
jednotky DUPLEX 800 Multi Eco ovládané čidly na CO2. Přívod a odvod vzduchu v her-
nách mateřské školy je řešen podstropním vzduchotechnickým potrubím opláštěným 
sádrokartonovými deskami s osazenými nerezovými mřížkami. V rámci energeticky 
úsporných opatření bylo zrušeno vytápění mateřské školy elektrickými akumulačními 
tělesy, byla rozšířena plynovodní přípojka a osazena plynová kotelna.

Náklady realizace stavby:  .......................................................................  7.435.257,- Kč včetně DPH
Náklady inženýrské činnosti a PD:  ...........................................................  385.687,- Kč včetně DPH
Celkové náklady stavby:  .........................................................................  7.820.944,- Kč včetně DPH
Doba realizace stavby:  ....................................................................................  červen 2017 ‒ září 2017
B)  ÚDAJE O STAVEBNÍM TVŮRČÍM TÝMU
Autor návrhu a projektu díla: DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10, Ing. Pavel 
Štajnrt, tel. 234 054 284, IČ 276 42 411.
Generální dodavatel díla: KURŠTEJN STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o., Jezbořice 
78, 530 02 Jezbořice, IČ 287 62 576, DIČ CZ28762576, Radek Kurštejn, jednatel společ-
nosti, tel. 466 600 461.
Investor: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová,
IČ 002 78 653, Mgr. Magdaléna Peterková starostka města. Ing. Karel Švercl vedoucí 
odboru rozvoje města a investic tel. 465 500 170.
Rozsah realizovaných stavebních úprav nevyžadoval povolení dle zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění.

ZATEPLENÍ 
MŠ U KOUPALIŠTĚ 
MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
KATEGORIE:  STAVBA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
A)  ÚDAJE O STAVBĚ
Stavba mateřské školy se nachází v Pardubickém kraji, v obci a k.ú. Česká Třebová v ulici 
U Koupaliště č.p. 610. Mateřská škola byla postavena v osmdesátých letech dvacáté-
ho století. Jedná se o dvoupodlažní prefabrikovaný železobetonový skelet s cihelnými 
vyzdívkami s plochou střechou. V rámci projektu byla navržena opatření pro snížení 
energetické náročnosti objektu, která spočívala ve výměně výplní otvorů, provedení 
zateplení obvodových stěn budovy kontaktním zateplovacím systémem. Vstupní část 
fasády mateřské školy byla obložena dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu. Dále 
bylo provedeno zateplení ploché střechy a provedení nové střešní krytiny z PVC fólie. 
Do hygienických zařízení mateřské školy byly osazeny podstropní vzduchotechnické 
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Projekt snížení energetické náročnosti objektu byl podpořen v rámci Ope-
račního projektu Životní prostředí pod registračním číslem CZ.05.5.18/0.0
/0.0/15_019/0001836. Původní vytápění mateřské školy bylo řešeno elek-
trickými akumulačními kamny. V rámci projektu snížení energetické nároč-
nosti budovy byla rozšířena plynovodní přípojka, realizován nový systém 
ústředního vytápění s otopnými deskovými tělesy a realizována nová tech-
nologie kotelny s dvojicí plynových kondenzačních kotlů.

Projekt snížení energetické náročnosti objektu byl podpořen v rámci Ope-
račního projektu Životní prostředí pod registračním číslem CZ.05.5.18/0.0
/0.0/15_019/0001836. Do hygienických zařízení mateřské školy byly osa-
zeny podstropní vzduchotechnické větrací jednotky s pasivním rekupe-
račním výměníkem, centrálním přívodem vzduchu a filtrací. V učebnách 
mateřské školy jsou provedeny podstropní vzduchotechnické rozvody. 
Ovládání vzduchotechnických jednotek je řešeno automatickým režimem 
řízeným čidlem CO2.

Po výměně oken, provedení nového systému ústředního vytápění a osaze-
ní vzduchotechnického potrubí pod stropem herny byly provedeny nové 
malby stěn a stropů a položeny nové koberce a PVC krytiny včetně pří-
stupového schodiště. Tyto úpravy byly provedeny mimo projekt snížení 
energetické náročnosti objektu a byly hrazeny z vlastních prostředků měs-
ta Česká Třebová.

Po výměně oken a provedení nového systému ústředního vytápění byly 
provedeny nové malby stěn a stropů v šatnách a položeny nové PVC kry-
tiny. Tyto úpravy byly provedeny mimo projekt snížení energetické nároč-
nosti objektu a byly hrazeny z vlastních prostředků města Česká Třebová.

Po výměně oken, provedení nového systému ústředního vytápění a osaze-
ní vzduchotechnických jednotek pod stropem hygienického zařízení byly 
provedeny nové rozvody ZTI a elektro, nové keramické dlažby a obklady, 
osazeny nové závěsné zařizovací předměty a provedeny malby stěn a stro-
pů. Tyto úpravy byly provedeny mimo projekt snížení energetické nároč-
nosti objektu a byly hrazeny z vlastních prostředků města Česká Třebová.

  PŘÍSLUŠNÉ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PŘEDMĚTNÉHO
  OBJEKTU ČESKÁ TŘEBOVÁ 621757

  POZNÁMKY
- V rámci stavby bude kolem objektu instalováno samonosné lešení, jehož stabilita   
   bude zajištěna založením na přilehlých pozemcích a kotvením do obvodové stěny.
- V místech vchodu bude lešení provedeno jako podchozí.
- Lešení musí být provedeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob pracující       
   na lešení a chodců pohybujících kolem stavby.
- Projekt lešení včetně statického posouzení provede dodavatel lešení
-  Na čela lešení budou umístněny bezpečnostní tabulky.
- Konstrukcí lešení dojde po dobu realizace fasády k dočasnému záboru části 
   přilehlých pozemků.
- V prostoru staveniště bude umístněn kontejnér pro demontovaný materiál a odřezky 
   nových stavebních materiálů, skládka materiálu, výtah a mobilní WC.
- Keře a větve stromů zasahující do vzdálenosti cca 1m od objektu budou zastřiženy od
   bornou firmou a lešní se provede tak, aby nebyly dotčeny. Vše v souladu s ČSN DIN    
  18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetqaci při stavebních činnostech 
  a ČSN 83 9021 Techno logie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.

1.NP 2.NP

POZNÁMKA
Uvedené rozměry vychází z původní projektové dokumentace předané
objednavatelem.

1.NP 2.NP

POZNÁMKA A
Okna jdou již ve stávajícím stavu vyměněná za nová s izolačním dvojsklem. 
V navrhovaném novém stavu budou ponechána. Oplechování parapetů bude 
před provedením kontaktního zateplení odstraněno, v novém stavu bude od-
sazen nový průběžný parapet z TiZn dle požadavku investora.
POZNÁMKA B
Meziokenní vložky - bude provedena jejich demontáž, následně bude provede-
na zazdívka otvoru z tvánic z autoklávového betonu P400 tl. 200 mm, na zazdív-
ce bude provedeno zateplení kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou 
izolací z EPS 70F tl. 140 mm.
POZNÁMKA
Uvedené rozměry vychází z původní projektové dokumentace předané ob-
jednavatelem.

VYDALO MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ 78, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ 2,  V ROCE 2019

LEGENDA
Dvoutyčové zábradlí
výšky 1100 mm opatřené
cedulí „ zákaz vstupu“

Lešení s ochrannou sírí

Výtah

Mobilní kontejner

Skládka materiálu

Mobilní WC


