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Abstrakt  
        

        Cílem diplomové práce je návrh architektonické studie a vypracování projektu pro 

provádění stavby pro novostavbu mateřské školy ve městě Prešov, situovánu v části 

Solivar.  

         Mateřská škola bude sloužit jako prostor pro předškolní výchovu a vzdělávaní dětí 

od 3 do 6 let. V budově se bude nacházet třída pro děti od 3 do 4 let, třída pro děti od 4 

do 5 let, třída pro děti od 5 do 6 let, kuchyň pro ohřev a přípravu dovezeného jídla, zázemí 

pro školníka, úklid, prádelnu, kancelář pro ředitele mateřské školy a místnost pro kulturní 

akce mateřské školy. Parkování je navrženo jako venkovní stání před objektem. U 

mateřské školy je navrženo dětské hřiště. 

          Budova školy je navržena jako monolitická skeletová stavba s podélnými průvlaky. 

Obvodové stěny budou vyzděné z keramických tvárnic a zateplené systémem ETICS. 

Stropy budou monolitické železobetonové, střecha nad 2NP bude sedlová a střecha nad 

1NP bude plochá se štěrkovým posypem. Založení budovy je navrženo na 

železobetonových základových pasech s rozšířením do patek pod sloupy. 
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Abstrakt 

              The goal of this diploma thesis is a design study and project documentation for 

a new-building of a kindergarten in a city of Prešov (city part Solivar), Slovakia.  

              The kindergarten will be a institution for pre-school education for children from 

3 to 6 years old. The projects of the kindergarten building consist of one classroom for 

children within the age from 3-4, one classroom, for children within the age from 4-5 and 

third classroom for children from 5-6 years old. The designed object also contains 

janitor’s room and closet, laundry room, director’s office and a community room for 

cultural happenings held by kindergarten. Parking spaces are designed outside, in front 

of the building next to the main entrance. The playground is placed on the south-west 

side.  

              The building of a kindergarten is designed as monolithic reinforced concrete 

skeleton structure with longitudinal beams. The circumferential walls will be made of 

ceramic bricks with a contact thermal insulation ETICS system. Ceilings are designed as 

a monolithic reinforced concrete. Over the 2nd floor, there will be a saddle roof and the 

roof over the first floor will be flat, with a gravel layer. Foundings of the building are 

designed as a concrete strips which expand to pads under columns. 
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Úvod 

     Tématem diplomové práce je návrh architektonické studie a vypracování projektu pro 

provádění stavby pro novostavbu mateřské školy ve městě Prešov, situovánu v části 

Solivar. 

      Objekt je částečně podsklepen s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 

V podzemním podlaží je navrženo zázemí pro školníka, úklid, prádelnu, technickú 

místnost a sklady. V prvním nadzemním podlaží jsou tři oddělení mateřských škol a 

kuchyň pro ohřev a přípravu dovezeného jídla. V druhém nadzemním podlaží se nachází 

společenská místnost pro kulturní akce mateřské školy a kancelář ředitele mateřské školy. 

Část prvního nadzemního podlaží je částečně zastřešena plochou střechou a druhé 

nadzemní podlaží je zastřešeno šikmou sedlovou střechou. 
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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Identifikace stavby 

 

Název stavby                                                 Mateřská škola Solivar 

Místo stavby                                                  Gápľová, Prešov 

Kraj                                                                Prešovský kraj 

Číslo parcely                                                  1998 

Katastrální území                                           Prešov – Solivar 

Charakteristika stavby                                   Mateřská škola 

Účel stavby                                                    Výchova a vzdělávaní dětí 

Druh pozemku                                                Zahrada 

Výměra                                                          9675 m2     

Vlastník                                                          Slovenská republika 

A.1.2 Identifikace zpracovatele projektové dokumentace 

 

Název a adresa sídla                                       VUT Fast, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Jméno a přijímaní hlavního projektanta         Bc. Veronika Haršaníková, 

                                                                        Malý Šariš 452, 08001 Prešov 

                                                                        Slovenská republika 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

        Při vypracování projektové dokumentace byly použity vstupní podklady:  

• Územní plán města Prešov, část Solivar 

• Katastrální mapa Prešov – Solivar 

• Poloha místní komunikace  

 

A.3 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním      

        pozemku a o majetkových vztazích

        Pozemek na parcele č. 1998 se nachází v Prešove, městská část Solivar. Parcela není 

v současné době využívaná. Pozemek není zastavěný a nachází se na něm nízká zeleň a 

stromy střední velikosti. Terén je mírně svažitý. Na parcelu byly nataženy přípojky 

inženýrských sítí. 

        Stavební parcela neleží v žádném chráněném území, památkové rezervaci nebo 

zóně, a proto není chráněná právním předpisem.  

        V územním plánu je plochá stavebního pozemku označena jako „plocha areálový 

občanské vybavenosti“ což znamená, že tyto plochy jsou určeny pro „zařízení základní a 

vyšší občanské vybavenosti v samostatných areálech“. Navrhovaný objekt je v souladu 

s územním plánem. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:                                                 novostavba 

b) účel užívání stavby:                                                                výchova a vzdělávaní dětí 

c) trvalá nebo dočasná stavba:                                                                          trvalá stavba 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních o předpisů (kulturní památka apod.): 

      Navržená stavba mateřské školy je navržená tak, aby splňovala platné předpisy. 

Všechny požadavky dotčených organizací jsou zapracovány do projektové dokumentace.  
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb: 

           Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení musí umožňovat 

výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním, tělesná cvičení a 

zajištění stravování, pokud toto není zajištěno v jiném stravovacím zařízení.              

Nejmenší světlá výška místností a prostorů musí být 3000 mm, světlou výšku lze snížit 

na 2500 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 12 m3 na jedno dítě. 

               Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 

4 m2; je-li ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená, musí plocha denní 

místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí 

činit 1,7 m2 na 1 dítě. Nesmí být použity dveře kyvné nebo turniketové. Zasklení dveřního 

křídla musí být opatřeno bezpečnostním sklem a spodní třetina křídla nesmí být zasklená. 

Nejmenší světlá šířka chodby musí být 1200 mm. Výška schodišťového stupně musí být 

maximálně 150 mm. Výška zábradlí u schodiště 900 mm, pro děti do 6 let musí být druhé 

zábradlí ve výšce 400 až 500 mm. Mezery u zábradlí smí být široké maximálně 80 mm. 

                Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání 

musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a podporuje 

správné držení těla. Židle a stoly pro děti musí splňovat normové hodnoty české technické 

normy upravující velikostní ukazatele nábytku. Lehátko nebo lůžko musí poskytovat 

pevnou oporu zad. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné 

provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici 

individuálně přidělené, označené lůžkoviny. Patrová lůžka nelze použít v zařízeních pro 

výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku 

a v školských ubytovacích zařízeních pro děti a žáky mladší 7 let. 

                Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny musí být přístupna 

z denní místnosti dětí. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro 

výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí být záchody a umývárny přístupné ze 

šatny a denní místnosti dětí, nedělí se podle pohlaví a musí být osvětleny a větrány. 

           Záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví. Pro 5 dětí musí být 

zřízena 1 dětská mísa a 1 umyvadlo. Maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské 

pisoáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm. Umývadla se umisťují zpravidla ve 

výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. Umyvadla musí být napojena 
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na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo se opatří pouze 

1 výtokovým ventilem. Umývárna se vybavuje 1 až 2 sprchami řešenými tak, aby děti 

mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.  

           V případě prostorů určených pro užívání veřejností musí být přístup zajištěn 

vodorovnými komunikacemi, schodišti nebo výtahy. Výškové rozdíly pochozích ploch 

nesmí převyšovat 20 mm. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený 

proti skluzu. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. 

Při otevíraní dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu 

nejméně 2000 mm. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru 

a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. 

Hlavní křídlo dvoukřídlích dveří musí mít šířku nejméně 900 mm.  

Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive 

vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo 

sold s výškou nejméně 100 mm. Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm 

a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v 

poměru 1:100 (1,0 %). Rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce 

nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová 

rampa. Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v 

poměru 1:50 (2,0 %). Přechod mezi rampou a navazující komunikací musí být bez 

výškových rozdílů. 

Stavba mateřské školy nesmí mít více než 2 nadzemní podlaží. Podzemní podlaží nesmí 

být navrženo pro pobyt dětí. Při umístění mateřské školy ve stavbě jiného účelu, než je 

stavba užívaná k činnosti školy, musí být prostor mateřské školy situován nejvýše ve 

druhém nadzemním podlaží. 

Pro stavbu mateřské školy musí být navržena požárně dělicí konstrukce a konstrukce 

zajišťující stabilitu stavby z konstrukcí druhu DP1, popřípadě DP2. 

Každá třída mateřské školy musí tvořit samostatný požární úsek. 

Ve stavbě mateřské školy určené pro více než 20 dětí musí být navrženy dvě únikové 

cesty. 

Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní školy a střední školy určené pro žáky 

se zdravotním postižením nesmí být na únikové cestě použity kývavé nebo turniketové 

dveře. 
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Stavba školy určená pro více než 100 dětí, žáků nebo studentů musí být navržena s 

domácím rozhlasem s nuceným poslechem. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů: 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovaný do návrhu. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Pro stavbu nebili navrhnutá žádná úlevová řešení ani uděleny výjimky. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha 

apod.): 

Zastavěná plocha: 882,44 m2 

Užitná plocha: 

Počet funkčních jednotek:1 (Mateřská škola) 

Maximální počet dětí: 60 (20 dětí v jedné třídě) 

Počet učitelů: 7 (6 učitelů, 1 ředitel) 

Počet pracovníků: kuchyň: 4  

                              úklid: 3 

                              školník: 1 

Počet parkovacích stání: 20 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisi, třída energetické 

náročnosti budov apod.):  

Výpočet potřeby pitné vody dle Přílohy č.12 vyhlášky č.120/2011 Sb., odstavec II, 

Veřejné budovy, školy: 

WC, umývadla                   16 m3/ učitel, pracovník, dítě /rok       74osob          1184 m3/rok 

a tekoucí teplá voda  

s možností sprchování 

Dešťová voda bude shromažďována v akumulačním zásobníku na pozemku a znova 

použitá na zalévání zatravněných ploch.  

Mateřská škola spadá do energetické třídy B. 
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j) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území:  

            Novostavba mateřské školy je navržená jako samostatně stojící objekt, který 

neovlivní okolní stojící objekty. Při realizaci stavby můžeme předpokládat dočasné 

zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí pozemku a zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových 

komunikacích. 

           Jako první se budou vykonávat hrubé terénní úpravy. Následně budou vykonány 

výkopy pro základové konstrukce, betonáž základů a napojení přípojek inženýrských sítí. 

V následující fázi se betonují nosné konstrukce, monolitické stropní konstrukce a nosné 

stropní konstrukce s vrstvami střešního pláště, zděné nenosné konstrukce. Dál budou 

provedeny práce PSV, dokončovací práce, a nakonec terénní úpravy.  

k) orientační náklady stavby:  

Pro výpočet aproximativní ceny : 

Obestavěný prostor:                                                                                                 5865 m3 

Cena Kč/m3                                                                                                             6440 Kč/ m3 

(Cenový ukazovatel ve stavebnictví pro rok 2018 – Budovy pro výuku a výchovu, svislá 

nosná konstrukce monolitická betonová tyčová) 

Celková aproximativní cena : 37 770 600 KČ  (bez DPH) 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO.01 Budova mateřské školy 

SO.02 Zpevněné plochy 

SO.03 Přípojka splaškových vod 

SO.04 Potrubí dešťových vod, akumulační zásobník, odlučovače lehkých kapalin 

SO.05 Přípojka pitné vody 

SO.06 Přípojka silového vedení 

SO.07 Přípojka plynu 

SO.08 Dětské hřiště 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

         Stavební parcela pro mateřskou školu se nachází na konci ulice Gápľová v okrajové 

městské části Solivar v Prešove. Přístup na parcelu umožňuje jednoproudová asfaltová 

komunikace. Terén pozemku je svažitý a nenachází se na něm žádní stávající stavba. 

Stavební pozemek bude vyčištěn od stromů, které překážejí ve výstavbě stavebního 

objektu.  

          Osazení objektu do terénu je navrženo tak, aby co nejvíc vykopané zeminy 

vytěžené při výkopech mohlo být použito pro finální terénní úpravy. 

B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod.) 

           V rámci vypracování projektu se vycházelo z dostupných průzkumů poblíž 

řešeného stavebního pozemku.  

B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

            Příslušný správci sítí a dotčené orgány v jednotlivých vyjádřeních stanovili 

stávající ochranní a bezpečnostní pásma. 

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovém území, poddolovanému území 

apod. 
          V blízkosti stavebního pozemku se nenacházejí žádné zaplavované, ani 

poddolované území.  

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 

              Stavba mateřské školy nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a 

pozemky a nebude narušovat odtokové poměry v území. 

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

              V rámci přípravy stavebního pozemku na výstavbu mateřské školy se provede 

výrub dřevin v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování 
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jejich kácení. Na pozemku nejsou žádné stávající stavby, které by bylo potřebné 

asanovat nebo demolovat. 

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé) 

            Parcela stavebního pozemku nepatří do zemědělského půdního fondu. Podle 

katastru nemovitostí se jedná o „zahradu“, takže žádné zábory nebudou potřebné. 

B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

            Stavba mateřské školy bude napojená na komunikaci na ulici Zlatobanská 

z jihovýchodu. Stavba bude napojená na stávající sítě technické infrastruktury elektřiny, 

pitné vody a kanalizace.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

            Mateřská škola je navržena jako předškolní zařízeni a bude sloužit pro výuku a 

vzdělávaní dětí od 3 do 6 let. Děti budou rozděleny do třech oddělení podle věku. 

V jedním oddělení je maximální kapacita 20 dětí a 2 učitelé. V budově mateřské školy je 

navržena společenská místnost s kapacitou 130 míst, a kancelář pro ředitele s posezením 

pro případné návštěvy. 

Návrh parkovacích a odstavných ploch byl proveden podle vzorce: 

N = Oo.ka + Po.ka.kp 

kde 

N – je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území) 

Oo – je základní počet odstavných stání podle tabulky 

Po – je základní počet parkovacích stání podle tabulky 

ka – je součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území 

kp – je součinitel redukce počtu stání pro posuzované území (neuplatňuje se u bytových 

staveb) 
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Odstavné stání se nestanovují pro jesle a mateřskou školu, součinitel ka a kp = 1,0. 

Norma stanovuje 1 stání pro každou účelovou jednotku mateřské školy (dítě). 

V mateřské škole je 60 dětí, to je 12 parkovacích stání. Celkový počet stání je: 

N = 0.1+12.1.1 = 12 stání 

Před mateřskou školou je navrženo 21 parkovacích stání, z tohoto počtu je 1 místo 

vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Navržený stav je vyhovující i 

s rezervou. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

      V případě dotčeného pozemku nestanovuje územní plán města Prešov – část 

Solivar žádné požadavky na tvar budovy nebo typ střechy. Při návrhu mateřské školy 

bylo bráno v úvahu, že v okolí pozemku se nachází převážně rodinné domy s maximálně 

2 nadzemními podlažími. Mateřská škola je navržena tak, aby zapadla do okolí. Pro 

umístění navržené stavby byla vybrána část pozemku, která se nachází co nejblíž 

přístupové silnicí. Navrženu stavbu a silnici odděluje navržené parkovací stání pro rodiče 

dětí, zaměstnance mateřské školy. Umístění stavby mateřské školy bralo do úvahy 

orientaci pozemku k světovým stranám. Jedno oddělení mateřské školy tvoří jeden 

pavilón. První pavilon je situován na pozemek tak aby byl prosvětlen z jihovýchodu. 

Druhý pavilón je prosvětlován z jihozápadu a třetí pavilón ze jihozápadu. Pavilóny jsou 

navzájem uskočeny ale sledují hraníce pozemku. Pavilóny jsou mezi sebou propojeny 

komunikačním prostorem s nezbytným technickým zázemím. 

            Budova mateřské školy má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Část 

objektu bude nepodsklepený, jednopodlažní s plochou střechou a část objektu 

dvoupodlažní, podsklepený se šikmou střechou. V objektu se na prvém podlaží budou 

nacházet tři samostatné oddělení školky s celkovou kapacitou 60 dětí (20 dětí/1 oddělení). 

Na druhém podlaží se bude nacházet společenská místnost pro společenské akce školy a 

kancelář pro ředitele. V podzemním podlaží je navrženo technické zázemí a zázemí pro 

úklid. 

             Fasáda budovy je obložená přírodním dřevěným obložením ze Sibirského 

modřínu. Kontrastem k dřevěnému obložení budou tvořit okna antracitové barvy 

s barevným lemem z titanzinku. Povrch soklové části budovy bude vyhotoven 

z mozaikové omítky, bílý barvy.  
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B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výrovy 

            Stávající příjezdová komunikace k budově mateřské školy vede z východu 

k hranici pozemku. Komunikace bude rozšířená a prodloužená až k navrhovanému 

parkovacímu stání pro mateřskou školu. 

             Přístup k budově je zabezpečen schodištěm a bezbariérovou rampou. Mateřská 

škola má dva vstupy. Hlavní vstup do budovy vede ze severovýchodní strany a vedlejší 

vstup vede ze strany severozápadní. Hlavním vstupem se vstupuje do vstupní haly se 

schodištěm do 2NP, se vstupem do dvou oddělení mateřský školy a se vstupem do 

kuchyně. Vedlejším vstupem do budovy se vstupuje do vstupní haly s výtahem, 

schodištěm do 1 PP a 2 NP, do prostoru třetího oddělení mateřské školy a do zázemí pro 

zaměstnance kuchyně. 

              Prostory oddělení mateřské školy jsou dispozičně stejně rozmístěny. Skrz 

prostory šatny pro děti se prochází do denní místnosti, z které se pak vstupuje do 

odpočinkové místnosti, hygieny, skladu, izolace a zázemí pro učitele. 

               V suterénu mateřské školy je situována technická místnost, prádelna, sklady pro 

prádelnu, a zázemí pro školníka. Jednotlivé prostory jsou přístupné z chodbové 

komunikace, která vede ke schodišti a výtahu. 

               V 2NP je navržena kancelář pro ředitele mateřské školy, šatna a toalety pro 

návštěvníky. Z prostorů schodiště se pak vstupuje do společenské místnosti.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

            Vzhledem k tomu že se navrhovaná stavba mateřské školy bude sloužit pro 

předškolní vzdělávaní dětí, je stavba navržena jako bezbariérová. Výškové rozdíly 

pochozích ploch nepřevyšují 20 mm. Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a 

upravený proti skluzu. Sklon plochy před vstupem do budovy je navržen pouze v jednom 

směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Přechod od parkovacího místa pro osoby 

s omezenou schopností pohybu je navržen bezbariérovou rampou, která navazuje na 

chodník bez výškových rozdílů. 
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 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

              Při užívání stavby mateřské školy nesmí dojít k nebezpečí nehod, úrazů nebo 

poškozením. Proto se při návrhu na zabezpečení bezpečnosti dbalo na návrh a výběr 

vhodných materiálů povrchových úprav podlah v prostorech oddělení mateřské školy, 

schodiště, hygieny, ve venkovních prostorech a v prostoru dětského hřiště. 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

            Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní, částečně podsklepená stavba, 

která bude založena na základových pasech ze železobetonu. Základové pásy jsou 

navrženy v rozměrech 500 x 650 mm. V místech pod sloupy se základové pásy budou 

rozšiřovat na patky s půdorysným rozměrem 1000 x 1000 mm. Základy pod stavbou budu 

provedeny ve dvou úrovních. Na základové pásy bude uložen podkladní beton tloušťky 

150 mm. Stěny suterénu jsou navrženy ze železobetonu v tloušťce 200 mm. Na podkladní 

beton a stěny 1PP se nataví SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože a následně ve druhé vrstvě se celoplošné nataví na podkladní 

asfaltový pas SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelní rohože.  

            Stavba je projektována jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy 

s půdorysným rozměrem 300 x 300 mm, s průvlaky v podélným směru. Obvodové zdivo 

mezi nosnými sloupy budou tvořit keramické tvárnice Porotherm 30 T Profi na maltu 

Porotherm TM, tloušťky 300 mm. Celá stavby bude zateplena kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS tloušťky 150 mm, a to tepelnou izolací z minerální vlny, pojenou živicí 

a v celém povrchu hydrofobizovanou. Na fasádu stavby byl navržen dřevěný obklad ze 

Sibírskeho modřínu, proto byla z požárně bezpečnostních důvodů upřednostněna 

minerální vlna před jiným tepelněizolačním materiálem.  

        Vnitřní stěny budou vyzděné ze zdiva z keramických tvárnic Porotherm 25 P+D, 

Porotherm 11,5 AKU a Porothem 8 Profi. Stropy jsou navrženy monolitické 

železobetonové, tloušťky 200 mm.  

   Střecha nad 1 NP je navržená plochá se štěrkovým posypem a doplněná o bezpečností 

prvky. Spády ploché střechy jsou tvořeny pomocí spádových klinů z tepelní izolace, a to 

ve spádu 2 % směrem ke střešním vpustím. Střecha nad 2 NP je řešená jako šikmá střecha 

z dřevěných vazníků se sklonem 15°.     
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B.2.7 Technická a technologický zařízení 

           Mateřská škola bude napojená na jestvující inženýrské sítě. Stavba bude zásobena 

pitnou vodou z přípojky napojené na veřejný vodovod. Splaškové vody budou odváděny 

kanalizací do místní kanalizační sítě. Dešťové vody budou odváděny do akumulačního 

zásobníku a znova pak budou použitá na zalévání zatravněných ploch. Budova bude 

napojená na síť nízkého napětí přípojkou.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.8.1 Rozdělení stavby do požárních úseků 

           Stavba mateřské školy bude rozdělena do 7 požárních úseků. Chráněné únikové 

cesty typu A budou tvořit samostatní požární úsek. 

Plocha

m²

1S S01 Chodba 36,4

1S S02 Schodište 10,4

1S S03 Výtah.šachta 4,1

1S S04 Hygiena 3,09

1S S05 Školník 24,45

1S S06 Prádelna 31,65

1S S07 Sklad-prádelna 21,15

1S S08 Sklad 18,76

1S S09 Sklad 26,1

1S S10 Technická místnost 29,24

CHÚC A

P01.01

Požární úseky 1S

Požární 

úsek
Podlaží Místnost Název
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Plocha

m²

1NP 1.01 Chodba 29,9

1NP 1.02 Schodište 12,07

1NP 1.03 Šatna deti 14,75

1NP 1.04 Denní místnost 83,34

1NP 1.05 Odpočinková místnost 40,3

1NP 1.06 Hygiena deti 14,02

1NP 1.07 Hygiena učitel 3,2

1NP 1.08 Izolace 5,9

1NP 1.09 Úklid 3,4

1NP 1.10 Sklad 9,1

1NP 1.11 Šatna deti 14,09

1NP 1.12 Denní místnost 71,7

1NP 1.13 Hygiena deti 13,6

1NP 1.14 Hygiena učitel 2,6

1NP 1.15 Izolace 10,2

1NP 1.16 Sklad 9,7

1NP 1.17 Úklid 2,9

1NP 1.18 Odpočinková místnost 43,7

1NP 1.19 Chodba 5,6

1NP 1.20 Kuchyň 38,7

1NP 1.21 Sklad 4,6

1NP 1.22 Chodba 7,9

1NP 1.23 Šatna zaměstnanci 15,4

1NP 1.24 WC zaměstnanci 1,6

1NP 1.25 Hygiena zaměstnanci 6,8

1NP 1.26 Vstupní hala 35,5

1NP 1.27 Schodiště 12,2

1NP 1.28 Šatna deti 20,6

1NP 1.29 Denní místnost 76,7

1NP 1.30 |Sklad 9

1NP 1.31 Úklid 2,7

1NP 1.32 Izolace 6,9

1NP 1.33 Hygiena učitelé 2,4

1NP 1.34 Hygien deti 15,1

1NP 1.35 Odpočinková místnost 40,3

CHÚC A

N01.01

N01.02

N01.03

CHÚC A

Požární úseky 1NP

Požární 

úsek
Podlaží Místnost Název

N01.04
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Plocha

m²

CHÚC A 2NP 2.10 Chodba 35,3

2NP 2.02 WC muži 10,2

2NP 2.03 WC imobilný 3,9

2NP 2.04 WC ženy 10,1

2NP 2.05 Úklid 1,9

2NP 2.06 Kancelář ředitel 21,9

2NP 2.07 Hygiena 1,8

2NP 2.08 WC 2

N02.02 2NP 2.09 Společenská místnost 188,8

2NP 2.01 Chodba 25,6

2NP 2.11 Šatna 9,9

Požární úseky 2NP

Požární 

úsek
Podlaží Místnost Název

N02.01

CHÚC A
 

B.2.8.2 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární odolnosti 

Výpočtové požární zařízeni se stanoví:  

pv = p.a.b.c        (kg.m-2) 

kde 

p   je požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek v požárním úseku 

a   je součinitel vyjadřující rychlost odhoříváni z hlediska charakteru hořlavých látek 

b  je součinitel vyjadřující rychlost odhoříváni z hlediska stavebních podmínek 

c  je součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření 

 

 

Součinitel a 

Součinitel vyjadřující rychlost odhoříváni z hlediska charakteru hořlavých látek a se 

stanoví ze vzorce: 

                                                

a=  pn.an+ps.as

       pn+ps  
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kde 

pn   je nahodilé požární zatížení  

ps   je stálé požární zatížení 

an   je součinitel pro nahodilé požární zatížení 

as   je součinitel pro stálé požární zatížení 

Součinitel b 

Součinitel vyjadřující rychlost odhoříváni z hlediska stavebních podmínek b se stanoví 

ze vzorce: 

                                            

b=   S.k 

     So.√ho  

kde 

S    je celková půdorysná plocha požárního úseku   

So   je celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku 

ho   je výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního úseku v m 

k    je součinitel který se určí podle převládajících velikostí půdorysných ploch místností   

      nebo prostorů v požárním úseku 

 

Součinitel c 

Na zvýšení požární bezpečnosti objektů mají vliv aktivní požárně bezpečnostní zařízení 

a opatření, a to: 

a) elektrický požární signalizace (součinitel c1) 

b) možnost zásahu jednotek požární ochrany (součinitel c2) 

c) samočinné stabilní hasící zařízení (součinitel c3) 

d) samočinné odvětrací zařízení (součinitel c4) 

Pro výpočet budeme uvažovat s hodnotou c = 1,0. 
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Požární zatíženi se stanoví z požárního zatížení nahodilého a stálého podle: 

p = pn + ps =…………………(kg.m-2) 

Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků je stanoven podle tab. 8 z normy ČSN 73 

0802. 

Sm S So p

m² m² m² kg/m² kg/m² kg/m²

P01.01 31,65 154,44 12,50 49,97 2,00 1,03 0,9 51,97

N01.01 83,34 174,01 25,15 27,03 4,23 1,02 0,9 31,27

N01.02 71,70 168,49 23,40 26,72 4,41 1,02 0,9 31,13

N01.03 38,70 80,6 14,40 21,51 4,07 0,99 0,9 25,59

N01.04 76,70 173,7 31,75 28,66 4,30 1,03 0,9 32,96

N02.01 21,90 51,8 12,00 5,00 3,27 0,70 0,9 8,27

N02.02 188,8 188,8 26,25 25,00 5,00 0,80 0,9 30,00

Požární 

úsek

        

 

B.2.8.3 Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních  

             výrobků 

               Požární odolnost stavebních konstrukcí je určena dle tab. 12 ČSN 73 0802 a 

skutečné hodnoty požární odolnosti jsou určeny z podkladů od výrobců – z technických 

listů.  

P 01.01

P
o

lo
žk

a

SPB Stavbení konstrukce

Požadova

ná požární 

odolnost

Skuteční požární odolnostPosouzení

1a III
Požární stěny 

nezajišťující stabilitu
EI 60 DP1

Porotherm 11,5 Profi 

EI 120 DP1
Vyhovuje

1a III
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 60 DP1

Porotherm 25 P+D  REI 

180 DP1
Vyhovuje

1a III
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 60 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

1b III Požární stropy REI 60 DP1 
Železobeton monolit. 

strop REI 120 DP1
Vyhovuje

2a III
Požární uzávěry otvorů 

v požárních stěnách
EI 30 DP1 Dle požadavku Vyhovuje

3a1 III
Obvodové stěny 

zajisťující stabilitu

REW 45 

DP1

Železobeton monolit. 

stěna REI 120 DP1
Vyhovuje
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N 01.01

P
o
lo

žk
a

SPB Stavbení konstrukce

Požadova

ná požární 

odolnost

Skuteční požární odolnostPosouzení

1c I
Požární stěny 

nezajišťující stabilitu
EI 15 DP1

Porotherm 11,5 Profi 

EI 120 DP1
Vyhovuje

1c I
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 15 DP1

Porotherm 25 P+D  REI 

180 DP1
Vyhovuje

1c I
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 15 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

1c I Požární stropy REI 15 DP1 
Železobeton monolit. 

strop REI 120 DP1
Vyhovuje

2c I
Požární uzávěry otvorů 

v požárních stěnách
EI 15 DP3 Dle požadavku Vyhovuje

3a3 I
Obvodové stěny 

zajisťující stabilitu

REW 15 

DP1

Železobeton monolit. 

stěna REI 120 DP1
Vyhovuje

3b I
Obvodové stěny 

nezajisťující stabilitu
EI 15 DP1

Porotherm 30 T Profi  

REI 90 DP1
Vyhovuje

5c I
Nosné konstrukce 

uvnitř PÚ, které 
EI 15 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

 

N 01.02

P
o
lo

žk
a

SPB Stavbení konstrukce

Požadova

ná požární 

odolnost

Skuteční požární odolnostPosouzení

1b II
Požární stěny 

nezajišťující stabilitu
EI 45 DP1

Porotherm 11,5 Profi 

EI 120 DP1
Vyhovuje

1b II
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 45 DP1

Porotherm 25 P+D  REI 

180 DP1
Vyhovuje

1b II
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 45 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

1b II Požární stropy REI 45 DP1 
Železobeton monolit. 

strop REI 120 DP1
Vyhovuje

2b II
Požární uzávěry otvorů 

v požárních stěnách
EI 15 DP3 Dle požadavku Vyhovuje

3a3 II
Obvodové stěny 

zajisťující stabilitu

REW 30 

DP1

Železobeton monolit. 

stěna REI 120 DP1
Vyhovuje

3b II
Obvodové stěny 

nezajisťující stabilitu
EI 15 DP1

Porotherm 30 T Profi  

REI 90 DP1
Vyhovuje

5b II
Nosné konstrukce 

uvnitř PÚ, které 
EI 30 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje
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N 01.03

P
o
lo

žk
a

SPB Stavbení konstrukce

Požadova

ná požární 

odolnost

Skuteční požární odolnostPosouzení

1b II
Požární stěny 

nezajišťující stabilitu
EI 45 DP1

Porotherm 11,5 Profi 

EI 120 DP1
Vyhovuje

1b II
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 45 DP1

Porotherm 25 P+D  REI 

180 DP1
Vyhovuje

1b II
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 45 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

1b II Požární stropy REI 45 DP1 
Železobeton monolit. 

strop REI 120 DP1
Vyhovuje

2b II
Požární uzávěry otvorů 

v požárních stěnách
EI 15 DP3 Dle požadavku Vyhovuje

3a3 II
Obvodové stěny 

zajisťující stabilitu

REW 30 

DP1

Železobeton monolit. 

stěna REI 120 DP1
Vyhovuje

3b II
Obvodové stěny 

nezajisťující stabilitu
EI 15 DP1

Porotherm 30 T Profi  

REI 90 DP1
Vyhovuje

5b II
Nosné konstrukce 

uvnitř PÚ, které 
EI 30 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

 

N 01.04

P
o
lo

žk
a

SPB Stavbení konstrukce

Požadova

ná požární 

odolnost

Skuteční požární odolnostPosouzení

1c I
Požární stěny 

nezajišťující stabilitu
EI 15 DP1

Porotherm 11,5 Profi 

EI 120 DP1
Vyhovuje

1c I
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 15 DP1

Porotherm 25 P+D  REI 

180 DP1
Vyhovuje

1c I
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 15 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

1c I Požární stropy REI 15 DP1 
Železobeton monolit. 

strop REI 120 DP1
Vyhovuje

2c I
Požární uzávěry otvorů 

v požárních stěnách
EI 15 DP3 Dle požadavku Vyhovuje

3a3 I
Obvodové stěny 

zajisťující stabilitu

REW 15 

DP1

Železobeton monolit. 

stěna REI 120 DP1
Vyhovuje

3b I
Obvodové stěny 

nezajisťující stabilitu
EI 15 DP1

Porotherm 30 T Profi  

REI 90 DP1
Vyhovuje

5c I
Nosné konstrukce 

uvnitř PÚ, které 
EI 15 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje
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N 02.01

P
o
lo

žk
a

SPB Stavbení konstrukce

Požadova

ná požární 

odolnost

Skuteční požární odolnostPosouzení

1c I
Požární stěny 

nezajišťující stabilitu
EI 15 DP1

Porotherm 11,5 Profi 

EI 120 DP1
Vyhovuje

1c I
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 15 DP1

Porotherm 25 P+D  REI 

180 DP1
Vyhovuje

1c I
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 15 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

1c I Požární stropy REI 15 DP1 
Železobeton monolit. 

strop REI 120 DP1
Vyhovuje

2c I
Požární uzávěry otvorů 

v požárních stěnách
EI 15 DP3 Dle požadavku Vyhovuje

3a3 I
Obvodové stěny 

zajisťující stabilitu

REW 15 

DP1

Železobeton monolit. 

stěna REI 120 DP1
Vyhovuje

3b I
Obvodové stěny 

nezajisťující stabilitu
EI 15 DP1

Porotherm 30 T Profi  

REI 90 DP1
Vyhovuje

5c I
Nosné konstrukce 

uvnitř PÚ, které 
EI 15 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

 

N 02.02

P
o
lo

žk
a

SPB Stavbení konstrukce

Požadova

ná požární 

odolnost

Skuteční požární odolnostPosouzení

1c II
Požární stěny 

nezajišťující stabilitu
EI 15 DP1

Porotherm 11,5 Profi 

EI 120 DP1
Vyhovuje

1c II
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 15 DP1

Porotherm 25 P+D  REI 

180 DP1
Vyhovuje

1c II
Požární stěny 

zajišťující stabilitu
REI 15 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

1c II Požární stropy REI 15 DP1 
Železobeton monolit. 

strop REI 120 DP1
Vyhovuje

2c II
Požární uzávěry otvorů 

v požárních stěnách
EI 15 DP3 Dle požadavku Vyhovuje

3a3 II
Obvodové stěny 

zajisťující stabilitu

REW 15 

DP1

Železobeton monolit. 

stěna REI 120 DP1
Vyhovuje

3b II
Obvodové stěny 

nezajisťující stabilitu
EI 15 DP1

Porotherm 30 T Profi  

REI 90 DP1
Vyhovuje

5c II
Nosné konstrukce 

uvnitř PÚ, které 
EI 15 DP1

Železobeton monolit. 

sloup REI 120 DP1
Vyhovuje

 

 

 



31 

 

B.2.8.4 Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Obsazenost objektu osobami: 

PÚ P 01.01 N 01.01 N 01.02 N 01.03 N 01.04 N 02.01 N 02.02

Počet osob 8 32 32 7 32 5 144  

Únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci osob z požárně ohroženého 

objektu na volné prostranství a přístup požárních jednotek do prostorů napadeným 

požárem.  

       V budově mateřské školy jsou navrženy dvě chráněné únikové cesty typu A, které 

jsou od ostatních úseků komunikačně odděleny požárními uzávěry otvorů a jsou 

odvětrána přirozeným větráním. Navržené chráněné únikové cesty typu A v mateřské 

škole jsou větrána otevíratelnými okny o ploše nejméně 2 m2 v každém podlaží. Okenní 

otvory umožňují svým provedením a umístněním unikajícím osobám snadnou 

manipulaci. 

B.2.8.5 Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně  

             nebezpečného prostoru: 

                  Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu se měří jako kolmá 

vzdálenost od požárně otevřené plochy tohoto objektu k hranici požárně nebezpečného 

prostoru, kde končí nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi 

konstrukce hořícího objektu. 

Odstupová vzdálenost od stavebního objektu se určuje pro každý požární úsek 

samostatně.  

hu l Spo Sp po pv d

m m m² m² % kg/m² m

1,0 1,5 1,5 1,5 100 57,4 1,6

1,0 3,25 3,0 3,25 92,3 57,4 2,1

N 01.01 1,0 3,58 3,0 3,58 83,8 29,3 1,6

N 01.03 1,9 9,3 11,4 17,67 64,5 19,3 1,9

N 02.01 1,75 3,8 5,25 6,65 78,9 4,2 0,41

N 02.02 1,75 12,5 13,13 21,88 60,0 25,7 2,1

Fasáda severovýchodní

PÚ

P 01.01
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hu l Spo Sp po pv d

m m m² m² % kg/m² m

1,0 1,0 1,0 1,0 100 57,4 1,3

1,0 3,3 3,0 3,3 90,9 57,4 2,1

N 01.04 1,9 16,68 12,7 31,7 40,1 25,7 1,4

PÚ

Fasáda severozápadní

P 01.01

 

hu l Spo Sp po pv d

m m m² m² % kg/m² m

1,0 1,5 1,5 1,5 100 29,3 1,6

1,0 3,25 3,0 3,25 92,3 57,4 2,1

N 01.02 2,7 19,40 23,4 52,38 44,7 26,8 2,3

N 02.01 1,75 3,8 5,25 6,65 78,9 4,2 0,41

N 02.02 1,75 17,45 13,13 30,54 43,0 25,7 1,4

Fasáda jihozápadní

PÚ

P 01.01

 

hu l Spo Sp po pv d

m m m² m² % kg/m² m

N 01.03 1,0 3,5 3 3,5 85,7 19,3 1,3

N 01.04 2,7 13,4 19,05 36,2 52,7 25,7 2,7

Fasáda jihovýchdní

PÚ

 

hu l Spo Sp po pv d

m m m² m² % kg/m² m

N 01.01 1,0 11,65 5,5 11,65 47,2 29,3 0,9

Fasáda výchdní

PÚ

 

hu l Spo Sp po pv d

m m m² m² % kg/m² m

N 01.01 2,7 8,20 11,0 22,14 49,5 29,3 2,5

Fasáda západní

PÚ

 

B.2.8.6 Zajištění potřebného množství vody, včetně rozmístění vnitřních   

             a vnějších odběrních míst 

               Zabezpečení požární vody je navrženo z podzemních hydrantů. Maximální 

vzdálenost hydrantů je 150 m od objektu a maximální vzdálenost hydrantů mezi sebou je 

300 m. 
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Vnitřní odběrní místa:  

S pv

m² kg/m²

P 01.01 154,4 57,4 8866,87 vyhovuje

N 01.01 174,0 29,3 5089,92 vyhovuje

N 01.02 168,5 26,8 4519,17 vyhovuje

N 01.03 80,6 19,1 1541,61 vyhovuje

N 01.04 173,7 25,7 4460,49 vyhovuje

N 02.01 51,80 4,2 218,851 vyhovuje

N 02.02 188,80 25,7 4856,98 vyhovuje

Posouzení

≤9000

PÚ S.pv

 

B.2.8.7 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

              V prostorech mateřské školy budou rozmístěny bezpečnostní tabulky pro 

označení: 

• hlavní uzávěr vody 

• směry únikových cest 

• hlavní vypínač elektrické energie 

• vnější odběrné místo 

• přenosné hasící přístroje 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi. Kritéria tepelně technického 

hodnocení 

             Stavba se nachází v městě Prešov , část Solivar, v nadmořské výšce 271,000 m 

n. m. B.p.v. (=0,000 m relativní výšky). 

Údaje o okrajových podmínkách exteréru: 

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období:                                θe = -15 °C  

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce:                            Rse = 0,04 m2K/W  

Posuzuje se budova mateřské školy. Vytápěna bude teplovzdušně a uvažuje se jako 

nízkoenergetický objekt: 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období:                                       θi = 20 °C  

Vyrovnávající přirážka:                                                                                  Δθai = 0,0 °C  

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu:                                                                     𝜑= 50 %  
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Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce a teplotní faktor : 

Ozn. Název posuzované konstrukce Posouzení

OS1 Obvodová stěna 19,04 0,972 0,744 VYHOVUJE

OS2 Obvodová stěna 19,04 0,972 0,744 VYHOVUJE

OS3 Obvodová stěna 18,15 0,947 0,744 VYHOVUJE

OS4 Obvodová stěna 18,15 0,947 0,744 VYHOVUJE

OS5 Sokl 18,96 0,970 0,744 VYHOVUJE

OS6 Sokl 17,83 0,938 0,744 VYHOVUJE

OS7 Obvodová stěna 19,06 0,937 0,402 VYHOVUJE

P1 Podlaha keram. ve styku se zeminou 18,78 0,919 0,402 VYHOVUJE

P2 Podlaha tech. ve styku se zeminou 18,77 0,918 0,402 VYHOVUJE

P3 Podlaha keram. ve styku se zeminou 19,06 0,937 0,402 VYHOVUJE

P4 Podlaha vinyl. ve styku se zeminou 19,05 0,937 0,402 VYHOVUJE

ST1 Plochá střecha 18,66 0,962 0,744 VYHOVUJE

ST2 Šikmá střecha 19,03 0,972 0,744 VYHOVUJE

       
    

     
[-]

    
[°C]

 

Součinitel prostupu tepla U: 

Ozn. Název posuzované konstrukce Posouzení

OS1 Obvodová stěna 0,112 0,30 0,24 VYHOVUJE

OS2 Obvodová stěna 0,112 0,30 0,24 VYHOVUJE

OS3 Obvodová stěna 0,217 0,30 0,24 VYHOVUJE

OS4 Obvodová stěna 0,217 0,30 0,24 VYHOVUJE

OS5 Sokl 0,121 0,30 0,24 VYHOVUJE

OS6 Sokl 0,256 0,30 0,24 VYHOVUJE

OS7 Obvodová stěna 0,260 0,30 0,24 VYHOVUJE

P1 Podlaha keram. ve styku se zeminou 0,334 0,45 0,30 VYHOVUJE

P2 Podlaha tech. ve styku se zeminou 0,336 0,45 0,30 VYHOVUJE

P3 Podlaha keram. ve styku se zeminou 0,256 0,45 0,30 VYHOVUJE

P4 Podlaha vinyl. ve styku se zeminou 0,257 0,45 0,30 VYHOVUJE

ST1 Plochá střecha 0,157 0,24 0,16 VYHOVUJE

ST2 Šikmá střecha 0,112 0,24 0,16 VYHOVUJE

  
[W/m.K]

 
 [W/m.K]

    
[W/m.K]

 

Pokles dotykové teploty podlahy:  

Ozn. Název posuzované konstrukce

P1 Podlaha keram. ve styku se zeminou 1,22 3,8

P2 Podlaha tech. ve styku se zeminou 1,23 3,8

P3 Podlaha keram. ve styku se zeminou 0,94 3,8

P4 Podlaha vinyl. ve styku se zeminou 0,95 3,8

Posouzení

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

     
[°C]

    
[°C]
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Klasifikační třída obálky budovy mateřské školy je třída B, budova je úsporná. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

                Mateřská škola nebude svým provozem zatěžovat okolí hlukem, vibrací nebo 

prachem. Mírně zvýšená prašnost a hluk se očekává až ve fázi výstavby objektu. 

Zhotovitel v této fázi musí dodržet dovolenou míru která se nesmí překročit. Výstavba 

nesmí znečistit okolí, v případě že dojde k nějakému druhu znečištění, zhotovitel je 

povinen po skončení prací uvést okolí do původního stavu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

                Pozemek, kde je navržena výstavba mateřské školy se nenachází v oblasti 

výskytu radonu, bludných proudů, v oblasti ohrožené seizmickou aktivitou, zvýšeným 

hlukem nebo v oblasti s rizikem záplav, proto nebili navrženy žádná speciální opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

           Jestvující technická infrastruktura inženýrské sítě se nachází podél hlavní 

komunikace v severovýchodní části pozemku. V této části se budou napájet přípojky pro 

kanalizaci, vodu a síť nízkého napětí. 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení 

            K řešenému stavebnímu pozemku vede obousměrná místní komunikace. Z téhle 

komunikace vede jednosměrná komunikace v rámci navrženého pozemku. Táto 

komunikace bude rozšířená na obousměrnou komunikaci, která vede až k parkovacím 

stáním pro mateřskou školu. 

             Na pozemku jsou navrženy 21 parkovací stání pro rodiče dětí a zaměstnance 

mateřské školy.  
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B.5 Řešení vegetace a terénních úprav 

        V rámci terénních úprav bude provedeno sejmutí ornice a výkopové práce s pojené 

s vyhotovením základových konstrukcí. Nezpevněné plochy kolem mateřské školy budou 

zatravněny. Budou vysazeny nové stromy a vegetace kolem budovy. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

        Navržená stavba mateřské školy nebude mít negativní vliv na životní prostředí 

během výstavby ani ve fázi provozu.  

        Odpady, které vzniknou během výstavby mateřské školy a během provozu budou 

odváženy a zlikvidovány dle patních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

        Stavba není navržena pro ochranu obyvatelstva. 
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Závěr 

           Cílem mé diplomové práce byl návrh mateřské školy pro 60 dětí. Lokalitu, kterou 

jsem zvolila se nachází v mém rodném městě – v Prešove, v městské části Solivar. Návrh 

hmoty mateřské školy respektuje okolní architekturu historických technických památek 

a rodinných domů vybudovaných v sousedství. Jako fasádní obklad byl v návrhu použitý 

dřevěný obklad z přírodního severského modřínu, kteří je zkombinován s barevným 

oplechováním kolem oken. Na pozemku mateřské školy je navržené dětské hřiště, které 

není předmětem projektu. 
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Seznam použitých zkratek 

EN      Evropská norma 

ČSN    Česká státní norma 

PP       Podzemní podlaží 

NP       Nadzemní podlaží 

Sb.       Sbírka 

PT        Původní terén 

UT        Upravený terén 

SPB      Stupeň požární bezpečnosti 

PÚ        Požární úsek 

CHÚC   Chráněná úniková cesta 

 


