodbami, v křídlech 
s učebnami je pohyb ve druhém podlaží proveden ve formě ochozů, které jsou osvětleny 
světlíky. Chodby se setkávají v centru, kde je umístěno hlavní půlkruhové schodiště.  



c. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Budova má jeden hlavní vstup z ulice Ratibořická. Ten je určen jak pro vstup do ZUŠ, tak 
pro návštěvníky koncertních sálů. Provoz školy je umístěn převážně ve východních 
křídlech budovy. Hygienické zázemí je rozlišeno pro potřebu školy a pro funkci sálů. 
Zázemí pro sály je navrženo na plnou kapacitu obou sálů a rozděleno do 1. a 2. 
nadzemního podlaží podle vstupu do jednotlivých sálů. Hygienické zázemí pro část 
budovy určenou škole je dimenzováno podle předpokládané plné kapacity při provozu 
všech učeben současně (300 žáků). Technické zázemí se nachází v podzemním podlaží 
pod velkým sálem. V podzemním podlaží je dále umístěno 21 parkovacích míst určených 
zaměstnancům školy. Vjezd so garáží je z nově navržené silnice, která je prodloužením 
ulice Trní. Pro parkování rodičů je určeno pět parkovacích míst, ke kterým je příjezd z ulice 
Jívanská.  

d. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Objekt splňuje vyhlášku č.398/2009 Sb. o všeobecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb[1]. Je zde navržen bezbariérový výtah pro 
vertikální přepravu osob. Ve velkém koncertním sále je horní řada navržena se 7 místy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

e. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Před zahájením provozu stavby bude vypracován provozní řád. Pro veškeré navržené 
užívání je stavba bezpečná. 

f. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Objekt je navržen jako železobetonový skelet sloupy mají rozměr 400x400 mm, rozměry 
průvlaků se liší dle rozponů, jejich šířka je 400 mm a výška se pohybuje od 500 do 1000 
mm (viz D.2. Stavebně konstrukční část). Železobetonová deska je navržena s tloušťkou 
250 mm. Ramena schodišť v objektu jsou v únikových cestách navržena prefabrikovaná. 
Hlavní půlkruhové schodiště je monolitické. Skelet je založen na základových patkách a 
pasech, v podsklepené části je navržena základová železobetonová deska, která je 
v místě sloupů zesílena náběhy. 

Obvodový plášť budovy je řešen dvouvrstvou provětrávanou fasádou, která je zateplena 
EPS. Vrchní vrstva je navržena z lícových cihel. V 1.PP jsou navrženy obvodové 
železobetonové stěny s kontaktním zateplením z EPS. Vnitřní konstrukce jsou řešeny 
s ohledem na akustické požadavky. Dělící příčky mezi učebnami jsou sádrokartonové, 
v místě s požadavkem na vyšší zvukovou neprůzvučnost jsou navrženy jako 
sádrokartonové předstěny na zděné příčce.  

Mechanická odolnost a stabilita stavby je navržena v souladu s platnými normami. 
Budova je navržena tak, aby nedošlo ke zřícení, poškození nebo přetvoření prvků 
konstrukcí. 

g. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
V 1. PP je umístěna strojovna vzduchotechniky, která zajišťuje větrání a vytápění prostor 
budovy. Dále je v 1.PP navrženy dva plynové kotle, které zajišťují ohřev topné vody. 

Více viz samostatná část D.4. Technika prostředí stavby 

h. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Stavba je rozdělena na 56 požárních úseků. Je vybavena 2 chráněnými únikovými 
cestami typu A. Prostory kanceláří školy, velký koncertní sál a šatny k sálům jsou 
vybaveny elektronickou požární signalizací. Konstrukce odpovídají požadavkům na 
požární bezpečnost staveb. 

Více viz samostatná část D.3. Požárně-bezpečnostní řešení 

i. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
Obvodový plášť a výplně otvorů vyhovují požadavkům na součinitele prostupu tepla 
obvodovými konstrukcemi. 

Škola využívá na splachování dešťovou vodu, která je zachycována v akumulační nádrži. 
Na přebytečnou dešťovou vodu je zbudována vsakovací nádrž. 

j. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY 
Stavba a její provoz splňují hygienické předpisy a normy ČSN a splňuje požadavky 
stavební fyziky na kvalitu vnitřního prostředí.[2] 

Větrání objektu je řešeno kombinací nuceného větrání v místnostech s větším objemem 
a bez možnosti přirozeného větrání. Menší učebny jsou větrány přirozeně, je však nutné 
dbát na minimalizaci zatížení hlukem okolního prostředí, během probíhající výuky 
hudební výchovy.  

Místnosti jsou vytápěny převážně pomocí podlahového topení. Ve skladech jsou 
umístěny desková otopná tělesa. Vytápění koncertních sálů a hlavní komunikace je 
zařízeno pomocí vzduchotechnické jednotky 

Více viz. samostatná část D.4. Technika prostředí stavby 

k. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Objekt nezasahuje do ochranných či bezpečnostních pásem a na území není zvýšená 
koncentrace radonu, seizmické činnosti. Území není záplavové ani poddolované. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
Bude zřízena vodovodní přípojka z plastového potrubí DN 80 s napojením v ulici Trní 
Přípojka bude zřízena přes odbočnou tvarovku, opatřenou vodárenským šoupátkem. 
Vodoměrná soustava bude zřízena ve vodoměrné šachtě na kraji pozemku.  

  



KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
Bude zřízena kanalizační přípojka kolmo na kanalizační stoku s napojením v ulici Trní. Na 
hranici pozemku školy bude umístěna revizní šachta s čistící tvarovkou, další revizní 
šachty budou dále rozmístěny po délce kanalizační přípojky podle požadavků 

PŘÍPOJKA PLYNU 
Bude zřízena přeložka plynového STL potrubí pod chodník v ulici Ratibořická. Na nové 
plynové potrubí bude provedena přípojka z plastového potrubí spádována ve sklonu 
0,5%. HUP skříň je umístěna ve výklenku na hranici pozemku a obsahuje hlavní uzávěr 
plynu, plynoměr a regulátor tlaku plynu.  

PŘÍPOJKA ELEKTŘINY 
Bude zřízena přípojka silnoproudého vedení z ulice Ratibořická. Přípojka sítě je do objektu 
vedena v zemi v hloubce 0,5 m. Přípojková skříň s hlavním jističem se nachází ve na hranici 
pozemku. 

Více viz. samostatná část D.4. Technika prostředí stavby 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu v ulici Ratibořická a Jívanská. Hlavní vstup 
do budovy je umístěn ze severu z ulice Ratibořická, kde je v současné době zastávka 
městského autobusu. Z ulice Jívanská je navržen vjezd na parkoviště s pěti parkovacími 
místy určenými pro rodiče žáků. Na jižní straně pozemku je navrženo prodloužení 
stávající silnice v ulici Trní, která je kolmá na ulici Jívanská. Z této nové silnice je vjezd do 
podzemních garáží 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJICÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
V současné době se v místě nenachází žádné stromy ani křoviny. Na pozemku budou 
provedeny hrubé terénní úpravy před začátkem výstavby. Po dokončení budou výkopy 
zasypány zeminou vytěženou během výkopových prací. Na pozemku bude vysázena 
tráva.  

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
Při provozu je nutné dbát na minimalizaci hluku během výuky hudební výchovy. Stavba 
nebude mít negativní vliv na okolní prostředí. Neovlivní vodu ani půdu, odpady budou 
skladovány v samostatné místnosti v podzemním podlaží. 
Stavba nezasahuje do ochranných pásem. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Ochrana obyvatelstva není předmětem této části dokumentace. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Stavba je rozdělena do 12 stavebních objektů. Pozemek staveniště je vymezen na 
základě rozsahu využitých pozemků. Vstup na staveniště je z ulice Jívanská. 

Více viz samostatná část D.5. Zásady organizace výstavby 

 

ZDROJE A NORMY 
[1] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 

[2] ČSN 73 4108. Hygienická zařízení a šatny. Praha : ÚNMZ, 2013 
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