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1 Úvod 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vypracování prováděcí projektové 

dokumentace pro provedení stavby mateřské školy ve Velíkové u Zlína. Navržená 

mateřská škola má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Hlavním 

komunikačním prostorem objektu jsou chodby a schodiště. V suterénu se nachází 

technické zázemí objektu, technická místnost, strojovna vzduchotechniky a několik 

skladovacích místností. V první nadzemním podlaží se nachází dvě třídy mateřské školy 

s veškerým příslušenstvím, které odděluje část určená pro personál, pro přípravu jídla a 

praní ložního prádla. Ve druhém podlaží se nachází několik výukových tříd pro odpolední 

využití se zázemím a vedení školky. Obě třídy mateřské školky jsou navrženy pro 

kapacitu 16 dětí. K objektu mateřské školy je navrženo parkování o kapacitě 8 

parkovacích míst, z nichž jedno je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Práce řeší návrh z hlediska konstrukčního a dispozičního řešení, bere ohled na správné 

řešení z hlediska tepelně technického a hygienického.  

Práce je členěna na část hlavní textovou, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou 

technickou zprávu a technickou zprávu pro provádění stavby. V přílohách jsou přiloženy 

přípravné a studijní práce, další textové práce a grafická část dokumentace pro provedení 

stavby.  
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2   Průvodní zpráva A 

2.1   Identifikační údaje 

2.1.1   Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Mateřská škola 

 

b) místo stavby 

obec:    Zlín 

katastrální území:  Velíková [778028] 

parcelní číslo:   528/1 

vlastník parcely:  Statutární město Zlín 

 

c) předmět projektové dokumentace 

Tato projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracovávána pro 

novostavbu mateřské školy, všech přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch 

náležících k objektu a vybavení dětského hřiště. Jedná se o trvalou stavbu. 

 

2.1.2   Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

název firmy:   M&A s.r.o. 

adresa:    Osvoboditelů 91, 706 01 Zlín 

IČO:    58610772 

 

2.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) zhotovitel: 

jméno a příjmení: Bc. Alžběta Krajčová, C2S1, Fakulta stavební VUT 

v Brně 

adresa:    Žabárna 180, 763 16 Fryšták 

 

b) vedoucí práce: 

jméno a příjmení:  Ing. Danuše Čuprová, CSc. 
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2.2   Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavba je členěna: SO 01 Mateřská škola 

   SO 02 Plochy pro chodník 

   SO 03 Plochy pro parkoviště 

   SO 04 Plochy pro uložení komunálního odpadu 

   SO 05 Odlučovač ropných kapalin 

    SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 

   SO 07 Vodovodní přípojka 

   SO 08 Přípojka nízkotlakého plynovodu 

   SO 09 Přípojka elektrické energie 

    SO 10 Pískoviště 

    SO 11 Skluzavka 

    SO 12 Houpačka 

    SO 13 Průlezka 

 - pozn. Body SO 02 - SO13 nejsou předmětem ani součástí zpracované projektové 

dokumentace 

 

2.3   Seznam vstupních podkladů 

a) použité podklady: 

- územní plán obce Zlín 

- výpis z katastru nemovitostí 

- katastrální mapa 

- prohlídka lokality, fotodokumentace 

- technická infrastruktura a její trasování  

 

b) použité normy a zákonné předpisy 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších změn 

- Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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- Vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
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3   Souhrnná technická zpráva B 

3.1   Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Pozemek, na kterém bude novostavba bytového domu umístěna, se 

nachází v katastrálním území Velíková [778028]. Jedná se o parcelu č. 528/1, 

stavební záměr je myšlen na její severní straně. Pozemek je spíše rovinný až mírně 

svažitý. Svah klesá směrem od stávající komunikace, která vede ze severní strany 

budoucího objektu. Pozemek patří Statutárnímu městu Zlín. Na pozemku bude 

zhotoveno i parkoviště. Komunikace k pozemku pro výstavbu je ze severní strany 

a jedná se o komunikaci na ulici Chrastí. Vjezd na nově budované parkoviště je 

navržen právě z této komunikace. Pozemek je v současnosti využíván pro účely 

zemědělství a je veden jako orná půda. Veškeré inženýrské sítě jsou přivedeny 

k hranici pozemku podél stávající komunikace.  

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Pozemek, na kterém je myšlen stavební záměr novostavby mateřské školy, 

je v aktuálním územním plánu města Zlína veden jako plochy občanského 

vybavení (OS). Budou dodrženy veškeré požadavky na využití území v souladu 

s územním plánem. 

Hlavní využití pozemku, které udává územní plán města je zařízení 

veřejného občanského vybavení. Přípustným využitím budiž pozemky sídelní 

zeleně, veřejných prostranství, související dopravní a technická infrastruktura. 

Objekt školky je tedy v souladu s platným územním plánem.  

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Řešený pozemek je v souladu s územním plánem, ve kterém je pozemek 

zařazen pro výstavbu. Bude nutné řešit vyjmutí pozemku ze zemědělského 

půdního fondu. Řešená stavba je zpracována dokumentací ve stupni DPS.  



6 

 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

V době, kdy je zpracovávaná dokumentace pro provedení stavby nejsou 

žádné výjimky známé. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškerá vyjádření o splnění všech požadavků dotčených orgánů bude 

zařizovat stavebník. Stavební záměr bude projednán se všemi dotčenými orgány.  

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden průzkum všeobecný stavebně technický.  

Byl proveden geologický průzkum pomocí sondy, jehož výsledkem je, že 

pozemek leží na druhu zeminy: hlinitopísek až jílovitohlinité zeminy.  

Nebylo nutné provést hydrogeologický průzkum, jsou známé okolní 

poměry a hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Žádné způsoby ochrany nejsou evidovány. 

 

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

Pozemek není v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměr v území 

Výstavba objektu školky nebude mít negativní vliv na okolní stavby, které 

jsou v dostatečné vzdálenosti od řešeného objektu. Vliv stavby na odtokové 

poměry není výrazný a ani nebudou novou stavbou omezeny. Dešťové vody ze 

střech budou odváděny do retenční nádrže s přepadem do zasakovacích tunelů. 

Voda bude využitelná pro zalévání či zavlažování zeleně zahrady školky. Půda 

v okolí stavby nebude kontaminovaná vlivem provozu staveniště. Veškeré 
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zařízení staveniště bude na pozemku náležící stavbě a nebude nijak omezovat 

okolní provoz. Není potřeba řešit zábory. V průběhu výstavby bude eliminovaná 

prašnost a veškerá technika bude před výjezdem ze stavby očištěna, v případě 

znečištění komunikace musí být provedeny práce na jejím očištění. Staveniště 

bude oploceno a vjezd na něj bude vyznačen dopravními značkami a bude 

uzamykatelný. Objekt nebude vzhledem k požární bezpečnosti (požárně 

nebezpečného prostoru) negativně ovlivňovat okolní stavby. 

 

j) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Na parcele se nenachází žádné dřeviny, které by bylo potřeba odstranit 

před započetím stavby.  

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemek neleží na území lesa. Nebudou řešeny zábory pozemků určených 

k plnění funkce lesa. Zábory ZPF se vyřeší vynětím pozemku, na kterém bude 

probíhat výstavba, ze zemědělského půdního fondu.  

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě 

Pozemek určený pro stavbu školky bude přístupný ze stávající komunikace 

z ulice Chrastí, která vede ze severní strany pozemku. Komunikace vedoucí ke 

školce je napojena na dopravní infrastrukturu místní komunikaci číslo 4912 – 

ulice Horní konec. K objektu mateřské školy bude zhotoveno parkoviště s 8 

parkovacími místy, z nichž 1 bude pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

Podél komunikace ulice Chrastí je vedena veškerá technická 

infrastruktura. Splašková kanalizace bude napojena na veřejný řád splaškové 

kanalizace, odpadní dešťová voda ze střech bude vedena do retenční nádrže, která 

má přepad do vsakovacích tunelů. Přípojka pitné vody je napojena na existující 

vodovodní řád. Dále bude zhotovena přípojka plynovodu na rozvody NTL 

plynovodu. Prostřednictvím zemní kabeláže bude řešeno napojení objektu na NN. 
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Rozvody NN a NTL plynovodu jsou vedeny po druhé straně komunikace. 

Připojení na plynovod bude řešeno pomocí protlaků, které bude vedeno pod 

komunikací.   

 

m)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejdříve budou zhotoveny veškeré přípojky pro objekt, až poté se začne 

se samotnou výstavbou budovy.  

 

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

Katastrální území:   Velíková [778028] 

Parcelní číslo:    528/1 

Vlastní pozemku:   Statutární město Zlín 

Sousední pozemky:  

Parc. č. 63  Parc. č. 64/3  Parc. č. 70/7  Parc. č. 70/8  

Parc. č. 532  Parc. č. 528/2  Parc. č. 61/2  

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné  

Na pozemek zasahují ochranná pásma některých inženýrských sítí. Dále na pozemek 

zasahuje i ochranné pásmo sousedního lesa. Žádná jiná ochranná pásma na pozemku 

nevznikají. 

 

3.2   Celkový popis stavby 

3.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba mateřské školy.  

 

b) účel užívání stavby 

Objekt mateřské školy je primárně určen pro předškolní výchovu a 

vzdělávání. Ve druhém podlaží jsou pak navrženy výukové třídy jak pro potřebu 

samotné školky, tak i pro výuku jazyků a výtvarné výchovy v odpoledních 

hodinách. Využití těchto prostor je na uvážení stavebníka.  
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Pro přístup a parkování automobilů slouží plochy parkoviště, které je 

provedeno z betonové zámkové dlažby, a chodníky. 

 

c) trvalá a dočasná stavba 

Novostavba mateřské školy bude trvalého charakteru. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace nebyly známé žádné 

výjimky pro řešený objekt. Vstup do objektu je bezbariérový.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace. 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů jsou v dokladové části projektu.  

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na objekt se nevztahují žádné ochrany.  

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha:  522,80 m2 

Obestavěný prostor:  4899,50 m3 

Užitná plocha:  869,86 m2 

Počet tříd školky:  2 

Plochy chodníku:  348,81 m2 

Plocha parkoviště:  105,33 m2 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod. 
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Třída energetické náročnosti budovy a potřeba tepla: 

Součástí výpočtu energetické náročnosti budov je výpočet potřeby tepla. 

Podle zhotovení PENB bude objekt školky řazen do dané třídy energetické 

náročnosti budov. Skladby konstrukcí obálky objektu jsou navrženy na 

doporučené nebo lepší než doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.  

 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Dešťové vody ze střech jsou odváděny do navržené retenční nádrže 

s přepadem do vsakovacích tunelů. Dešťová voda z retenční nádrže bude 

používána na zálivku a zavlažování zahrady mateřské školy.  

 

Potřeba vody a produkce odpadní vody: 

Je proveden výpočet potřeby vody dle platných směrnic č. 9/1973 a přílohy 

č. 12 dle vyhlášky č. 120/2011. 

 

Mateřská škola pro celkově 44 osob, 32 žáků a 12 zaměstnanců. 

Průměrná spotřeba vody na osobu za rok: 16 m3/rok 

Průměrná denní spotřeba vody: Qp = 44x16 = 704 m3/rok = 1,929 m3/den 

Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp x kd = 1,929 x 1,5 = 2,89 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody: Qh = Qmxkh:24 = 2,89x1,9:24 = 0,23 

m3/hod = 0,064 l/s 

 

Bilance splaškových odpadních vod: 

Splaškové odpadní vody budou z objektu odváděny pomocí přípojky do 

veřejného kanalizačního potrubí umístěného podél komunikace. 

 

Odpady: 

Odpad ze stavby bude tvořit většinou obalové materiály stavebních prvků 

a hmot a zbytky stavebních hmot. Obaly budou likvidovány v rámci komunálního 

odpadu, pokud ovšem budou splňovat složení komunálního odpadu. Odpadní 

stavební materiál bude likvidován při likvidaci stavebního odpadu svozem na 
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skládky stavebních odpadů. Odpady ze stavby budou likvidovány v souladu 

s platnou legislativou.  

Odpady při užívání stavby budou likvidovány pravidelným svozem 

komunálního odpadu. Pro uložení nádob na komunální odpad bude zřízena 

plocha.  

 

Vytápění a příprava TUV: 

Vytápění objektu bude zajišťovat dvojice plynových kondenzačních kotlů 

kategorie C. Ohřev teplé užitkové vody budou zajišťovat kotle, napojené na 

zásobníky TUV. Pro ohřev teplé vody jsou dále navrženy fotovoltaické panely na 

ploché střeše nad dvoupodlažní částí objektu.  

 

Plyn: 

Přípojka NTL bude přivedena do technické místnosti. Tam bude napojen 

na dvojici plynových kondenzačních kotlů kategorie C. V přípravně jídel bude 

umístěn plynový sporák, přívod plynu bude vedeno v podhledu a v místě využití 

sveden.  

 

VZT: 

V objektu je navržena rekuperační jednotka pro částečné větrání se 

zpětným získáváním tepla. Částečně bude větrání zajištěno okny. Rekuperační 

jednotka bude umístěna v suterénu ve strojovně VZT.  

 

Elektroinstalace 

V celém objektu budou použita LED svítidla s průměrnou účinností zdroje 

nL = 30%. 

Dále budou na střeše nad druhým nadzemním podlažím instalovány 

fotovoltaické panely, jejichž vytvořenou energii bude objekt spotřebovávat pro 

ohřev TUV. 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 
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Předpokládaný počátek výstavby je stanoven na rok 2022.  

 

j) orientační náklady stavby 

28 570 000 kč 

 

3.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o projekt novostavby mateřské školy, která bude umístěna ve 

Velíkové na parcele č. 528/1. Parcela je dle územního plánu určena pro občanské 

vybavení – veřejné vybavení. Vlastníkem pozemku je statutární město Zlín. 

Mateřská škola bude postavena u stávající komunikace ulice Chrastí, která se 

táhne podél severní strany pozemku. Tato ulice umožňuje i příjezd požárních 

vozidel.  

Pozemek není výškově členitý. Je mírně svažitý. Svah klesá směrem od 

komunikace.  

 

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

řešení 

Řešený objekt bude sloužit k výchově a vzdělávání.  

Objekt je obdélníkového tvaru s oboustrannými výstupky ve střední části 

na delší straně stavby. Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je částečně 

podsklepený. Objekt je řešen stěnovým systémem podélným. Obvodové stěny 

suterénu budou z betonového ztraceného bednění. Stěny nadzemních podlaží 

budou z keramických tvárnic typu THERM. Stropy objektu jsou navrženy 

z předpínaných panelů Spiroll o tloušťce 250 mm. Objekt bude zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS minerální vatou o tl. 220 mm 

v nadzemní části. Soklová a podzemní část bude zateplena XPS tl. 160 mm. 

Objekt bude založen na betonových základových pasech doplněných o 

ztracené bednění v nepodsklepené části. Hlavní komunikační prostor je schodiště, 

které bude z prefabrikovaných železobetonových dílců uložených na panely 

Spiroll s drážkou pro uložení schodišťových ramen.  
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Na objektu budou dva typy střech. Obě střechy budou ploché 

jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev přitížené. Na jednopodlažní 

části stavby bude přitížena substrátem pro extenzivní vegetaci. Druhá střecha bude 

přitížena dostatečnou vrstvou kačírku o frakci 16-32 mm.  

Do každé ze tříd mateřské školy jsou samostatné vstupy. Vstupy do tříd 

jsou řešeny bezbariérově.  

V podzemním podlaží jsou sklady, dílny, technická místnost a strojovna 

vzduchotechniky.  

Jednotlivé místnosti jsou doplněny o podhledy. Ve třídách školky jsou 

navržené podhledy doplněny o širokopásmové akustické panely.  

 

3.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup a příjezd ke stavbě je zajištěn ze severní a západní strany pozemku. 

Navržené parkoviště se nachází na severní straně objektu, stejně tak i hlavní 

vstupy do objektu.  

Objekt novostavby bude napojen na všechny potřebné sítě veřejné 

infrastruktury a je přístupný z veřejné komunikace.  

Pokud dojde vlivem výstavby k poškození okolí stavby, bude provedena 

úprava poškozených povrchů do původního stavu. 

 

3.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Příchod a vstup do objektu je řešen jako bezbariérový.  

Při návrhu počtu parkovacích míst bylo přihlíženo i na potřeby 

parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Požadavky na bezbariérové řešení vyplývají z vyhlášky 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

3.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

Konstrukční systém byl navržen tak, aby byly splněny veškeré normy, 

které se týkají bezpečnosti a obecných požadavků na výstavbu. Požadavky jsou 

specifikovány ve vyhlášce 368/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
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Veškeré potřebné kontroly zařízení, instalací a rozvodů budou prováděny 

pravidelně. Z každé kontroly bude vystaven protokol o schválení k provozu. 

Všechny kontroly budou provádět pracovníci, kteří mají osvědčení tyto práce 

provádět.  

 

3.2.6   Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Novostavba mateřské školy je dvoupodlažní, částečně podsklepená. 

Podsklepena je zhruba jedna polovina objektu. Stejně tak polovina objektu je 

dvoupodlažní. Rozměry a světlé výšky místností jsou navrženy tak, aby splňovaly 

požadavky dané normami. Navržené konstrukce a skladby splňují akustické a 

tepelně technické požadavky. Jednotlivé místnosti splňují požadavky na 

proslunění a osvětlení. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Mateřská škola je založena na betonových základových pasech z prostého 

betonu. V nepodsklepené části jsou pasy doplněny o betonové tvárnice ztraceného 

bednění. Vzhledem k částečnému podsklepení je nutno základové pásy 

odstupňovat, aby bylo dosaženo dostatečné změny jeho výšky. Odstupňování 

základových pasů je prováděno, protože je terén v mírném svahu a my musíme 

dosáhnout toho, aby byl objekt založen v nezámrzné hloubce zeminy. Základová 

spára je navržena v hloubce 1500 mm pod úrovní upraveného terénu. 

Nosné svislé obvodové konstrukce v podsklepení jsou navržené z tvárnic 

ztraceného bednění, které jsou zalité betonem a ztuženy ocelovými pruty. 

Překlady otvorů v obvodových stěnách jsou navrženy betonové. Ostatní svislé 

nosné konstrukce a příčky v podzemním podlaží jsou z keramických tvárnic 

Porotherm. Obvodové stěny a podlaha podzemního podlaží jsou řádně izolovány 

hydroizolačními asfaltovými pásy, které jsou pokládány na podkladní beton a po 

obvodu stěn, které jsou ve styku se zeminou.  

V nadzemních podlažích jsou pro svislé nosné konstrukce použity 

keramické tvárnice Porotherm 30 Profi o tloušťce 300 mm. Jako překlady jsou 
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navržené keramické překlady systému Porotherm, které se sestavují s několika 

částí pokládaných vedle sebe.  

Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 11,5. Stěny mezi 

třídami a technickým zázemím jsou navrženy z Porotherm 30 AKU SYM. Ve 

druhém podlaží objektu budou jako příčky použity sádrokartonové příčky jako 

prvek suché výstavby v objektu.  

Pro zateplení sklepní části je použit izolant Synthos XPS Prime S 30 L. 

Tento izolant bude i v soklové části budovy a bude v tloušťce 160 mm. Nadzemní 

obvodové stěny bude použit kontaktní zateplovací systém z minerální vlny. 

Budou použity fasádní zateplovací desky z čedičové vlny s podélným vláknem o 

tloušťce 220 mm.  

Schodiště bude provedeno z prefabrikovaných železobetonových dílců, 

které budou uloženy na předpjaté panely Spiroll se zhotovenou drážkou pro 

uložení schodišťových dílců.  

Stropní konstrukce je skládaná z předpínaných panelů Spiroll. Tloušťka 

stropní konstrukce je 250 mm.  

Všechny navržené podlahy budou provedeny jako „plovoucí“ – jsou 

pružně odděleny od nosných konstrukcí. Ve skladbách podlah nechybí izolace 

(tepelná, akustická), roznášecí vrstva (betonová mazanina), topné vrstvy do 

systémových desek a nášlapné vrstvy (keramická dlažba, vinylové atd.). 

Veškeré výplně vnější otvorů jako jsou okna nebo vchodové dveře budou 

dřevohliníková s izolačním trojsklem. 

Plochá střecha má skladbu navrženou jako jednoplášťovou s klasickým 

pořadím vrstev. Střechy budou přitížené a lepené. Na jednopodlažní části stavby 

bude přitížena substrátem pro extenzivní vegetaci. Druhá střecha bude přitížena 

dostatečnou vrstvou kačírku o frakci 16-32 mm.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré nosné konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly příslušné 

normy na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí.  
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3.2.7   Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) technické řešení 

Objekt je situován u stávající komunikace ulice Chrastí. Tato komunikace 

umožňuje jak příjezd ke školce, tak i příjezd hasičských vozidel.  

Jsou navrženy veškeré přípojky inženýrských sítí (vodu, plyn, NN, 

sdělovací kabely, dešťovou a splaškovou kanalizaci). Veškeré inženýrské sítě jsou 

vedeny podél komunikace.  

Pro mateřskou školu je navrženo teplovodní podlahové vytápění. Dva 

plynový kondenzační kotle kategorie C se nachází v technické místnosti 

v suterénu a spaliny od nich budou odváděny komínovým průduchem 

komínového tělesa do venkovního prostředí. Topné médium bude vedeno do 

rozdělovačů vytápění v potřebném počtu větví dle návrhu vytápění. Přípojka 

plynu bude provedena protlakem pod komunikací, neboť se hlavní vedení NTL 

nachází na opačné straně komunikace. 

Mateřská škola bude připojena na elektrickou energii. Elektroměr bude 

umístěn na severní straně objektu. Připojení bude řešeno pomocí chráničky pod 

komunikací.  

Pro větrání objektu je navržena rekuperační vzduchotechnická jednotka se 

zpětným získáváním tepla.  

Na střeše objektu budou umístěny fotovoltaické panely. Energii 

vytvořenou fotovoltaickými panely bude objekt využívat pro ohřev TUV.  

Navržené technické systémy jako fotovoltaické panely, rekuperační 

vzduchotechnická jednotka a topení plynem zajistí, že objekt splní požadavky pro 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie, společně s dostatečně zateplenou 

obálkou budovy.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V technické místnosti v suterénu budou umístěny 2 plynové kondenzační 

kotle kategorie C. Ve strojovně vzduchotechniky bude umístěna rekuperační 

jednotka, která bude využívána pro částečnou výměnu vzduchu v objektu. Na 

střeše dvoupodlažní části objektu budou instalovány fotovoltaické panely.  
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3.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) rozdělení stavby do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně bezpečnostního 

prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Konstrukční systém mateřské školy je nehořlavý. Celé požární řešení 

objektu je řešeno samostatně. Viz. příloha D.1.3 Technická zpráva požární 

ochrany. 

 

3.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana 

Obálka budovy spadá dle energetického štítku obálky budovy do třídy B. 

PENB nebyl v souladu se zadáním diplomové práce vypracován. 

Tepelně technické a hygienické požadavky mateřské školy splňují normu. 

Více v příloze E.1 Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

Objekt musí splňovat požadavky na téměř nulovou spotřebu energie. Pro 

objekty s téměř nulovou spotřebou energie jsou dány vyšší požadavky na obálku 

budovy, regulovatelné vytápění, způsob větrání a řešení osvětlení. Používají se 

systémy s vysokou účinností a pro provoz budovy jsou částečně používané zdroje 

energie z obnovitelných zdrojů. Pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 
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jsou stanoveny 3 ukazatele energetické náročnosti, které jsou: primární energie 

z neobnovitelných zdrojů, celková dodaná energie za rok a průměrný součinitel 

prostupu tepla. Tyto požadavky jsou pro objekt splněny, pokud vypočítané 

hodnoty nejsou vyšší než jejich hodnoty pro referenční budovu.  

 

 

3.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Vytápění objektu zabezpečují dva plynové kondenzační kotle kategorie C, 

které jsou umístěny v suterénu v technické místnosti. Vytápění objektu je řešeno 

jako teplovodní podlahové. Větrání v objektu bude z části zajištěno pomocí 

otevíravých oken a dveřmi, z části nuceně pomocí VZT rekuperační jednoty. 

Osvětlení okny. Navržené plochy prosklených ploch postačují na splnění 

osvětlení i proslunění. Pro zabránění přehřívání některých místností jsou navrženy 

venkovní žaluzie. Umělé osvětlení bude zajištěno pomocí svítidel typu LED dle 

projektu elektroinstalací. Bude zhotovena přípojka pitné vody. Splaškové vody 

budou odváděny do veřejného řádu kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do 

retenční nádrže s přepadem do vsakovacích tunelů. Voda akumulovaná v retenční 

nádrži bude používaná pro zálivku a zavlažování zahrady.  U parkoviště je 

navržená zpevněná plocha pro uložení komunálního odpadu, který bude 

pravidelně odvážen technickými službami. Stavba nevyvozuje vibrace, hluk ani 

není prašná.  

 

3.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Z provedeného geologického průzkumu plyne, že je v oblasti nízké 

radonové riziko.  

V objektu je navrženo podlahové vytápění, které je řazeno jako zvýšený 

požadavek při ochraně proti radonu. Bude tedy provedeno přiměřené opatření 

ochrany proti pronikání radonu do objektu pomocí sestavy asfaltových 
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hydroizolačních pásů. U podlah 1.NP přiléhajících k zemině bude použito 

odvětrání podloží pomocí 150 mm vrstvy kačírku a sestavy trubek.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nebyl zjištěn zdroj bludných proudů, stavba nevyžaduje žádné opatření. 

 

c) ochrana před technickou seismicitou 

Pozemek, na kterém je objekt navržen, neleží v oblasti, kde se vyskytuje 

technická seismicita. Není tedy nutné řešit případné opatření. 

 

d) ochrana před hlukem 

Musíme provést opatření proti hluku při výstavbě. Samostatný objekt 

nevyžaduje žádná opatření proti hluku. Řešení akustiky objektu je součástí 

posouzení z hlediska stavební fyziky objektu. Z posouzení vyplývá, že požadavky 

normy budou splněny.  

 

e) protipovodňová opatření 

Pozemek, na kterém je objekt navržen, neleží v záplavovém území. 

Neřešíme žádná speciální opatření. 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

V okolí stavby se nevyskytují žádné ostatní účinky. 

 

3.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Je nutno vybudovat veškeré přípojky k nově budovanému objektu. 

Veškeré přípojky dešťové a splaškové kanalizace a sdělovacích kabelů budou 

zhotoveny ze severní strany od stávající komunikace.  

Návrh přípojek je součástí samostatné projektové dokumentace. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Délka přípojky splaškové kanalizace je 5,1 m 
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Délka vodovodní přípojky je 10,2 m, přípojka je vedena přes vodoměrnou šachtu 

nově vybudované na pozemku. 

Délka přípojky nízkotlakého plynovodu je 17,6 m a vede přes hlavní uzávěr plynu, 

který je umístěn u stávajícího chodníku. 

Délka přípojky NN je 12,3 m. 

Viz. samostatná projektová dokumentace, není předmětem DP. 

 

3.4   Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stávající komunikace je na severní straně pozemku. Je šířky 5,5 m. Na tuto 

komunikaci bude napojen vjezd na budované parkoviště. Návrhová rychlost 

komunikace je 50 km/h a její povrchovou úpravou je asfalt. Počet parkovacích 

míst je navržen s dostatečnou rezervou a je myšleno i na parkovací místa pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající komunikace je na severní straně pozemku. Je šířky 5,5 m. Na tuto 

komunikaci bude napojen vjezd na budované parkoviště. Parkovací plochy jsou 

navrženy dle platné normy. 

 

c) doprava v klidu 

Parkovací stání je řešeno pro mateřskou školu. Celkem se řeší 8 

parkovacích míst, z nichž 1 náleží pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nejsou navrhovány žádné pěší a cyklistické stezky. 

 

3.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

V rámci terénních úprav se řeší pěší chodníky, zelené plochy, ostatní 

zpevněné plochy a oplocení. Oplocení bude provedeno pomocí drátěného plotu 
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s poplastovaným povrchem o výšce 1,8 m.  Pro vyrovnání okolního terénu bude 

použito zeminy, která byla vytěžena při výkopových pracích. 

 

b) použité vegetační prvky 

Po zhotovení stavby bude v okolí mateřské školy provedeno zatravnění 

ploch, které byly poškozeny zařízením staveniště. Dětská hřiště budou provedena 

se specifickou úpravou povrchu.  

 

c) biotechnická opatření 

Žádná biotechnická opatření nejsou řešena.  

 

3.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Před výstavbou bude z místa budoucí stavby sejmuta ornice o tloušťce 300 

mm. Bude uložena na deponii, která bude založena na spodní části pozemku a po 

výstavbě bude použita na konečné terénní úpravy pozemku. Hluk, který vznikne 

při výstavbě, nesmí překročit mezní limity dané normou. Stavba bude tolerovat 

předpisy z hlediska hluku. Veškeré odpady vzniklé na stavbě se budou třídit a 

odvážet na skládky odpadu či do sběrných dvorů. Odpady se budou třídit dle 

kategorií odpadů. Na stavbě nevzniknou žádné nebezpečné odpady. Během 

výstavby nedojde ke znečištění vody. Dešťové vody budou jímány nebo 

zasakovány.  

Odpady obyvatel objektu bude odvážet komunální služba. Mateřská škola 

nijak negativně neovlivní životní prostředí. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod. 

Mateřská škola ani jeho výstavby neovlivní přírodu ani krajinu. Na 

pozemku se nenachází žádné památné stromy. Nejsou známy požadavky zvláštní 

ochrany rostlin či živočichů. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Charakter stavebních prací neovlivní dopad na území Natura 2000 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Posouzení není řešeno. Není předmětem PD. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Mateřská škola bude mít z ohledu na zcela požárně otevřené plochy 

odstupové pásmo. Kolem přípojek inženýrských sítí pak budou ochranná pásma.  

 

3.7   Ochrana obyvatelstva 

Po dobu výstavby zajistí bezpečnost práce dodavatel stavby. Staveniště 

musí být zabezpečeno proti úrazu osob. Před zahájením stavby bude provedeno 

oplocení, které bude zabraňovat vstupu nepovolaných osob. V době, kdy 

neprobíhají stavební práce bude staveniště uzamčeno. Před výstavbou budou na 

přípustných místech umístěny výstražné cedule. Stavba nebude pro obyvatele 

nebezpečná. Mateřská škola nevyvozuje žádné negativní vlivy na bezpečnost 

obyvatel ani neslouží k jejich ochraně.  

 

3.8   Zásady organizace výstavby 

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

Pro staveniště potřeba vybudovat dočasný zdroj elektrické energie a vody 

pro potřeby stavby a zajištění sociálního zabezpečení na stavbě. Bude využíváno 

dočasné napojení na zhotovené přípojky. Pokud nebude možné zhotovení 

přípojek, musí být elektřina zajištěna generátorem a voda mobilním vodojemem.  
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Zajišťování hmot stavebního materiálu bude prováděno postupně během 

výstavby dle aktuální potřeby. Stavební materiály a hmoty bude zajišťovat hlavní 

dodavatel stavby. Pro potřeby skladování stavebního materiálu je možno použít 

plochy na parcele č. 825/1. Tato plocha pro skladování stavebních hmot a 

materiálů musí být zajištěna proti vstupu veřejnosti a nepovolaných osob, 

označena a zajištěna proti negativním povětrnostním vlivům.  

 

b) odvodnění staveniště 

Odvedení srážkových vod ze staveniště bude prováděno tak, aby bylo 

zabráněno rozmočení pozemku staveniště a zároveň nebyly znečištěny okolní 

plochy. Případná přívalová voda se odčerpá mimo staveniště.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd k objektu je řešen z komunikace na ulici Chrastí ze severní strany 

řešeného pozemku. Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu 

vybudovaným výjezdem. Veškeré staveništní komunikace budou zpevněny. 

Vozidla, která budou vyjíždět ze staveniště, budou před výjezdem očištěna, aby 

nedošlo ke znečištění veřejné komunikace. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Vlastními stavebními pracemi nebude ohrožen žádný prvek vyžadující zvláštní 

ochranu přírody. V případě zásahů na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

stavebníka, musí existovat písemné odsouhlasení s vlastníkem daného pozemku.  

Pozemky a pozemní komunikace využívané pro stavbu budou po dobu 

společného užívání chráněny a udržovány. Vozidla, která budou vyjíždět ze 

staveniště, budou před výjezdem očištěna, aby nedošlo k znečištění veřejné 

komunikace.  

V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních a 

montážních prací zajistí investor vytyčení a označení veškerých stávajících 

inženýrských sítí a rozvodů jejich příslušnými správci.  
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Na stavbě bude minimalizovaná prašnost pomocí použití uzavřených 

nádob a kontejnerů nebo zkrápěním vodou.  

Samotná výstavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Během výstavby 

bude dodržovaná pracovní doba v závislosti na nočním klidu. Při provádění stavby 

se nebudou používat těžké mechanismy, při stavbě bude běžná hlučnost.  

Po ukončení stavebních prací budou provedeny terénní a sadové úpravy.  

 

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

dřevin 

Staveniště bude důkladně označeno, bude zabráněno vstupu nepovolaným 

osobám. Staveniště bude dočasně oploceno, vjezd na staveniště bude opatřen 

otevíravou a uzamykatelnou bránou.  

Stavební práce nevyžadují asanace, demolice či kácení dřevin. Budou 

ořezány, případně odstraněny dřeviny, které budou bránit v provádění či 

zásobování stavby.  

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pozemek dostatečně prostorný na zařízení staveniště – nejsou nutné žádné 

dočasné ani trvalé zábory. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Odpadu bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, 

nebo volně na skládku na ploše staveniště pro následný odvoz, nebo může být 

ukládán do velkoobjemových kontejnerů přistavených na staveništi. Odpady 

budou předány pouze osobám, které jsou k jejich převzetí oprávněny. 

Kategorie odpadních materiálů ze staveniště z doby výstavby: 
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Katalogové 

číslo odpadu 

Druh odpadu Způsob likvidace 

05 01 05 Únik ropných látek  Skládka 

17 01 01 Beton Skládka 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 08 02 Sádrová stavební hmota Recyklace 

17 02 01 Dřevo Recyklace 

17 02 02 Sklo Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

17 04 07 Směs kovů Recyklace 

17 04 11 Odpad kabelů Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

Skládka 

17 06 04 Izolační materiály nevedené pod 

čísly 17 06 01 a 17 06 03 

Skládka 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03 

Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 

20 03 04 Kal ze septiků a žump Skládka 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před započetím prací bude odejmuta ornice o tloušťce 300 mm. Tato bude 

uložena na deponii na jižní straně pozemku a její část se poté použije na konečné 

úpravy pozemku. Deponie bude přímo na pozemku a ornice nesmí být sypaná do 

výšky větší než 2 m. Přebytečná ornice pak bude odvezena na skládku. 

Terénní úpravy vychází z výškového umístění domu a návazností na 

polohu vstupů do objektu. Nově vzniklé rozdíly výšek v terénu budou řešeny 

spádováním zeminy.  
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel stavby bude během výstavby dodržovat opatření proti zvýšené 

prašnosti. Veškerá technika, která bude vyjíždět ze staveniště bude řádně očištěna, 

aby nedošlo ke znečištění komunikace. V případě znečištění komunikace musí 

stavba znečištění odstranit. Staveniště bude v průběhu výstavby zatíženo 

zvýšeným hlukem, jehož hladina nesmí přesahovat povolené hodnoty v průběhu 

dne. Po dobu výstavby tedy nebude docházet k výraznému zhoršení životního 

prostředí.  

Veškeré odpady vzniklé na staveništi budou tříděny a následně 

likvidovány nebo ukládány na skládku či recyklovány. 

Dodavatel stavby musí po dobu výstavby zajistit čištění staveniště a místní 

komunikace od nečistot, které vznikly v důsledku staveništní dopravy.  

V noční době (22:00 – 6:00 hod) musí být dodržován noční klid.  

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí Zákoník práce č. 

262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou 

se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 309/2005 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 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, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů s vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci, kterou se prování zákon o PO.  

Zhotovitel zajistí, aby všichni pracovníci byli seznámeni s předpisy BOZP 

a používali osobní ochranné pracovní pomůcky. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno.  
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m)zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Během výstavby bude respektován provoz veřejné dopravy. U vjezdu ke 

staveništi budou umístěny dočasné dopravní značky, které upozorní na vjezd a 

výjezd ze staveniště. Žádné další omezení nebudou stavbou vznikat.  

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

 

o) postup výstavby, rozhodující termíny 

Projekt předpokládá dobu výstavby na 26 měsíců od započetí stavby. Doba 

výstavby je závislá na klimatických podmínkách.  

Předpokládaná zahájení stavby: 04/2022 

Předpokládané ukončení stavby: 06/2024 

 

3.9   Celkové vodohospodářské řešení 

Odpadní dešťová voda ze střechy mateřské školy i ze zpevněných ploch 

odváděna do retenční nádrže s přepadem do vsakovacích tunelů. 
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4   Architektonicko-stavební řešení 

4.1   Technická zpráva  

4.1.1   Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Novostavba mateřské školy je navržena pro vzdělávací a výchovné účely. Má 

celkem 2 třídy mateřské školy a další přidružené třídy. V suterénu je technické zázemí se 

skladovacími prostory. Třídy školky se nachází v 1.NP a přidružené třídy pro výuku 

jazyků a výtvarná třída jsou umístěny ve 2.NP.   

Celkový počet žáků ve třídách školky je 32.  

Zastavěná plocha:  522,8 m2 

Půdorysné rozměry:  42,64 x 16,44 m 

Maximální výška objektu:  8,75 m nad 1.NP 

Užitná plocha:   424,37 m2 

V projektu je řešeno i parkoviště. Je navrženo 8 parkovacích míst, z nichž jedno 

je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

 

4.1.2   Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Novostavba mateřské školy se nachází v obci Velíková na ulici Chrastí na parcele 

č. 528/1. Pozemek je spíše rovinný v mírném svahu, který klesá směrem od příjezdové 

komunikace vedoucí ze severní strany navrženého objektu. Velkou část pozemku budou 

tvořit zatravněné plochy a dále pak zpevněné plochy chodníků a parkoviště. Pro 

povrchovou úpravu parkoviště navrhujeme betonovou zámkovou dlažbu. Hlavní vstupy 

do objektu jsou orientovány ze severní strany od příjezdové komunikace a jsou řešeny 

jako bezbariérové. Do každé ze dvou tříd jsou navrženy samostatné vstupy. Objekt je 

obdélníkového tvaru se dvěma výběžky na delších půdorysných stranách stavby.  

Mateřská škola má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Podsklepeno 

je asi ½ stavby. Zastřešení je řešeno pomocí jednoplášťových plochých střech 

s klasickým pořadím vrstev, které jsou přitížené a lepené. Střecha nad jednopodlažní částí 

je vegetační, nad dvoupodlažní částí je střecha přitížena dostatečnou vrstvou kačírku. Pro 

zateplení objektu je zvolen kontaktní zateplovací systém ETICS z minerální vaty o 

tloušťce 220 mm. Povrchovou úpravu fasády tvoří silikátová omítka. Podzemní a soklová 
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část bude zateplena pomocí desek z XPS o tloušťce 160 mm. Povrchová úprava je 

navržena mozaiková omítka. Veškeré výplně vnějších otvorů jsou navrženy 

z dřevohliníku a zasklení izolačními trojskly. Nad vchodovými dveřmi jsou umístěny 

skleněné stříšky.  

V suterénu jsou umístěny dílna, skladovací prostory a dále technická místnost se 

strojovnou vzduchotechniky.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě třídy školky s příslušenstvím 

(kancelář učitelek, umývárna, šatna, sklady hraček a lůžkovin), dále přípravna jídla se 

suchým skladem a skladem pro várnice. Dále pak prádelna, sklady špinavého a čistého 

prádla a šatna zaměstnanců.  

Ve druhém podlaží se nachází ředitelna s účtárnou. Dále je zde třída logopedie, 

jazyková a výtvarná třída, hygienické zařízení, šatna, kabinet a archiv.  

Hlavním komunikačním prostorem mezi jednotlivými podlažími je schodiště, 

které je navrženo jako prefabrikované železobetonové. Bude uloženo na panelech spiroll 

s předchystanými drážkami pro uložení schodišťových dílců. V hernách tříd mateřské 

školy jsou navrženy podhledy, které jsou zde doplněny o širokopásmové akustické 

panely. V ostatních místnostech jsou navrženy podhledy sádrokartonové.  

Velká část objektu bude provedena v bílé barvě. Budou provedeny barevné pásy 

mezi okny v barvě oranžové a světle modré.  

Hlavní průčelí objektu je navrženo na severní stranu. Veškeré třídy jsou umístěny 

z jižní strany objektu.  

 

4.1.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V suterénu mateřské školy jsou skladovací a dále technická část s technickou 

místností a strojovnou vzduchotechniky. Objekt bude vytápěn pomocí dvojice plynových 

kondenzačních kotlů kategorie C. V objektu je navrženo teplovodní podlahové vytápění. 

Plynové kotle budou také sloužit pro ohřev teplé vody.   

Hlavním komunikačním prostorem bytového domu je železobetonové 

prefabrikované schodiště a společné chodby každého podlaží.  

K objektu je navrženo celkem 8 parkovacích míst, z nichž jedno je určeno pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a je umístěno na severní straně s příjezdem od 

komunikace. 
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4.1.4   Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

Výkopy 

Před začátkem výstavby bude v místě budoucí stavby sejmuta ornice o tloušťce 

cca 300 mm, která bude uložena na jižní části pozemku na parcele č. 528/1. Pro ukládání 

materiálů v průběhu výstavby se zhotoví zpevněné plochy.  

Samotné výkopy budou prováděny strojně. Odstraněná ornice bude použita pro 

terénní úpravy. Zemina, která se nevyužije pro terénní úpravy bude odvezena na skládku.  

 

Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. Základové pasy 

probíhají pod nosnými stěnami. Jsou navrženy z betonu C16/20. Základové pasy 

v nepodsklepené části jsou doplněny o ztracené bednění tak, aby bylo zajištěno dosažení 

nezámrzné hloubky v základové spáře. Do tvárnic ztraceného bednění bude vkládaná 

armatura, která bude spojena se základovými pasy. Podkladní betonová mazanina bude 

zhotovena z betonu třídy C16/20 a bude vyztužena kari sítí 8/150/150 mm. Základová 

spára bude uložena minimálně 1500 mm pod úrovní upraveného terénu.  

 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo v suterénu bude vyzděno z tvárnic ztraceného bednění vylitých 

betonem a s vloženou výztuží. Zdivo v nadzemních částech stavby je navrženo 

z keramických bloků typu THERM tl. 300 mm na zdící maltu. Na zdivo příček budou 

použity taktéž keramické bloky tl. 115 mm na zdící maltu. Zdivo je nutné vyzdívat dle 

zásad výrobce, ale je vždy nutné dodržet přesah vazby minimálně o ¼ cihly. Spáry mezi 

jednotlivými šáry tvárnic musí být v rozmezí 2-3 mm. Opláštění šachet bude řešeno 

opláštěním sádrokartonovými deskami s třídou reakce na oheň A1. Ve druhém podlaží 

budou příčky provedeny sádrokartonové dvojitě opláštěné. Sádrokartonové příčky budou 

provedeny dle předpisů výrobce.  

Objekt bude ztužen železobetonovým věncem o výšce 250 mm, který bude 

probíhat nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami.  
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Překlady 

V obvodových stěnách jsou navrženy překlady ze systémových 

keramobetonových překladů. Nad otvory v nosných stěnách se použijí sestavy několika 

kusů keramobetonový překladů PTH KP7. V obvodových stěnách bude do sestavy 

překladů vložen pás tepelné izolace.  

Nad otvory vytvořenými v keramických příčkách budou použity keramobetonové 

překlady typu PTH KP 11,5.  

V suterénním obvodovém zdivu budou překlady tvořit betonové systémové 

překlady.  

Všechny překlady budou v délkách tak, aby bylo zajištěno dodržení minimálního 

uložení překladu na ostění otvoru dle předpisů výrobce daného typu překladů.   

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll o tl. 250 

mm. Uložení panelů Spiroll je minimálně 100 mm na nosné konstrukce. Na panely ve 2. 

NP je navržena nadbetonávka na eliminaci průhybů.  

 

Schodiště 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou. Je navrženo 

z prefabrikovaných železobetonových dílců. Jednotlivé dílce se uloží na stropní panely 

s připraveným ozubem. Osazovat schodiště bude těžká technika stejně jako stropní 

konstrukce. Při napojování schodišťových dílců na stropní konstrukce budou dodrženy 

předpisy výrobce. Výpočet schodiště je přiložen ve složce přípravné a studijní práce. 

 

Komín 

V objektu je navrženo vytápění pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů 

typu C. Vnější rozměry komínu jsou 360x360 mm. Jedná se o systémový keramický 

komín s tenkostěnnou keramickou vložkou o průměru 200 mm. V tělese komína jsou 

drážky, které umožňují přisávání venkovních vzduchu přímo komínovým tělesem.  

 

Střešní konstrukce 
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Jako zastřešení jsou navrženy ploché střechy. Ploché střechy jsou lepeny a 

přitíženy. Všechny střešní konstrukce jsou navrženy jako jednoplášťové s klasickým 

pořadím vrstev. Plochá střecha nad jednopodlažní částí objektu je navržena jako 

extenzivní zelená střecha. Druhé nadzemní podlaží je zastřešeno pomocí jednoplášťové 

střechy s násypem z kačírku o frakci 16-32 mm. Nosnou konstrukci střech tvoří 

předpínané panely Spiroll. Jako parozábrana jsou navrženy SBS modifikované asfaltové 

pásy o tl. 4 mm, které jsou bodově nataveny k podkladu. Podklad musí být opatřen 

asfaltovým penetračním nátěrem. Hlavní hydroizolační vrstvu na extenzivní střeše tvoří 

trojice SBS modifikovaných asfaltových pásů. Na střeše s kačírkem je hlavní 

hydroizolační vrstva navržena z fólie z mPVC. Veškeré tepelně izolační vrstvy jsou 

navrženy z EPS včetně spádových klínů. Atika je zateplena i z vnitřní strany tepelnou 

izolací z XPS o tl. 160 mm. Vrchní část atiky je zateplena a vyspádovaná ve spádu 3 %. 

Všechny střechy budou odvodněny ve spádu 3%.  

 

Hydroizolace spodní stavby 

Pro hydroizolaci proti zemní vlhkosti a radonu budou použity dva SBS 

modifikované asfaltové pásy. Souvrství asfaltových pásů bude tvořeno ze strany od 

exteriéru pásem s vložkou ze skleněné tkaniny, blíže k interiéru budou použity pásy 

s nosnou vložkou z polyesterové rohože, které budou celoplošně nataveny. Před 

natavením izolací musí být konstrukce opatřeny penetračním nátěrem z asfaltové emulze. 

Hydroizolace proti vlhkosti bude vyvedena minimálně 300 mm nad úroveň upraveného 

terénu. 

 

Tepelná izolace obvodových stěn 

Na zateplení objektu je navržen certifikovaný kontaktní zateplovací systém. Pro 

zateplení nadzemní části objektu je navržen izolant z čedičové vaty s podélnými vlákny 

v tloušťce 220 mm. Třída reakce na oheň tohoto izolantu je A1. Sokl a podzemní část 

objektu bude zateplen pomocí izolace z XPS o tl. 160 mm.  

  

Výplně otvorů 
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Okna jsou navržena dřevohliníková s izolačním trojsklem. Taktéž vstupní dveře 

do objektu jsou navrženy jako dřevohliníkové s částečným zasklením z izolačního 

trojskla.  

Dveře uvnitř objektu jsou osazovány do ocelových či obložkových zárubní. 

Konkrétní řešení a typy jsou uvedeny ve výpisu dveří.  

 

Podlahové konstrukce 

V podzemním podlaží se podlahy provádí na podkladní desku o tl. 150 mm. 

Podlahy v suterénu jsou zateplené izolací z EPS 150 o tloušťce 80 mm. Jako nášlapná 

vrstva je v celém suterénu použita keramická dlažba. V prvním nadzemním podlaží jsou 

podlahy zatepleny izolací z EPS o tl. 140 mm, dále deskami pro systémové podlahové 

vytápění z XPS o tl. 50 mm. Na nášlapnou vrstvu jsou v přízemí použity keramická 

dlažba, vinylové dílce a koberec. Ve druhém nadzemním podlaží je podlaha uložena na 

panely spiroll. Na panelech je vylita vyrovnávací vrstva z lehčeného betonu o tl. 50 mm. 

Jako kročejová izolace je použita minerální vata o tl. 40 mm a deskami pro systémové 

podlahové vytápění z XPS o tl. 50 mm. Jako nášlapná vrstva je použita podlaha vinylová 

a keramická dlažba. Veškeré skladby podlah splňují požadavky na pokles dotykové 

teploty podlahy.  

 

Povrchové úpravy 

Venkovní omítky jsou provedeny ze silikátové tenkovrstvé omítky o tl. 2 mm. 

Barevná specifikace omítek je dána projektovou dokumentací. V soklové části bude 

provedena mozaiková omítka v šedých odstínech.  

Omítky uvnitř objektu jsou tvořeny dvouvrstvými omítkami o tl. 15 mm. Barevné 

nátěry budou provedeny dle požadavků investora. Navržené obklady budou provedeny 

do výšky 2 m a barevné řešení vybere investor. 

 

Zpevněné plochy 

Chodníky a parkoviště budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. 

Dlažba se bude ukládat na vrstvu z drceného kameniva o fr. 4-8 mm v tloušťce 60 mm. 

Pod touto vrstvou bude vrstva kameniva o fr. 16-32 mm v tl. 120 mm. Tato vrstva bude 

ložena na terén.  
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Truhlářské, klempířské a zámečnické práce 

Viz. výpis truhlářských, klempířských a zámečnických výrobků. 

 

Dokončovací a sadbové úpravy 

Pozemek zahrady školky bude obehnán oplocením o výšce 180 cm. Sadbové 

úpravy budou provedeny dle koordinační situace. Volné plochy zeminy budou osety 

travním semenem. Na zahradě budou umístěny prvky hřiště a další zázemí pro žáky 

mateřské školy.  

 

4.1.5   Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Povrchy podlah na schodišti a společných chodbách musí být protiskluzné. Celý 

objekt je proveden tak, aby byla splněna požární bezpečnost. Místa, která jsou kritická a 

vysoko položené jsou opatřeny zábradlím (schodiště), na ploché střeše bude instalováno 

zabezpečení proti pádu. Vstup na střechu bude pouze pro účely údržby.  

Veškeré rozvody a zařízení budovy, u kterých se vyžaduje pravidelná revize, 

budou pravidelně kontrolovány a při kontrole se vystaví příslušný protokol a revizní 

zpráva. 

 

4.1.6   Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika 

– hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 

stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

- Tepelná technika 

Z hlediska tepelné techniky budovy je objekt vyhovující. Skladby navržených 

konstrukcí jsou navrženy tak, aby součinitel prostupu tepla byl na hodnotách 

doporučených a lepších než doporučených. Jsou splněny požadavky z hlediska teplotního 

faktoru a povrchových teplot. Objekt je dle spočítaného EŠOB zatříděn do klasifikační 

třídy B – úsporná. Jsou splněny požadavky na kondenzaci vodní páry a vypařitelné 

množství vodní páry, dále na pokles dotykové teploty podlahy. Tepelná stabilita je 

posouzena v kritických místnostech a je vyhovující jak pro letní, tak pro zimní období.  
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- Osvětlení budov 

Na činitel denního osvětlení byly posouzeny třídy školky a všechny posouzené 

místnosti splňují požadavky normy na osvětlení. 

- Oslunění 

Z hlediska insolace objektu byly posouzeny třídy školky a insolace je ve všech 

posouzených místnostech splněna.  

- Akustika a hluk 

Akustiku objektu neovlivňuje žádný vnější zdroj hluku. Konstrukce uvnitř objektu 

jsou navrženy tak, že splňují požadavky na akustiku.  

Celé řešení stavební fyziky je zpracováno zvlášť v příloze E.1 Posouzení objektu 

z hlediska stavební fyziky.  

Objekt splňuje podmínky pro stavby s téměř nulovou spotřebou energie. 

Technické zařízení v objektu jako jsou plynové kondenzační kotle třídy C, rekuperační 

vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla, fotovoltaické panely umístěny 

na střeše nad dvoupodlažní částí objektu, jimiž vytvořená energie se využije pro ohřev 

TUV zajistí splnění požadavků spolu se zateplenou obálkou budovy. Požadavky pro 

stavby s téměř nulovou spotřebou energie jsou primární energie z neobnovitelných 

zdrojů, celková dodaná energie za rok, průměrný součinitel prostupu tepla. Požadavky 

jsou splněny, pokud vypočítané hodnoty nejsou vyšší než jejich hodnoty pro referenční 

budovu. 

 

4.1.7   Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Konstrukční systém mateřské školy je nehořlavý. Celé požární řešení objektu je 

řešeno samostatně. Viz. Příloha D.1.3 Technická zpráva požární ochrany. 

 

4.1.8   Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení 

Všechny použité materiály budou certifikované a provedení celého objektu bude 

v souladu s platnými normami a předpisy.  

 

4.1.9   Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
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Nejsou řešeny žádné netradiční technologie ani postupy.  

 

4.1.10   Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele 

Od zhotovitele stavby se nepožaduje vypracování dokumentace. 

 

4.1.11   Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

Pravidelné kontroly budou prováděny dle zákona.  

 

4.1.12   Výpis použitých norem 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (7.2004) 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
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ČSN 73 0525 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady 

ČSN 73 0580-1:2007 + Z3:2019 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-2:2007 + Z1:2019 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení 

obytných budov 

ČSN 73 0581. Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby mateřské školy. Práce byla zpracovávána na základě vědomostí získaných během 

studia a dle platných norem a vyhlášek.  

Vypracování projektové dokumentace vycházelo z počátečních studií, kde jsem 

řešila dispozice jednotlivých podlaží mateřské školy. Na základě studií následovalo 

zpracování výkresové a grafické části bakalářské práce. Byly předběžně navrženy 

jednotlivé skladby. Některé musely být upraveny na základě výpočtů tepelné techniky 

budovy. V průběhu práce bylo nutné změnit rozměry původně navržených oken kvůli 

zajištění dostatečného denního osvětlení s místnostech.  

 Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 

mateřské školy. Stavba je navržena na parc. č. 528/1 v obci Velíková. Navržená mateřská 

škola má dvě nadzemní podlažní a je částečně podsklepena. V objektu jsou navrženy dvě 

třídy mateřské školy a několik přidružených výukových místností ve druhém podlaží.  

Mateřská škola je navržena jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. Na 

střeše budou instalovány fotovoltaické panely pro ohřev TUV, v budově bude navrženo 

vzduchotechnické zařízení pro větrání se zpětným získáváním tepla, veškeré obvodové 

konstrukce jsou navrženy na hodnotu součinitele prostupu tepla splňující hodnoty 

pasivních domů. EŠOB zatřiďuje objekt do třídy B.  
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7 Seznam použitých zkratek a symbolů 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

DPS  dokumentace pro provedení stavby 

VUT   Vysoké učení technické 

FAST  Fakulta stavební 

DP  diplomová práce 

ZPF  zemědělský půdní fond 

EŠOB  Energetický štítek obálky budovy 

PENB  průkaz energetické náročnosti budov 

S  suterén 

NP  nadzemní podlaží 

SO  stavební objekt 

č.   číslo 

m n.m.  metrů nad mořem 

b.p.v.  Balt po vyrovnání 

ÚT  upravený terén 

PT  původní terén 

ČSN  česká státní norma 

ŽB  železobeton 

NN  nízké napětí 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO  požární ochrana 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

k.ú.  katastrální území 

RŠ  revizní šachta 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

Parc.č.  parcelní číslo 

DN  jmenovitý průměr 

NTL  nízkotlaký 

v.  výška 

VT  vsakovací tunel 

EPS  expandovaný pěnový polystyren 

XPS  extrudovaný pěnový polystyren 

ETICS  External Thermal Insulation Composite Systém  

PÚ  požární úsek 

Sb.  sbírky 

tl.  tloušťka 

kk  kuchyňský kout 

h  výška 
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tj.  to je 

čl.  článek 

č.m.  číslo místnosti 

m  metr 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

V  objem 

A  plocha 

PHP  přenosný hasící přístroj 

NV  nařízení vlády 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

VŠ  vodoměrná šachta 

M  měřítko 

ozn.  Označení 

θe  venkovní návrhová teplota v topném období 

θi  vnitřní teplota v zimním období 

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Rw  vážená laboratorní neprůzvučnost 

fRsim  průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu 

ξRsim  průměrný poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 

U  součinitel prostupu tepla 

Ui  součinitel prostupu tepla vnitřní konstrukce 

φi  vnitřní relativní vlhkost 

φe  návrhová vnější relativní vlhkost 

di  tloušťka materiálu 

λi  součinitel tepelné vodivosti 

R  tepelný odpor konstrukce 

HT  měrná ztráta prostupem tepla 

Ψ  lineární činitel prostupu tepla 

D  činitel denní osvětlenosti 

E  osvětlenost v kontrolním bodě 

Mc  zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Mev,a  roční množství odpařitelné vodní páry 

Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 
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P3  TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 

P4  TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 

P5  ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

P6  STANOVENÍ VZDUCHOVÉ A KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI 

P7  VÝPOČET OSLUNĚNÍ A OSVĚTLENÍ OBJEKTU 

P8  VÝPOČET ZASTÍNĚNÍ SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ 

 


