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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

v platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) 
Vyhláška č. 323/2017 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném 
a účinném znění; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních 
systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) 

Architektonický návrh budovy.  

b>Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění novostavby 
mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 
vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 
a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 
zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění 
a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude 
obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou 
část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy 
a prostorovou vizualizaci budovy (modulové schéma budovy). Výkresová část bude obsahovat 

výkresy: situace, základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických 
pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní 
konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle D. 
1. 1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované 
části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou 
uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: 
VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. 
Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených 
popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části 
dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy 
budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní 
text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva 
pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". 
V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny 
použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze 
VŠKP bude i poster formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání 
a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a 
zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 
práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 
doplňují).  

 
Ing. Romana Benešová 
Vedoucí diplomové práce  

 

 



Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro 
36 dětí v obci Uhřice u Kyjova. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro 

provádění stavby. 
Navržený objekt je částečně podsklepená, dvoupodlažní budova podlouhlého 
tvaru. Fasáda objektu je navržena jako provětrávaná s dřevěným obkladem, 
severní část objektu je s kontaktním zateplovacím systémem. Na objektu 

se nachází dvě jednoplášťové ploché střechy, jedna s vegetační vrstvou, druhá 
s povlakovou krytinou s atikou. 

Do objektu se vstupuje z jižní strany. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě 
samostatná oddělení pro výchovu dětí se zázemím a ve třetí části se nachází 
technickohospodářské zázemí. V druhém nadzemním podlaží se nachází speciální 
učebny, které může využívat, jak mateřská škola a přilehlá základní škola, tak 
i veřejnost, ředitelna a speciální logopedická učebna. V podzemním podlaží 
se nachází sklady a technologické zázemí. 
Statické schéma objektu tvoří kombinovaný systém z keramických tvárnic 
a železobetonový sloupový systém s průvlaky. Stropy jsou navrženy z předpjatých 
panelů spiroll. 
Na okolním pozemku bude navržena parková úprava. 
Účel objektu je v koncepci předškolního vzdělávání. Koncepce je založena na tom, 

aby si děti od začátku osvojovaly základy klíčových vlastností a získávaly 
předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.  

Mateřská škola, cihla, Isover, spiroll, Porotherm, beton, provětrávaná fasáda, 
vegetační střecha, větrané základy  



The subject of this thesis is design of a new kindergarten for 36 children in the 

village Uhřice near Kyjov. The design is made in level of detailed design. 

The designed building is a partial basement, two-storey building of elongated 

shape. The facade of the building is designed as ventilated with wooden cladding, 

the northern part of the building is with contact thermal insulation system. The 

building has two single-layer flat roofs, one with a vegetation layer, the other with 

a PVC roofing with an attic. 

Entrance to object is from south side. On the first floor there are two separate 

departments for education of children with facilities and there is a technical-

economic background in third part. On the second floor there are special 

classrooms that can be used by both the kindergarten and the adjacent 

elementary school, as well as the public. There is also a central office, a meeting 

room and a special speech therapy room. On the underground floor there are 

warehouses and technological facilities. 

Static scheme of the building consists is combined system of ceramic blocks and 

reinforced concrete columns with girders, in the basement is used reinforced 

concrete walls. The ceilings are designed from prestressed spiroll panels. 

Park landscaping was designed on the surrounding site. 

The purpose of the object is in the concept of preschool education. The concept 

is based on children acquiring the fundamentals of key qualities from outset and 

acquiring prerequisites for their lifelong learning.  

kindergarden, brick, isover, spiroll, porotherm, concrete, ventilated facade, 

vegetation roof, ventilated foundation  



Bc. Adam Ždánský Mateřská škola Uhřice. Brno, 2020. 52 s., 489 s. příl. Diplomová 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství. Vedoucí práce Ing. Romana Benešová  
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Úvod 

Předložená práce se zabývá návrhem novostavby mateřské školy v centru obce 

Uhřice u Kyjova. 

Práce je rozdělena na textovou, výpočtovou a výkresovou část projektové 
dokumentace a je členěna dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 řešící rozsah 
stavební dokumentace. 
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a řeší 
tyto hlavní části: 

 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
D.1.2 Stavebně – konstrukční řešení 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Které jsou potom doplněny o výpočty a technické řešení z oblasti stavební fyziky.
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A.1 Identifikační údaje stavby 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Mateřská škola Uhřice 

b) Místo stavby 

Obec:   Uhřice [586696] 

Katastrální území: Uhřice [773379] 

Parcelní číslo:  58/2, 58/3, 596 

Nejbližší adresa: Uhřice 87, Uhřice    696 34 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení, a místo trvalého pobytu 

Obec Uhřice 

Uhřice 177 

696 34 Uhřice 

Tel: 518 631 630 

e-mail: starosta@obec-uhrice.cz 

V zastoupení osobou starosty – Petr Tihelka 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno a příjmení hlavního projektanta 

Bc. Adam Ždánský 

Žarošice 19 

696 34 Žarošice 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 

Území je v rámci výstavby objektu mateřské školy členěno na tyto objekty: 

SO 01 – MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 617,23 m2 

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 03 – VSAKOVACÍ OBJEKT VN 1 

SO 04 – VSAKOVACÍ OBJEKT VN2 

mailto:starosta@obec-uhrice.cz
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SO 05 – OPLOCENÍ 

SO 06 – PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 

SO 07 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO 08 – PŘÍPOJKA PLYNU 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

• Studie objektu mateřské školy 

• Diskuze s pracovníky mateřské školy 

• Snímek z katastrální mapy a další mapové podklady 

• digitální data o průběhu inženýrských sítí od příslušných správců sítí 
• Územní plán obce Uhřice 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláška 395/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 254/2001 SB., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon š. 334/1992 Sb., o obraně zemědělského půdního fondu, ve znění novely č. 
41/2015 Sb. 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

• Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovená podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 

 

V Žarošicích, prosinec 2019     Bc. Adam Ždánský 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Lokalita zamýšleného umístění novostavby mateřské školy se nachází v centru obce 

Uhřice. Samostatné pozemky se nachází v blízkosti stávajícího objektu ZŠ Uhřice. 
V blízkosti se nachází dětská hřiště, minigolf, tenisové a volejbalové kurty, autobusová 
zastávka, obchod a restaurace. 

Stavební pozemek je rozparcelován. Ze severní strany sousedí pozemek s objektem, 

který se nachází na hranicích pozemků. Z východní strany pozemek pozvolně stoupá. Ze 
západní a jižní strany je pozemek ohraničen komunikacemi 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem 

Pro řešené území nebylo vydáno územní rozhodnutí ani uzavřená veřejnoprávní 
smlouva. Samostatná dokumentace pro územní řízení nebyla zpracována. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Pozemek je dle platného územního plánu obce Uhřice veden jako plocha občanské 
vybavenosti. Regulační plán není vydán. 

Užití plochy pro výstavbu mateřské školy je tedy v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Netýká se. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Netýká se. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Pro potřeby vypracování diplomové práce nebyly provedeny žádné podrobné průzkumy. 
Byla provedena pouze obhlídka dané lokality, orientační zatřízení zeminy. Zemina byla 
zatřízena jako hlína písčitá s Rdt přibližně 300 kPa, což odpovídá sondám na přilehlých 
parcelách. 

Na pozemku nebyla zjištěna hladina sodní vody ohrožující založení stavby. 
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g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v oblasti s výskytem vzácných druhů živočichů nebo rostlin. 
V blízkosti se nenachází území se zvýšeným režimem ochrany (chráněná území, národní 
parky) ani není součástí systému NATURA 2000. 

Území se nenachází v poddolované krajině ani se na něj nevztahuje ochrana 
zemědělského půdního fondu. V rámci stavby budou respektována ochranná pásma a 
požadavky na křížení sítí a dalších prvků infrastruktury. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

území se nenachází v oblasti q5, q20, q100. nehrozí tedy ohrožení povodní. Stavba není 
ohrožena nestabilitou půdy pramenící z poddolovaného území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Navržený stavební záměr dramaticky nezmění odtokové poměry území. Při výstavbě 
může dojít ke zvyšování prašnosti a hlučnosti v okolí. Bude řešeni řádným kropením a 
zaplachtováním. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

záměr nevznáší požadavek na asanaci a demolici stávajících objektů. Není třeba žádného 
kácení dřevin. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavebního záměru nedochází k požadavkům na zábory nové zemědělské půdy. 

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě 

Pozemek bude napojen na stávající příjezdovou cestu. Před objektem se již nachází 
parkoviště pro veřejnost, zaměstnance a zásobování. Při výstavbě může dojít 
k poškození tohoto území, po dokončení stavby budou tyhle prostory dány do 
původního stavu.  

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě v přilehlé ulici. Splašková kanalizace 
bude napojena přes kanalizační přípojku do stávající splaškové kanalizace. 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád vodovodní přípojkou.  

Zásobování plynem bude zajištěno přípojkou plynu. 

Zásobování elektrickou energií bude zemní kabelovou přípojkou NN od elektroměrného 
rozvaděče na hranici pozemku.  
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m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Stavba nevyvolá žádné další související investice. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

Tab. 1: Stavební pozemek 

Parc. č. Vlastník Výměra Kat. území Typ pozemku 

58/2 Obec Uhřice, č.p. 177, 
696 34 Uhřice 

504 Uhřice u Kyjova 

[773379] 

Ostatní plocha 

596 Obec Uhřice, č.p. 177, 
696 34 Uhřice 

596 Uhřice u Kyjova 

[773379] 

Zastavěná 
plocha a 

nádvoří 
54/2 Obec Uhřice, č.p. 177, 

696 34 Uhřice 

60 Uhřice u Kyjova 

[773379] 

zahrada 

Tab. 2: Sousední pozemky 

Parc. č. Vlastník Výměra Kat. území Typ pozemku 

168/1 
Čumba Luděk, č.p. 87, 

696 34 Uhřice 
556 

Uhřice u Kyjova 

[773379] 

Zastavěná 
plocha a 

nádvoří 

54/1 
Čumba Luděk, č.p. 87, 

696 34 Uhřice 
1196 

Uhřice u Kyjova 

[773379] 
zahrada 

58/1 
Obec Uhřice, č.p. 177, 

696 34 Uhřice 
5720 

Uhřice u Kyjova 

[773379] 
Ostatní plocha 

58/3 
Obec Uhřice, č.p. 177, 

696 34 Uhřice 
568 

Uhřice u Kyjova 

[773379] 
zahrada 

58/4 
Obec Uhřice, č.p. 177, 

696 34 Uhřice 
1 

Uhřice u Kyjova 

[773379] 
Ostatní plocha 

2706 
Čumba Luděk, č.p. 87, 

696 34 Uhřice 
3 

Uhřice u Kyjova 

[773379] 
Ostatní plocha 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Objekt nevznáší požadavek na vymezení ochranných a bezpečnostních pásem. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažní, podsklepené budovy. 
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b) Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit jako mateřská škola – tzn. Pro každodenní prezenční vyučování pro 
děti 3-6 let. 

c) Trvalá nebo dočasná zástavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
obecně technických požadavcích na stavby. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 SB., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavbou nevzniká ochranné a bezpečnostní pásmo. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na území ani objekt se nevyskytuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha apod.) 

Plochy pozemků:   58/2 – 504 m2, 596 – 596 m2, 54/2 – 60 m2 

     Celkem: 1 160 m2 

Maximální půdorysné rozměry: 17,54 x 40,085 m 

Maximální výška objektu od UT: 7,756 m 

Obestavěný prostor:   5 275,05 m3 

Zastavěná plocha:   617,23 m2 

Užitná plocha:    1 066,92 m2 

Kapacita: 2x18 dětí, 2x2 vychovatel/ka, 2 přípravářky 
pokrmů, 1 uklízečka, 1 ředitel/ka 

 Celkem: 36 dětí a 8 personál 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií, hospodaření 
s dešťovou vodou apod.) 

Tepelná ztráta objektu (přibližná) – 18,18 kW 

Výkon pro ohřev TV – 5,2 kW 

Spotřeba vody – dle údaje 25l/den na studenta/pracovníka, při 44 osobách: 



6 

 

 1,1 m3 na vody denně 

 401,5 m3 vody ročně 

Dešťové vody budou zpracovány na pozemku. 

Návrh dvou vsakovacích nádrží o celkovém objemu 23,4 m2. (viz. Samostatný 
výpočet) 

i) Orientační náklady na stavbu 

Náklady na celou akci dle obestavěného prostoru: 

Zemní práce (4 %):          1 181 611 Kč 

Základy (12,5 %):         3 692 535 Kč 

Hrubá stavba (konstrukce) (21,5 %):       6 351 160 Kč 

Topení, voda a kanalizace (11,5 %):       3 397 132 Kč 

Střecha (3 %):             886 208 Kč 

Výplně otvorů (1 %):            295 403 Kč 

Úpravy povrchů a podlahy (14,5 %):       4 283 341 Kč 

Izolace tepelné a ostatní (4 %):        1 181 611 Kč 

Instalace elektro a ostatní (10,5 %):       3 101 729 Kč 

Dokončovací a ostatní práce (17,5 %):       5 169 549 Kč 

Mezisoučet (stavební objekty celkem):     29 540 280 Kč 

Další náklady spojen se stavbou: 

Průzkum a projektové práce (5 % navíc):      1 477 014 Kč 

Náklady na umístění stavby a ostatní náklady (5 % navíc):    1 477 014 Kč 

Rezerva (5 % navíc):         1 477 014 Kč 

Celková cena bez DPH:       33 971 322 Kč 

DPH (20 %):          6 794 264 Kč 

Celková cena s DPH:       40 765 586 Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavební pozemek se nachází v centru obce Uhřice. Do objektu se vstupuje z jižní strany. 
V rámci aktuálně platného územního plánu obce, se jedná o pozemky určené pro 
občanskou vybavenost, což objekt mateřské školy splňuje. 

Do terénu je budova osazena tak, aby skleněné plochy denních místností dětí byly 
natočeny s mírnou orientací k jihu. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Architektonicky je stavba řešena jako částečně dvoupodlažní, částečně podsklepený 
objekt, kdy větší polovina objektu na západní straně je dvoupodlažní nepodsklepená a 
druhá menší polovina jednopodlažní, podsklepená. 
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Po vizuální stránce je stavba navržena jako objekt s provětrávanou fasádou s dřevěným 
svislým obkladem opatřeným bezbarvým lakem, dále se na jižní straně vyskytují barevné 
motivy zvířat pro lepší zlepšení kreativity dětí. Stavba je navržena tak, aby výrazněji 
přenesla vnímání dětí k přírodě. 

Ze severní strany je objekt opatřen kontaktním zateplovacím systémem s bílou fasádní 
barvou. 

Okna jsou řešena jako dřevo-hliníková s náhodně střídajícím se barevným řešením. 

Střecha jednopodlažní části objektu je jednoplášťová vegetační, střecha dvoupodlažní 
části je střecha jednoplášťová s povlakovou krytinou bez přitížení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt bude sloužit jako zázemí pro povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné 
docházky pro děti ve věku 3-6 let. Stavba je rozdělena na 4 funkční celky tj. dvě oddělení 
pro denní výuku nacházející se v prvním nadzemním podlaží (každé pro 18 žáků a 2 
vychovatelky), jednotku se speciálními učebnami pro využití, jak přilehlou ZŠ, tak 
v odpoledních hodinách veřejností nacházející se v druhém nadzemním podlaží a 
technickohospodářským zázemím tj. přípravna pokrmů, sklady, prádelna, WC, TZB a 
další. 

Stravování dětí a zaměstnanců bude zajištěno dovozem teplého jídla ve várnicích 
z místní základní školy nacházející se cca 20 m od objektu mateřské školky. V objektu 

bude pouze dohříváno a upravováno dle další potřeby. 

Hotové jídlo bude dětem dovezeno na vozíku, kuchyňka v místnosti „přípravna jídla“ 
nachytá jídlo na talíře a samotné servírování z vozíku na stůl obstarají vychovatelky. 

Samotná výuka a aktivity dětí se budou odehrávat především v místnosti „Herna“. 
V případě pěkného počasí se na vedlejším pozemku nachází oplocené dětské hřiště pro 
děti předškolního věku. 

V objektu je navržena prádelna, kde bude v pravidelných intervalech prováděna 
uklízečkami očista špinavého ložního prádla. 

V 2.NP se nachází 4 speciální učebny jak pro výuku dětí z MŠ, tak pro děti ze ZŠ a případně 
pro veřejnost. Nachází se zde také prostor pro logopedickou výuku jednotlivých dětí, 
ředitelna a zasedací místnost. 

V podzemním podlaží se nachází sklady, technologické zázemí a prostor pro školníka. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba byla řešena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Vstup do budovy bude řešen přes 
bezbariérovou rampu vedoucí přímo na parkoviště před objektem. V objektu je navržen 
výtah a toaleta pro imobilní spoluobčany. Dveře budou vybaveny prahovými lištami pro 
hladké překonání případných výškových rozdílů na vozíku. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 



8 

 

Při výstavbě objektu musí být dodrženy veškerá ustanovení a požadavky zákona č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. týkající se BOZP. Nášlapné vrstvy podlah 
musí mít provedenou protiskluzovou úpravu se součinitelem smykového tření min. 0,3. 
Prostory s nebezpečím pádu z výšky budou chráněny zábradlím. 

Stavba bude vybavena hasící technikou dle přílohy D.1.3. 

Veškeré materiály použité na výstavbu jsou zdraví nezávadné. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Jedná se o částečně dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt s kombinovaným 
stěnovým a sloupovým konstrukčním systémem.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu. Stropy jsou tvořeny 
prefabrikovanými stropními panely SPIROLL. Stropy jsou vynášeny stěnami z cihelných 
tvárnic. V části objektu jsou stropy vyneseny monolitickými železobetonovými sloupy a 
železobetonovým průvlakem. V objektu je jedno hlavní vnitřní schodiště, jedno vedlejší 
vnitřní a jedno vedlejší vnější. Hlavní schodiště je dvouramenné železobetonové 
monolitické založené na základových pasech s podestou a vetknuté do stropní 
konstrukce. Vedlejší jednoramenné železobetonové schodiště je celoplošně založené na 
základových pasech. Vedlejší vnější schodiště je dvouramenné schodnicové ocelové 
schodiště. 

Zemní práce 

Před započetím stavebních prací bude provedena skrývka ornice v mocnosti od 0,2 až 
0,4 m, která bude použita na končenou úpravu pozemku. Výkopové práce budou 
realizovány pomocí strojní mechanizace a budou provedeny ve dvou fázích. Základové 
spáry jsou navrženy nad hladinou podzemní vody. Po dobu provádění základů musí být 
chráněna, aby nedošlo k jejímu znehodnocení povětrnostními vlivy a k jejímu 
rozbřednutí. 

Základové konstrukce 

Stavba je založena na základové roznášecí desce z prostého betonu C20/25 vyztužené 
kari sítí, která je vynášena základovými pásy z prostého betonu. Výtahová šachta je 
založena na základových pásech z prostého betonu a prolévaných betonových tvárnic. 
Pod základy bude proveden podsyp zdrceného lomového kameniva hrubé fr. 16/32. 

Pod nepodsklepenou částí objektu bude zřízena větraná mezera pro odvětrání 
podzákladí ze ztraceného bednění systému MODULO v tloušťce 200 mm. Pod ztraceným 
bedněním bude proveden podsyp z drceného kameniva fr. 16/32, který bude dostatečně 
zhutněn. Ztracené bednění bude poté vylito prostým betonem s vloženou kari sítí. 

Svislé konstrukce 
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Svislé obvodové nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 
30 PROFI na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné stěny z keramických tvárnic POROTHERM 
30 PROFI doplněných ŽB sloupy. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou tvořeny panely SPIROLL GOLDBECK tl. 265 mm o tloušťce 265 
mm, celková tloušťka včetně vzepjetí je 300 mm. Navrhujeme uložení panelů 100 mm, 
vždy na betonový pozední věnec. 

Schodišťová podesta bude železobetonová prefabrikovaná jako součást schodišťového 
ramene. Překlady jsou systémové POROTHERM P7, P14,5 A ocelové z IPE 250. 

Stropní konstrukce jsou lokálně podepírány průvlaky z železobetonu výšky 600 mm. 
Pozední věnce budou betonové vyztužené ocelí. 

Střešní konstrukce 

Střecha druhého nadzemního podlaží je navržena jako jednoplášťová plochá 
s povlakovou krytinou. Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena fólií z měkčeného PVC, 
která je mechanicky kotvena přes tepelnou izolaci do nosné konstrukce a vzájemně 
propojena horkovzdušnými svary. Voda ze střechy je odváděna pomocí střešních vtoků 
s integrovanou PVC manžetou. Vtoky ústí do svodného potrubí v podhledu a dále do 
dešťové kanalizace, která ústí do vsakovací objektu nově zřízených na pozemku. Spádová 
vrstva je řešena z tepelně izolačních klínu z EPS. 

Střecha nad 1.NP je navržena jako jednoplášťová vegetační. Stabilizační a vegetační 
vrstvu tvoří substrát. Horní vrstva je tvořena suchomilnou vegetací. 

Skladby střechy jsou proti pronikání vlhkosti z interiéru chráněny parozábranou 
z asfaltového pásu. 

Komín 

Pro odvod spalin z plynového kotle je navržen zděný dvouplášťový komín SCHIEDEL 
ABSOLUT s dvěma průduchy o průměru 180 mm.  

Schodiště, rampy, žebříky 

V objektu jsou navrženy tři schodiště, jedno hlavní, jedno vedlejší a jedno vnější. Všechny 
výškové rozdíly na vnějším chodníku kolem objektu jsou vyrovnány pomocí nájezdových 
ramp. Hlavní schodiště se nachází v hale a je řešeno jako dvouramenné prefabrikované 
s podestou, schodiště je částečně vetknuté do nosné stěny. Schodiště je provedeno 
z betonu třídy C30/37 a oceli B550B. 

Vedlejší vnitřní schodiště spojující podsklepenou část s nadzemní částí je jednoramenné 
monolitické přímo provedené na základových pasech. Schodiště je provedeno z betonu 

třídy C25/30 a oceli B500B. 

Požární schodiště objektu se nachází na západní straně fasády, vede z 2.NP a je navrženo 
jako ocelové. Konstrukce je vynášena sloupky z trubkového profilu s tl. stěny 6 mm. 
Schodnice jsou potom z pásové oceli, samotné schody poté ze svařovaného ocelového 
plechu s dřevěnými pochozími stupni. Ocelové prvky budou opatřeny antikorozním 
nátěrem a lakované v barvě RAL 7040, dřevěné prvky opatřeny bezbarvým lakem a 
chemicky ošetřeny proti hnilobě a škůdcům. 
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Zábradlí v objektu je navrženo jako nerezové s dřevěnými madly. 

Vstup do objektu se nachází ve výšce 150 mm nad UT. Pro překonání výškového rozdílu 
je navržena vyrovnávací rampa z betonové dlažby. 

V objektu se nachází jeden elektrický výtah. Je navržen model FREE-VOTOlift typ IV od 

firmy VOTO. Jedná se o lanový výtah bez strojovny s elektrickým pohonem. 

Izolace 

Izolace spodní stavby 

Spodní stavba je proti účinkům zemní vlhkosti chráněna hydroizolačním pásem z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelných vláken – GLASTEK 40 

Special Mineral. Pás je plnoplošně nataven. 

Hydroizolace dna a části stěn výtahové šachty je pomocí systémového řešení VANDEX. 

Tepelná izolace 

Stavba je zateplena kontaktním zateplovacím systém z větší části z provětrávanou 
fasádou. Jako hlavní izolant je zvolena skelná vata, konkrétně ISOVER FASSIL a ISOVER TF 
PROFI. Desky budou na fasádu kotveny pomocí natloukacích kotev a neprovětrávaná 
část navíc pomocí lepidla na minerální izolace. Rošt větrané fasády je kotven přímo do 
zdiva pomocí kotev pro vynesení roštu – ISOLCO 3000P. povrch větrané fasády tvoří 
dřevěná prkna s přiznanou spárou. 

Spodní stavba je zateplena extrudovaným polystyrenem ISOVER SYNTHOS G 30 L. 

Podlahy jsou zatepleny pomocí expandovaného polystyrenu EPS 150S, střecha taktéž. 

Protiradonová izolace 

Ochranu proti radonu zajišťuje asfaltový pás a provedení provětrávané mezery pod 
základovou deskou. 

Dělící konstrukce 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM PROFI. Otvory 
ve zdivu budou řešeny pomocí systémových překladů POROTHERM. 

Podlahy 

Podlahy jsou řešeny dle povahy provozu jednotlivých místností. V místnostech 
s pobytem dětí jsou navrženy textilní koberce s teplovodním vytápěním. V ostatních 
prostorách jsou navrženy koberce, keramické dlažby, PVC podlahy a v suterénním 
prostoru epoxidová stěrka. 

Výplně otvorů 

Dveře 

Vstupní dveře do objektu budou dřevo-hliníkové, s průchozím rozměrem 2000x1970 
mm, z profilu VEKRA IV96 – DH 78 ALU DESIGH CLASSIC. Prosklené části budou zaskleny 
bezpečnostním sklem. Dveře budou mít barevnou úpravu – dle výkresu D.1.1.07 Pohled 
jižní a východní. 

Interiérové dveře budou dřevěné z ocelovými zárubněmi, převážně jednokřídlé z části 
prosklené bezpečnostním sklem. 

Okna 
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Okna jsou navržena jako dřevo-hliníková z profilu VEKRA IV96 – DH78 ALU DESIGN 

QUADRANT v různých barevných provedeních – dle výkresů D.1.1.07 a D.1.1.08 Pohledy. 
Některá okna, viz výkresy D.1.1.07 a 08, budou opatřena systémem externích žaluzií, 
které budou ukryty v kastlíku v části tepelné izolace. 

Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky 

Vnitřní povrchy cihelných stěn budou opatřeny jednovrstvou sádrovou omítkou tl. 10 
mm. Stěny betonových stěn budou opatřeny dvěma vrstvami omítky (jádrová 
vápenocementová omítka tl. 15 mm a štuková vápenocementová tl. 5 mm). Omítky 
budou řešeny systémem výrobce BAUMIT. Při provádění je nutné dodržovat 
technologické postupy a pokyny výrobce. 

Vnější omítky 

Venkovní omítka na severní straně objektu je navržena jako jednovrstvá probarvená 
hlazená omítka tl. 2 mm od firmy WEBER. Celý kontaktní systém s omítnutým vnějším 
povrchem je vhodně provést systémem od firmy WEBER. 

Sokl je proveden dekorativní omítkou MARMOLIT od firmy WEBER. 

Obklady 

Umývárny, toalety a místností kde se nachází obklad, viz výkresy D.1.1.01, 02 a 03, budou 
obloženy keramickým obkladem RAKO. Barevná kombinace bude odsouhlasena 
architektem a investorem v rámci autorského dozoru. 

Nátěry a malby 

Malba místností bude specifikována v rámci projektu interiéru. 

Podhledy 

V objektu jsou navrženy vodorovné stropní SDK podhledy. Podhledy budou svěšeny na 

systémových, rektifikovatelných, ocelových táhlech. Navrhuje dva typy podhledů – 

obyčejný a kazetový akustický, děrovaný. 

Zámečnické konstrukce 

Zábradlí budou z nerezové oceli výšky 1000 mm s dvěma madly ve výškách 1000 a 500 
mm. Vzdálenost svislých sloupků nesmí být větší než 100 mm. 

Další zámečnické viz. Výpis prvků 

Klempířské konstrukce 

Viz. Výpis prvků 

Úprava kolem objektu 

Kolem objektu bude proveden okapový chodník do 500 mm od fasády. Okapový chodník 
bude vysypán praným říčním kamenivem. 

V místech dle výkresu C.2 – Celková situace objektu bude proveden chodník z betonové 
dlažby tl. 60 mm a dle stejného výkresu bude provedena sadová úprava pozemku. 

Severní a západní část objektu bude oplocena. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu byly použity materiály a prvky s dostatečnou dimenzí a rezervou na to, aby 
pohodlně přenesly zatížení od stavby do základové spáry. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) Technické řešení 

Vytápění objektu bude řešeno tepelným čerpadlem vzduch-voda. Krytí případných 
hluchých období bude zajištěno plynovým kotlem. 

Objekt bude větrán přirozeně okny. 

V objektu se nachází jedna výtahová šachta s elektrickým lanovým pohonem. 

Stavba bude napojena na veškeré přípojky. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešeno v samostatné části D.1.3 této projektové dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a příslušnými normami. Zvláště s normami ČSN 
73 0540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3. Navržené stavební materiály, skladby 
obvodového pláště a výplně vnějších otvorů splňují požadované hodnoty součinitelů 
prostupu tepla uvedené v ČSN 73 0540-2. Též jsou posouzeny kritické detaily objektu na 
požadovaný teplotní faktor dle ČSN 73 0540-2. Podrobné posouzení a výpočty jsou 
uvedeny de složce 6 – Stavební fyzika. 

b) Energetická náročnost stavby 

Byl proveden orientační výpočet energetické náročnosti stavby dle ČSN 73 0540-2 a byla 

zatřízena do třídy C – vyhovující. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Je navrženo použití tepelného čerpadla pro vytápění objektu. 

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

Mateřská škola je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky kladené na hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí. 

Děti mají k dispozici dostatek míst pro mytí rukou a dostatek toalet. 

Bude zajištěno potřebné osvětlení, a to jak přirozené, tak i sdružené – elektrickými světly. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Protiradonová ochrana je zajištěna asfaltovým pásem a provětráním podzákladí. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není zjevná potřeba návrhu ochrany. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není zjevní potřeba návrhu ochrany. 

d) Ochran před hlukem 

Umístění objektu nebude mít jakýkoliv vliv z hlediska akustiky a vibrací na okolí, a nebude 
ani tímto okolím z hlediska akustiky nijak ztížen. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, 
aby vyhovovaly požadavkům normy ČSN 75 0532. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, není třeba žádné opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou patrná z výkresové části projektové 
dokumentace, výkres C.3 Koordinační situace. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veřejný vodovod bude napojen vodovodní přípojkou, DN100 HDPE 

Splašková kanalizace bude napojena na kanalizační přípojku, DN 200 PP, HT systém. 

Rozvod vysokého napětí a dále přes rozvodnou skříň NN kabelovou přípojkou. 

STL plynovodní potrubí bude napojeno na NTL přípojku, HDPE 32 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Podél stavebního pozemku na západní straně vede místní komunikace, na kterou je 
napojena příjezdová zásobovací komunikace s parkovištěm pro stávající ZŠ. Tato 
přístupová cesta a parkoviště bude sloužit i nově zbudované MŠ. 

b) Napojeni území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je napojen na přilehlou zásobovací komunikaci s parkovištěm. 
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c) Doprava v klidu 

U objektu se nachází parkoviště pro rodiče s dětmi, pro učitelky a pro další návštěvníky 
přilehlé ZŠ Uhřice. Tyto prostory bude využívat i nově zřízený objekt. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Kolem objektu je veden chodník. Cyklistické stezky se zde nenachází. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Okolí objektu bude řešeno jako parková úprava dle návrhu ve výkresu C.2 – Celkový 
situační výkres. 

b) Použité vegetační prvky 

Pro úpravu okolí budou použity listnaté stromy a dále křoviny dle specifikace v rámci 
autorského dozoru. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svou podstatou a užíváním nevyvolává zvětšené riziko negativního dopadu na 
životní prostředí. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 

Na řešených pozemcích se nenacházejí dřeviny a živočichové, památné stromy a 
ekologické vazby v krajině nebudou dotčeny. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek na závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Stanoviska EIA pro danou akci není požadováno a nebylo zpracováno. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínek ochrany podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba ani její provoz nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem 
ani zón. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Záměr stavby mateřské školy se netýká požadavků dle č. 380/2002 Sb., v oblasti ochrany 

obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeby a spotřeby médií (voda, elektřina) nebyly přesně určeny a nejsou rozhodující, 
potřeba a spotřeba hmot vychází z projektové dokumentace a zajistí je dodavatel stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do nově zbudované kanalizační přípojky. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

Pro napojení na přilehlou zásobovací komunikaci bude provizorně zřízen nájezd. 

Pro zajištění potřebných energií během výstavby bude využito provizorní napojení na 
sítě veřejné technické infrastruktury – voda, elektrická energie. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provádění stavby na okolí a pozemky bude mít vliv ve zvýšené hlučnosti. 

Práce budou prováděny pouze v pracovní dny a mimo státem uznané svátky. V rozmezí 
7:00 – 20:00 hod. 

Pro snížení prašnosti budou fasády opatřeny lešením a textilií. 

Ovlivnění sousední stavby výstavbou nového objektu bude pravidelně kontrolováno a 
případně škody způsobené stavbou budou opraveny a uhrazeny příslušnou prováděcí 
firmou, případně investorem. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

Nejsou známé žádné požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasní/trvalé) 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému záboru obecního pozemku z parcelním číslem 
58/1. na pozemku bude dočasně uložena ornice. Po odvezení ornice bude pozemek dán 
do původního stavu. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Podle § 5 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyplývá, 
že původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem, dopad 

zařadit podle katalogu odpadů, stanoveným vyhláškou MŽP 381/2001 Sb. 

Při výstavbě mohou vzniknout následující odpady: 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výrobky desek, nábytku, celulózy, papíru 
a lepenky 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
pod č. 0301 04 

06 Odpady z anorganických chemických procesů 

06 08 02* Odpady obsahující nebezpečného silikony 

06 13 01* Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 
(barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 

08 01 17* Odpady z odstraňování barev a laků 

08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev a laků 

08 01 21* Odpadní odstraňovače barev a laků 

08 01 09* Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné jiné bezpečné látky 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak určené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Platové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst) 

17 01 02 Cihly 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod č. 17 01 06 

17 02 01 Dřevo 
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17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 06 Cín 

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jin nebezpečné látky 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 

Způsob vedení průběžné evidence odpadů určuje § 21 vyhlášky 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky 41/2005. 

Původce odpadu je povinen evidovat množství vzniklého odpadu a způsob, jakým s ním 
bylo naloženo, včetně identifikačních údajů oprávněných osob, kterým byl odpad 

předán. 

Odpad bude likvidován následujícím způsobem: 

XR1 – Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 
energie 

XN1 – Využití odpadů na terénní úpravy apod. 

XN3 – Předání jiné oprávněn osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně 

XN10 – Prodej odpadu jako suroviny (druhotné suroviny) 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Z celého stavebního pozemku bude skryta ornice v nejnutnějším rozsahu. Po skončení 
stavby bude ornice využita k vytvoření a zúrodnění nově navrhovaných zelených ploch 
pozemku. 

Vzhledem k malé velikosti pozemku bude skrytá ornice deponována na 200 m 
vzdáleném pozemku ve vlastnictví investora (Obec Uhřice). Po zpětném využití ornice 
bude dán pozemek do původního stavu. 

Zemní výkopek z jam a ze základových rýh bude odvezen na příslušnou skládku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany životního prostředí uvedené ve 
stanovisku odboru životního prostředí obecního úřadu. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 

Stavebník je povinen po celou dobu prací dodržovat veškeré platné bezpečnostní 
předpisy, zvláště 309/2006 Sb. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství, upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy podle § 3 zákoníku práce. 

Plán bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi bude vycházet z platných právních 
předpisů a vyhlášek. Jeho vznik a podoba bude určena v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

Koordinátor bezpečnosti práce bude přizván. 

Při provádění stavebních prací bude brán ohled také na: 

591/2006 Sb. v platném znění – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi. § 4 – Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních 
prací a montážní prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly 

prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu a 
jestliže při jejích provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné 
provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky 
zvláštního právního předpisu. 

3) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

13) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odkazy na zákony v patném znění, jejich části týkající se navrhované stavby: 

262/2006 Sb. v platné znění – Zákoník práce 

309/2006 Sb. v platném znění – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

251/2005 Sb. v platném znění – o inspekci práce ve změnách 230/2006 Sb. a 

213/2007 Sb. v platném znění 

591/2006 Sb. v platném znění – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi. 

Dále: 

- Bude vedena evidence pracovníků od jejich nástupu do práce až do opuštění pracoviště 

- pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídající jejích 
ohrožení, 
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- pracovníci budou školeni, přezkušování a poučování v předepsaných intervalech a vždy 
před prováděním nové práce a při přemístění na jiné pracoviště. (o tomto je nutné vést 
prokazatelné záznamy a podpisy pracovníků do deníku školení BOZ), 

- je nutné dbát, aby jednotlivé práce prováděli pouze pracovníci k této práci zdravotně 
způsobilí (na základě lékařského posudku) s odpovídající kvalifikací, 

- musí být vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti práce, 

- provádějící firma si od dodavatele vyžádá nebo sama vypracuje technologické pracovní 
postupy, které budou po celou dobu provádění prací k dispozici, 

- seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsažené v dokumentaci 

a se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti, včetně možných rizik, 

- v případě nebezpečí je nutné přerušit práci až do odstranění příčin, 

- je nutné dbát, aby všichni pracovníci dodržovali příslušné předpisy a ustanovení. 

Z hlediska požární ochrany se musí dbát především na tyto faktory: 

- zajistit na pracovišti (staveništi) takové podmínky, aby nedošlo ke vzniku požáru, 

- dbát na vybavení pracoviště (staveniště) příslušnými předpisy, vyhláškami, plány 
(vyvěšenými) a hasebními prostředky, zajistit seznámení pracovníků s předpisy 
(prokazatelným způsobem), 

- provádět předepsaná školení, přezkoušení a poučení pracovníků, 

- provádět předepsané kontroly staveniště a vést o tom záznamy (včetně zajištění 
odborných kontrol-revizí), 

- v případě požáru zajistit hašení a přivolání pomoci, 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Okolní stavby nejsou dotčeny stavbou ve smyslu potřeby realizace jejich úprav pro 
bezbariérové využívání. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou třeba žádné dopravně-inženýrské opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 

Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění. Nebude prováděno 
za provozu. Nejsou potřeba provádět opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude probíhat běžně, dle zvyklostí – dodavatelských systémem. Výstavba 
včetně dalších stavebních objektů bude provedena v jedné etapě. 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 05/2020 
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Předpokládaný termín dokončení stavby: 10/2021 

 

 

V Žarošicích, prosinec 2019     Bc. Adam Ždánský 
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D.1.1.A.1 Účel objektu 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba objektu mateřské školy pro zhruba 
36 dětí v obci Uhřice u Kyjova. Stavba bude sloužit jako mateřská škola – tzn. Pro 

každodenní prezenční vyučování pro děti 3-6 let. 

D.1.1.A.2 Zásady architektonického, funkčního a 
dispozičního řešení 

Architektonické řešení 

Architektonické řešení vychází z dialogu projektanta (student) a investora (vedoucí práce) 
a zohledňuje územní, vlastnické, historické a další návaznosti v dané lokalitě. V rámci 
aktuálně platného územního plánu obce, se jedná o pozemky určené pro občanskou 
vybavenost, což objekt mateřské školy splňuje. Architektonicky je stavba řešena jako 
částečně dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, kdy větší polovina objektu na 
západní straně je dvoupodlažní nepodsklepená a druhá menší polovina jednopodlažní, 
podsklepená. 

Po vizuální stránce je stavba navržena jako objekt s provětrávanou fasádou s dřevěným 
svislým obkladem opatřeným bezbarvým lakem, dále se na jižní straně vyskytují barevné 
motivy zvířat pro lepší zlepšení kreativity dětí. Stavba je navržena tak, aby výrazněji 
přenesla vnímání dětí k přírodě. 

Ze severní strany je objekt opatřen kontaktním zateplovacím systémem s bílou fasádní 
barvou. 

Okna jsou řešen jako dřevo-hliníková s náhodně střídajícími se barevným řešením. 

Střecha jednopodlažní části objektu je jednoplášťová vegetační, střecha dvoupodlažní 
části je střecha jednoplášťová s povlakovou krytinou bez přitížení. 

Funkční a dispoziční řešení 

Funkční řešení 

Objekt bude sloužit jako zázemí pro povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné 
docházky pro děti ve věku 3-6 let. Stavba je rozdělena na 4 funkční celky tj. dvě oddělení 
pro denní výuku nacházející se v prvním nadzemním podlaží (každé pro 18 žáků a 2 
vychovatelky), jednotku se speciálními učebnami pro využití, jak přilehlou ZŠ, tak 
v odpoledních hodinách veřejností nacházející se v druhém nadzemním podlaží a 
technickohospodářským zázemím tj. přípravna pokrmů, sklady, prádelna, WC, TZB a 
další. 

Stravování dětí a zaměstnanců bude zajištěno dovozem teplého jídla ve várnicích 
z místní základní školy nacházející se cca 20 m od objektu mateřské školky. V objektu 

bude pouze dohříváno a upravováno dle další potřeby. 

Hotové jídlo bude dětem dovezeno na vozíku, kuchyňka v místnosti „přípravna jídla“ 
nachytá jídlo na talíře a samotné servírování z vozíku na stůl obstarají vychovatelky. 
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Samotná výuka a aktivity dětí se budou odehrávat především v místnosti „Herna“. 
V případě pěkného počasí se na vedlejším pozemku nachází oplocené dětské hřiště pro 
děti předškolního věku. 

V objektu je navržena prádelna, kde bude v pravidelných intervalech prováděna 
uklízečkami očista špinavého ložního prádla. 

V 2.NP se nachází 4 speciální učebny jak pro výuku dětí z MŠ, tak pro děti ze ZŠ a případně 
pro veřejnost. Nachází se zde také prostor pro logopedickou výuku jednotlivých dětí, 
ředitelna a zasedací místnost. 

V podzemním podlaží se nachází sklady, technologické zázemí a prostor pro školníka. 

Dispoziční řešení 

Navržený objekt je částečně podsklepený a částečně dvoupodlažní budova s výrazným 
podélným rozměrem – půdorys 40,09 x 17,54 m. Do objektu se vstupuje z jižní strany, 
odtud se dostaneme do zádveří a ze zádveří do haly se schodištěm propojující 1.NP a 
2.NP. Dále jsou v prvním nadzemním podlaží dvě samostatná pracoviště pro děti 
s kapacitami 18 dětí a dvou vychovatelek na každém pracovišti. Každá jednotka obsahuje 
šatny, umývárny s WC, kabinet pro učitele, sklady lehátek a hraček. Dále se v 1.NP 

nachází technickohospodářské zázemí. Jsou zde toalety pro zaměstnance, výtah, 
prádelna, přípravna pokrmů, sklady a schodiště do podzemního podlaží. 

V podzemním podlaží je nachází technologická místnost, sklady, prostor pro školníka a 
dílna pro školníka. 

V 2. NP se nachází speciální učebny, které mohou být využívány, jak mateřskou školou, a 
přilehlou základní školou, tak i veřejností. Jsou to učebny jazykové, keramické, kreslířské 
a multimediální. Dále se zde nachází prostor pro ředitele/ku, logopedická poradna, 
zasedací místnost a sociální zázemí. 

D.1.1.A.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěný 
prostor, zastavěné plochy 

Plochy pozemků:   58/2 – 504 m2, 596 – 596 m2, 54/2 – 60 m2 

     Celkem: 1 160 m2 

Maximální půdorysné rozměry: 17,54 x 40,085 m 

Maximální výška objektu od UT: 7,756 m 

Obestavěný prostor:   5 275,05 m3 

Zastavěná plocha:   617,23 m2 

Užitná plocha:    1 066,92 m2 

Kapacita: 2x18 dětí, 2x2 vychovatel/ka, 2 přípravářky 
pokrmů, 1 uklízečka, 1 ředitel/ka 

     Celkem: 36 dětí a 8 personál 
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D.1.1.A.4 Technické a konstrukční řešení objektů  

D.1.1.A.4.1. Konstrukční systém a statické řešení 

Jedná se o částečně dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt s kombinovaným 
stěnovým a sloupovým konstrukčním systémem.  

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu. Stropy jsou tvořeny 
prefabrikovanými stropními panely SPIROLL. Stropy jsou vynášeny stěnami z cihelných 
tvárnic. V části objektu jsou stropy vyneseny monolitickými železobetonovými sloupy a 
železobetonovým průvlakem. V objektu je jedno hlavní vnitřní schodiště, jedno vedlejší 
vnitřní a jedno vedlejší vnější. Hlavní schodiště je dvouramenné železobetonové 
monolitické založené na základových pasech s podestou a vetknuté do stropní 
konstrukce. Vedlejší jednoramenné železobetonové schodiště je celoplošně založené na 
základových pasech. Vedlejší vnější schodiště je dvouramenné schodnicové ocelové 
schodiště. Při návrhu byly použity materiály a prvky s dostatečnou dimenzí a rezervou 
na to, aby pohodlně přenesly zatížení od stavby do základové spáry. 

D.1.1.A.4.2. Zemní práce 

Před započetím stavebních prací bude provedena skrývka ornice v mocnosti od 0,2 až 
0,4 m, která bude použita na končenou úpravu pozemku. Výkopové práce budou 
realizovány pomocí strojní mechanizace a budou provedeny ve dvou fázích. Základové 
spáry jsou navrženy nad hladinou podzemní vody. Po dobu provádění základů musí být 
chráněna, aby nedošlo k jejímu znehodnocení povětrnostními vlivy a k jejímu 
rozbřednutí. 

D.1.1.A.4.3. Základové konstrukce 

Stavba je založena na základové roznášecí desce z prostého betonu C20/25 vyztužené 
kari sítí, která je vynášena základovými pásy z prostého betonu. Výtahová šachta je 
založena na základových pásech z prostého betonu a prolévaných betonových tvárnic. 
Pod základy bude proveden podsyp zdrceného lomového kameniva hrubé fr. 16/32. 

Pod nepodsklepenou částí objektu bude zřízena větraná mezera pro odvětrání 
podzákladí ze ztraceného bednění systému MODULO v tloušťce 200 mm. Pod ztraceným 
bedněním bude proveden podsyp z drceného kameniva fr. 16/32, který bude dostatečně 
zhutněn. Ztracené bednění bude poté vylito prostým betonem s vloženou kari sítí. 

D.1.1.A.4.4. Svislé konstrukce 

Svislé obvodové nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 
30 PROFI na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné stěny z keramických tvárnic POROTHERM 
30 PROFI doplněných ŽB sloupy. 

D.1.1.A.4.5. Vodorovné konstrukce 
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Stropní konstrukce jsou tvořeny panely SPIROLL GOLDBECK tl. 265 mm o tloušťce 265 
mm, celková tloušťka včetně vzepjetí je 300 mm. Navrhujeme uložení panelů 100 mm, 
vždy na betonový pozední věnec. 

Schodišťová podesta bude železobetonová monolitická. Překlady jsou systémové 
POROTHERM P7, P14,5 A ocelové z IPE 250. 

Stropní konstrukce jsou lokálně podepírány průvlaky z železobetonu výšky 600 mm. 
Pozední věnce budou betonové vyztužené ocelí. 

D.1.1.A.4.6. Střešní konstrukce 

Střecha druhého nadzemního podlaží je navržena jako jednoplášťová plochá 
s povlakovou krytinou. Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena fólií z měkčeného PVC, 
která je mechanicky kotvena přes tepelnou izolaci do nosné konstrukce a vzájemně 
propojena horkovzdušnými svary. Voda ze střechy je odváděna pomocí střešních vtoků 
s integrovanou PVC manžetou. Vtoky ústí do svodného potrubí v podhledu a dále do 
dešťové kanalizace, která ústí do vsakovací objektu nově zřízených na pozemku. Spádová 
vrstva je řešena z tepelně izolačních klínu z EPS. 

Střecha nad 1.NP je navržena jako jednoplášťová vegetační. Stabilizační a vegetační 
vrstvu tvoří substrát. Horní vrstva je tvořena suchomilnou vegetací. 

Skladby střechy jsou proti pronikání vlhkosti z interiéru chráněny parozábranou 
z asfaltového pásu. 

D.1.1.A.4.7. Komín 

Pro odvod spalin z plynového kotle je navržen zděný dvouplášťový komín SCHIEDEL 
ABSOLUT s dvěma průduchy o průměru 180 mm.  

D.1.1.A.4.8. Schodiště, rampy, žebříky 

V objektu jsou navrženy tři schodiště, jedno hlavní, jedno vedlejší a jedno vnější. Všechny 
výškové rozdíly na vnějším chodníku kolem objektu jsou vyrovnány pomocí nájezdových 
ramp. Hlavní schodiště se nachází v hala a je řešeno jako dvouramenné s podestou 

z monolitického betonu částečně vetknutou ze stran do nosných stěn. Schodiště je 
provedeno z betonu třídy C30/37 a oceli B550B. 

Vedlejší vnitřní schodiště spojující podsklepenou část s nadzemní částí je jednoramenné 

monolitické přímo provedené na základových pasech. Schodiště je provedeno z betonu 

třídy C25/30 a oceli B500B. 

Požární schodiště objektu se nachází na západní straně fasády, vede z 2.NP a je navrženo 
jako ocelové. Konstrukce je vynášena sloupky z trubkového profilu s tl. stěny 6 mm. 
Schodnice jsou potom z pásové oceli, samotné schody poté ze svařovaného ocelového 
plechu s dřevěnými pochozími stupni. Ocelové prvky budou opatřeny antikorozním 
nátěrem a lakované v barvě RAL 7040, dřevěné prvky opatřeny bezbarvým lakem a 
chemicky ošetřeny proti hnilobě a škůdcům. 

Zábradlí v objektu je navrženo jako nerezové s dřevěnými madly. 
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Vstup do objektu se nachází ve výšce 150 mm nad UT. Pro překonání výškového rozdílu 
je navržena vyrovnávací rampa z betonové dlažby. 

V objektu se nachází jeden elektrický výtah. Je navržen model FREE-VOTOlift typ IV od 

firmy VOTO. Jedná se o lanový výtah bez strojovny s elektrickým pohonem. 

D.1.1.A.4.9. Izolace 

Izolace spodní stavby 

Spodní stavba je proti účinkům zemní vlhkosti chráněna hydroizolačním pásem z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelných vláken – GLASTEK 40 

Special Mineral. Pás je plnoplošně nataven. 

Hydroizolace dna a části stěn výtahové šachty je pomocí systémového řešení VANDEX. 

Tepelná izolace 

Stavba je zateplena kontaktním zateplovacím systém z větší části z provětrávanou 
fasádou. Jako hlavní izolant je zvolena skelná vata, konkrétně ISOVER FASSIL a ISOVER TF 
PROFI. Desky budou na fasádu kotveny pomocí natloukacích kotev a neprovětrávaná 
část navíc pomocí lepidla na minerální izolace. Rošt větrané fasády je kotven přímo do 
zdiva pomocí kotev pro vynesení roštu – ISOLCO 3000P. povrch větrané fasády tvoří 
dřevěná prkna s přiznanou spárou. 

Spodní stavba je zateplena extrudovaným polystyrenem ISOVER SYNTHOS G 30 L. 

Podlahy jsou zatepleny pomocí expandovaného polystyrenu EPS 150S, střecha taktéž. 

Protiradonová izolace 

Ochranu proti radonu zajišťuje asfaltový pás a provedení provětrávané mezery pod 
základovou deskou. 

D.1.1.A.4.10. Dělící konstrukce 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM PROFI. Otvory 
ve zdivu budou řešeny pomocí systémových překladů POROTHERM. 

D.1.1.A.4.11. Podlahy 

Podlahy jsou řešeny dle povahy provozu jednotlivých místností. V místnostech 
s pobytem dětí jsou navrženy podlahy s teplovodním vytápěním s nášlapnou vrstvou 

z textilních koberců. V ostatních prostorách jsou navrženy koberce, keramické dlažby, 
PVC podlahy a v suterénním prostoru epoxidová stěrka. 

D.1.1.A.4.12. Výplně otvorů 

Dveře 

Vstupní dveře do objektu budou dřevo-hliníkové, s průchozím rozměrem 2000x1970 
mm, z profilu VEKRA IV96 – DH 78 ALU DESIGH CLASSIC. Prosklené části budou zaskleny 
bezpečnostním sklem. Dveře budou mít barevnou úpravu – dle výkresu D.1.1.07 Pohled 

jižní a východní. 
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Interiérové dveře budou dřevěné z ocelovými zárubněmi, převážně jednokřídlé z části 
prosklené bezpečnostním sklem. 

Okna 

Okna jsou navržena jako dřevo-hliníková z profilu VEKRA IV96 – DH78 ALU DESIGN 

QUADRANT v různých barevných provedeních – dle výkresů D.1.1.07 a D.1.1.08 Pohledy. 
Některá okna, viz výkresy D.1.1.07 a 08, budou opatřena systémem externích žaluzií, 
které budou ukryty v kastlíku v části tepelné izolace. 

D.1.1.A.4.13. Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky 

Vnitřní povrchy cihelných stěn budou opatřeny jednovrstvou sádrovou omítkou tl. 10 
mm. Stěny betonových stěn budou opatřeny dvěma vrstvami omítky (jádrová 
vápenocementová omítka tl. 15 mm a štuková vápenocementová tl. 5 mm). Omítky 
budou řešeny systémem výrobce BAUMIT. Při provádění je nutné dodržovat 
technologické postupy a pokyny výrobce. 

Vnější omítky 

Venkovní omítka na severní straně objektu je navržena jako jednovrstvá probarvená 
hlazená omítka tl. 2 mm od firmy WEBER. Celý kontaktní systém s omítnutým vnějším 
povrchem je vhodně provést systémem od firmy WEBER. 

Sokl je proveden dekorativní omítkou MARMOLIT od firmy WEBER. 

Obklady 

Umývárny, toalety a místností kde se nachází obklad, viz výkresy D.1.1.01, 02 a 03, budou 
obloženy keramickým obkladem RAKO. Barevná kombinace bude odsouhlasena 

architektem a investorem v rámci autorského dozoru. 

Nátěry a malby 

Malba místností bude specifikována v rámci projektu interiéru. 

Podhledy 

V objektu jsou navrženy vodorovné stropní SDK podhledy. Podhledy budou svěšeny na 
systémových, rektifikovatelných, ocelových táhlech. Navrhuje dva typy podhledů – 

obyčejný a kazetový akustický, děrovaný. 

D.1.1.A.4.14. Zámečnické konstrukce 

Zábradlí budou z nerezové oceli výšky 1000 mm s dvěma madly ve výškách 1000 a 500 
mm. Vzdálenost svislých sloupků nesmí být větší než 100 mm. 

Další zámečnické viz. Výpis prvků 

D.1.1.A.4.15. Klempířské konstrukce 

Viz. Výpis prvků 

D.1.1.A.4.16. Úprava kolem objektu 
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Kolem objektu bude proveden okapový chodník do 500 mm od fasády. Okapový chodník 
bude vysypán praným říčním kamenivem. 

V místech dle výkresu C.2 – Celková situace objektu bude proveden chodník z betonové 
dlažby tl. 60 mm a dle stejného výkresu bude provedena sadová úprava pozemku. 

Severní a západní část objektu bude oplocena. 

D.1.1.A.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních 
konstrukcí a výplní otvorů 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a příslušnými normami. Zvláště s normami ČSN 
73 0540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3. Navržené stavební materiály, skladby 
obvodového pláště a výplně vnějších otvorů splňují požadované hodnoty součinitelů 
prostupu tepla uvedené v ČSN 73 0540-2. Též jsou posouzeny kritické detaily objektu na 
požadovaný teplotní faktor dle ČSN 73 0540-2. Podrobné posouzení a výpočty jsou 
uvedeny de složce 6 – Stavební fyzika. 

D.1.1.A.6 Technická a technologická zařízení 
Vytápění objektu bude řešeno tepelným čerpadlem (vzduch-voda). Krytí případných 
hluchých období bude zajištěno plynovým kotlem. 

Objekt bude větrán přirozeně okny. 

V objektu se nachází jedna výtahová šachta s elektrickým lanovým pohonem. 

Stavba bude napojena na veškeré přípojky. 

 

 

V Žarošicích, prosinec 2019     Bc. Adam Ždánský 



Závěr 
V rámci práce byla navržena mateřská škola v obci Uhřice u Kyjova. 
Práce na návrhu byly dlouhé velice únavné, zadání mám již více jak dva roky a od 

prvotních nápadů je výsledek téměř k nepoznání. 
Mým cílem bylo navrhnout objekt, který bude co nejvíce respektovat požadavky, 
které jsou kladeny na předškolní výuku a rozvoj malých dětí a který svým tvarem 
bude co nejvíce usnadňovat práci vychovatelkám a dalšímu personálu. 
Když jsem se rozmýšlel, jak s prací začít, chtěl jsem, aby objekt nebyl na první 
pohled obyčejným dalším domem v řadě, ale aby trochu vyčníval z reliéfu a 

vytvářel pocit, že se lidé nachází v přírodě. 
Vznikla teda kombinace vegetačních střech, větrané fasády a dalších prvků, které 
mi dost často přidaly velkou porci práce navíc, ale jsem rád, že v projektu jsou. 

Z výsledkem své práce jsem spokojený, ale uvědomuji si, že s jakýmkoliv dalším 
časem pro návrh, by se dalo vymyslet mnoho dalších prvků a zlepšení. 
Já jsem spokojený. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
B.p.v.  Baltský po vyrovnání – výškový systém 

m. n.m. metrů nad mořem 

ŽB  železobeton 

PB  prostý beton 

C  concrete – třída pevnosti betonu 

Min.  minimální 
Max.  maximální 
Rdt  návrhová pevnost 

tl.  tloušťka 

SDK  sádrokarton 

tab.  tabulka 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

KER  keramická 

kat. č.  katastrální číslo 

č.p.  číslo popisné 

DN  jmenovitý průměr 

ozn.  označení 
RAL  vzorník barev 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

ČSN  ČESKÁ STÁTNÍ NORMA 

PÚ  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 
NN  nízké napětí 
ST  středotlaké 

PHP  přenosné hasící přístroje 

KV  konstrukční výška 

SV  světlá výška 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

§  paragraf 
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