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Abstrakt 

Předmětem projektu je novostavba mateřské školy v Brně, v městské části Brno - Líšeň. 

Cílem práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby mateřské školy s 

celodenním provozem s kapacitou 50 dětí rozdělených do dvou tříd. Objekt je situován na 

rovinatém terénu. Stavba spočívá na základových pasech z prostého betonu, má jedno 

nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Jedná se o budovu zděnou z keramických tvárnic ze 

systému HELUZ, jejíž obvodové zdi jsou zateplené. Stavba je zastřešena plochou 

jednoplášťovou střechou.  

  

Klíčová slova 

Mateřská škola, dvě oddělení, zděná konstrukce, plochá jednoplášťová střecha, jedno 

nadzemní podlaží  

  

  

  

Abstract 

The subject of this project is a new building of a nursery school in Brno - district Brno - 

Líšeň. The aim of thesis is to create dokumentation for realization of the building of the 

nursery school which capacity is 50 children divided into two classes. The nursery school 

operates all-day. The building is situated on a flat terrain and has one floor without the 

basement. The building is made of brick from ceramic blocks from the HELUZ system and 

perimeter walls are thermally insulated. The building has a single-layer flat roof.  
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Nursery shool, two classes, a brickstructures, single-layerflatroof, one above/ground floor  
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ÚVOD 

 
Předmětem bakalářské práce je novostavba mateřské školy v Brně, v městské části Brno - 

Líšeň. Cílem práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby mateřské 

školy s celodenním provozem s kapacitou 50 dětí rozdělených do dvou tříd. 

Objekt je situován na rovinatém terénu. Stavba se člení do tří částí. První dvě jsou oddělení 

jednotlivých tříd. Třetí část zajišťuje provoz školy. Každé oddělení má svůj vstup stejně 

tak i provozní část. Jednotlivé části jsou však propojeny chodbou. Vstupy spolu s provozní 

částí jsou orientovány na sever, pobytové místnosti dětí na jih, jihozápad. Herna, jídelna a 

lehárna tvoří jednu velkou místnost. 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   EVA KAUZLARIČOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Ing. PETR KACÁLEK, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013                  
  



A. Průvodní zpráva 

 
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
NÁZEV STAVBY: Novostavba mateřské školy 

 MÍSTO STAVBY: ulice Poláčkova 2431/13, Brno Líšeň, 628 00 

     k.ú. Líšeň 612405 

 STAVEBNÍK:  Statutární město Brno 

 PROJEKTANT:  Eva Kauzlaričová 

OBCHODNÍ FIRMA:   

 CHARAKTERISTIKA 

 A ÚČEL STAVBY: Předmětem stavby je novostavba mateřské školy s kapacitou 

     50 dětí se zahradou, která bude využita jako dětské hřiště,  

     parkováním pro zaměstnance školky a rodiče, připojením  

     k inženýrským sítím, provedením oplocení  parcely a  

     zahradními úpravami. Jedná se o stavbu občanské   

     vybavenosti s 630 m
2
 zastavěné plochy nepodsklepenou,  

     s jedním nadzemním podlažím. Stavba je ze systému Heluz. 

     Spočívá na železobetonových základech, střecha je plochá 

     jednoplášťová odvodněná dovnitř budovy. Vchod do objektu 

     a parkování orientováno na sever, denní místnosti na jih.  

     Dispozičně se dělí na  tři části. První dvě části jsou vyhrazeny 

     dětem (dvě třídy), třetí část má provozní charakter se  

     zázemím pro zaměstnance. Stavba není řešena jako  

     bezbariérová. 

 

b) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI, O 

STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
Pozemek se nachází v zastavěné oblasti v městské části Brno Líšeň. Je celý oplocen. 

Obklopují ho zastavěné plochy pro bydlení (převážně panelová výstavba) a plochy veřejné 

vybavenosti. Stavba bude realizovaná na parcele č. 8345, 8346 a 8347 o celkové výměře 

2720 m
2
. Vlastníkem těchto ploch je Statutární město Brno. Parcela je v téměř rovinatém 

terénu porostlém nízkou vegetací. Projekt byl zpracován v souladu s urbanistickými 

regulativy městské části Brno Líšeň. Na území je povoleno stavět stavby pro občanskou 

vybavenost. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna. 

Parcelní čísla, vlastnictví pozemků: 

Stavba bude realizována na parcelách v katastrálním území Brno Líšeň takto: 
 

č. parcely  Druh pozemku Způsob využití Vlastnické právo 

8345 zastavěná plocha stavba občanského vybavení Statutární město 

Brno 8346 ostatní plochy zeleň Statutární město 

Brno  

Sousední pozemky tvoří: 

 

č. parcely  Druh pozemku Způsob využití Vlastnické právo 

8341 ostatní plochy jiná plocha Statutární město 

Brno 8342 ostatní plochy zeleň Statutární město 

Brno 



8343 ostatní plochy zeleň Statutární město 

Brno 8347 ostatní plochy zeleň Statutární město 

Brno 8349 ostatní plochy jiná plocha Statutární město 

Brno 8350 ostatní plochy jiná plocha Statutární město 

Brno 8351 ostatní plochy jiná plocha Statutární město 

Brno 6210 zastavěná plocha jiná stavba Statutární město 

Brno  

c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum, na základě něhož bylo zjištěno, 

že základová půda je tvořena spraši a sprašovými hlínami. Hladina podzemní vody byla 

zjištěna v hloubce 7 m. Na území byl zjištěn střední radonový index, nebyly zaznamenány 

žádné svahové nestability. Provedeno polohopisné a výškopisné geodetické zaměření. 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu vjezdem z parkoviště na obslužnou 

komunikaci, situovaným v severní části pozemku. Veřejné sítě jsou provedeny na hlavní 

komunikaci. Na hlavní trase zřízeny odbočky k budoucím přípojkám. Kanalizace - 

přípojka kanalizace je přivedena na pozemek, kde bude zakončena domovní šachtou. 

Vodovod - přípojka vodovodu je přivedena na pozemek. Na konci stávající přípojky 

osazena vodoměrná šachta ukončena vodoměrnou sestavou. Plynovod - stávající STL 

plynová přípojka zakončená HUP kk25 na hranici pozemku. Na stávající hlavní STL 

plynovou přípojku bude napojen nový plynovod. Elektřina - na pozemek bude přivedena 

NN přípojka. Elektroměrová rozvodnice umístěna v oplocení pozemku, aby byla přístupná 

z veřejné komunikace, do stejného sloupku, kde je umístěna přípojková skříň. 

 

d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 

ORGÁMŮ 

 
Požadavky na napojení sítí, dopravu na pozemních komunikacích budou v souladu 

s požadavky dotčených orgánů: BVK, JMP. Tyto informace jsou zajištěny na stavebním 

odboru stavebního úřadu  Brno Líšeň. Dále se vyřizuje vyjádření o splnění požadavků 

dotčených orgánů. 

 

e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 

VÝSTAVBU 
 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 

obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. Dokumentace je 

v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 

ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle výše uvedených vyhlášek. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky pro vnitřní prostředí stavby, pro vliv 

stavby na životní prostředí a požární ochrany. 

  



f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, 

ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
Návrh stavby je v souladu se stávajícím územním plánem. 

 

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 

PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 

 
Přístupová komunikace a veřejné sítě jsou již stávající. Výstavba nebude trvale 

omezovat žádné existující provozy a stávající objekty. Veškeré stavební práce budou 

prováděny tak, aby se  minimalizoval dopad na okolí. Případné poškození 

komunikací a povrchů bude opraveno zhotovitelem  na jeho vlastní náklady. 

 

h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

 
Předpokládaná lhůta výstavby je 2 roky. Termín bude součástí zadávacích podmínek. 

Harmonogram prací předloží zhotovitel investorovi a stavebníkovi k odsouhlasení před 

zahájením prací. Stavba bude realizovaná specializovanou stavební firmou, která bude 

vybraná při výběrovém řízení. Název a adresa odborné firmy, která bude realizovat stavbu, 

včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat stavební dozor nad prováděním prací, 

bude sděleno písemně příslušného stavebního úřadu odboru výstavby 3 týdny před 

započetím prací. Výstavba mateřské školy bude probíhat v jednom časovém úseku bez 

přerušení. 

 

i) STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY 

BYTOVÉ V TIS. Kč, ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY 

V M
2
 A O POČTU BYTŮ  

 
Předpokládané náklady na realizaci stavby: Orientační cena stavby 19.500.000 Kč. 

Výše nákladů bude přesně určena na základě veřejné soutěže. 

Kapacitní údaje: 

Zastavěná plocha   630,5m
2
 

Plocha stavebního pozemku  2417,02m
2
 

Počet podlaží nadzemních  1 

Počet podlaží podzemních  0 

Počet bytů:    0 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Stavební pozemek se nachází v zastavěné části Brno Líšeň. Leží v téměř rovinatém 

terénu a je zpřístupněn z obslužné komunikace. Jeho hranice jsou oploceny. Pro terénní 

úpravy kolem objektu bude využita půda z výkopových prací. Stávající zeleň se zde 

ponechá a nebude výstavbou dotčena. V místě výstavby nejsou žádné podzemní překážky. 

 

b) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 
Předmětem projektu je návrh novostavby mateřské školy se zahradou, která bude 

sloužit jako dětské hřiště. Hlavní vstupy jsou orientovány na sever, obytné místnosti na jih. 

Školka má dvě třídy, Každá z nich má svůj vlastní vstup a funguje nezávisle na druhé. 

Z krytého závětří se dostaneme do zádveří a následně pak do šatny učitelů a šatny dětí. 

Odtud mají děti přímý vstup do herny. Součástí herny je i prostor na spaní. Tyto dva 

prostory jsou opticky odděleny skříněmi, díky kterým tak získáme úložný prostor. 

Uprostřed dispozice je provozní část s úklidovou místností, sklady a kuchyní, která 

dispozičně dělí školku na dvě poloviny. Ty jsou propojeny chodbou v provozní části. 

Půdorys stavby je členitý.  

 

c) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Jedná se o novostavbu mateřské školy se zahradou. Objekt má jedno nadzemní podlaží 

a je nepodsklepený. Střecha je plochá, nepochází, jednoplášťová s atikou ve výšce 4,41 m 

nad úrovní 0,000.  Terén má velice mírný sklon. Nosný systém zdí je z cihelných bloků 

HELUZ. Obvodové stěny jsou zatepleny minerální vatou Isover. Strop je 

z keramobetonových nosníků a keramických vložek MIAKO taktéž od výrobce HELUZ. 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Na stavební parcele se bude 

realizovat napojení na kanalizaci, plyn, vodovod. 

 

d) NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURU 

 
Stavba je přístupná z obslužné komunikace, součástí stavby jsou i parkovací stání. 

Vstupy jsou vydlážděny betonovou dlažbou. V komunikaci jsou umístěny veřejné sítě. Na 

hlavní trase budou zřízeny odbočky k budoucím přípojkám vodovodu, kanalizace 

splaškové a dešťové a plynovodu. 

Kanalizace - přípojky splaškové a dešťové kanalizace budou přivedeny na pozemek a 

opatřeny kanalizační šachtou. 

Vodovod - zřízena vodovodní přípojka, na ni osazena vodoměrná šachta zakončená 

vodoměrnou sestavou. 

Plynovod - nová STL plynová přípojka zakončena HUP na hranici pozemku. Další 

HUP je u hlavního vstupu v nice v obvodové stěně. 



Elektřina - na pozemek bude přivedena NN přípojka. Rozvodná skříň je umístěna u 

oplocení na hranici pozemku. 

 

e) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 
Stavba je zpřístupněna z obslužné komunikace. Místo pro parkování je součásti stavby 

a je provedeno na pozemku na určeném místě a navržené ploše. Tato plocha je zpevněna a 

vydlážděna betonovou zámkovou dlažbou. Kanalizační a dešťová přípojka je provedena 

z materiálu PVC-KG, vodovod z PE, plynovod D40x3,7 SDR 11 materiál PE 100. 

 

Řešení vnitřních instalací: 

- rozvody kanalizace -plastové potrubí 

- rozvody vody - měděné potrubí 

- rozvody plynu - měděné potrubí 

- rozvody elektrických instalací - měděné vodiče CYKY 

- rozvody podlahového vytápění - polybutenové trubky 

- kotel - plynový kondenzační, závěsný s externím zásobníkem vody 

 

f) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00-21:00, budou dodrženy 

schválené limity hluku. Při výstavbě bude zejména pamatováno na maximálně možné 

vyloučení prašnosti. Při realizaci nesmí docházet k znečištění veřejných komunikací. Bude 

zajištěn trvalý úklid vozovky před objektem. Přebytečná zemina z výkopů se odveze na 

skládku. Se stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Odpady 

budou tříděny a využitelné odpady budou předány k recyklaci a následnému využití. 

Nevyužitelné složky odpadu budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby nebo 

v jiném zařízení k tomu určeném. Komunální odpad bude ukládán do příslušných sběrných 

nádob a odvážen na skládku komunálního odpadu. Skladování látek, které by mohly 

ohrozit kvalitu okolního prostředí, se provede v předepsaných obalech a kontejnerech. Na 

staveništi budou k dispozici prostředky pro zachycení případného úniku nebezpečné látky. 

Zemní práce v okolí vzrostlé zeleně se provedou šetrně, v případě obnažení kořenů stromů, 

budou obaleny. 

 

Kód odpadu Druh odpadu kategorie 

17 01 01 Stavební odpad - beton O 

17 01 02 Stavební odpad - cihla O 

17 02 01 Stavební odpad - dřevo O 

17 04 05 Stavební odpad - železo O 

17 04 11 Kabely O 

07 03 02 Asfalt bez dehtu O 

17 05 04 Vytěžená zemina O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 
 

 

 

 



g) ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 

 
Na parcelu je plynulá návaznost z veřejného chodníku, přístup ke vstupu spádován 

směrem od budovy. Spád 3%. 

 

h) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ 

 
Jako podklady slouží tyto dokumenty: dispoziční řešení předané objednatelem, 

podklad od objednatele (sdělení o nízkém radonovém indexu, geologický průzkum, 

základovou spáru musí převzít statik, geolog), v papírové podobě polohopis pozemku, sítě 

bez kót, katastrální mapa, dotazník navrhovaných materiálů vyplněný investorem. 

Z průzkumů a měření máme tyto údaje: na pozemku byl proveden hydrogeologický 

průzkum, na základě něhož bylo zjištěno, že základová půda je tvořena spraši a sprašovými 

hlínami. Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 7 m. Na území byl naměřen 

střední radonový index. Nebyla zjištěna hladina agresivní podzemní vody. 

 

i) ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, 

GEODETICKÝ REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ 

SYSTÉM 

 
Jako podklady slouží tyto dokumenty: v papírové podobě polohopis pozemku, sítě bez 

kót, katastrální mapa. Na situaci byly vyznačeny vytyčovací body v rozích objektu a 

vyznačeny polohopisné a výškopisné kóty vzhledem k hranicím pozemku. Polohopisný 

systém J-TSK a výškopisný Balt po vyrovnání. 

 

j) ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ OBJEKTY 

 
Samotná stavba není členěna, výstavba bude prováděna současně na jedné budově. 

Okolí stavby členěno na zahradu s dětským hřištěm, přípojky inženýrských sítí, zpevněné 

plochy a komunikace. 

 

k) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ 

STAVBY 

 
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky, k výstavbě využit vlastní pozemek. 

Stavební firma zajistí průběžný úklid vjezdu a místní komunikace. Budou dodrženy 

schválené limity hluku. Při výstavbě bude zejména pamatováno na maximálně možné 

vyloučení prašnosti. Přítomnost těžké techniky minimalizována. 

 

l)  ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI 

PRACOVNÍKŮ 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví se bude řídit dle platných zákonů a vyhlášek: 

- stavební organizace je povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na 

staveništi potřebnými opatřeními v souladu s platnými právními předpisy a normami, 

zejména s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. 



- při stavbě bude dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 - O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a závazná 

ustanovení obsažená v příslušných technických normách 

- pro jednotlivé pracovní operace spojené s realizací vypracuje zhotovitel technologický 

postup, kde budou podrobně uvedeny a rozpracovány pracovní postupy a veškerá 

bezpečnostní opatření. Tento technologický postup musí být v souladu se zájmy 

objednatele a všemi bezpečnostními předpisy 

- pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s obecnými bezpečnostními předpisy 

v rozsahu, který se jich týká, technologickými postupy i dalším možným nebezpečím, 

vyplývajícím z pohybu a práce ve výškách, při práci na elektrických zařízeních, či 

v jejich blízkosti 

 

Musí být zabezpečen odborný a bezpečnostní dozor. Pracovníci musí používat osobní 

ochranné pomůcky. Všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostními 

tabulkami a značkami (zákazy, výstrahy), zejména o zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

Stejně tak budou označeny skládkové plochy, sloužící pro krátkodobé uložení stavebního 

materiálu. 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 
Objekt je navržen tak, aby splňoval mechanickou odolnost a stabilitu - na základě 

technologických postupů prováděnými stavební firmou. Všechny použité stavební díly 

vyhovují v dané expozici a mají certifikáty, které svými vlastnostmi odpovídají 

požadavkům ČSN a ČSN-EN. Všechny prvky stavby vyžadující statické posouzení budou 

posuzovány kvalifikovanou osobou. 

Stavba bude navržena, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek 

 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybaven 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) omezení šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) umožnění evakuace osob a zvířat 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

Na stavbu je vypracován samostatný posudek. Navržené nosné konstrukce jsou 

nehořlavé nebo těžce hořlavé. Jsou dodrženy odstupové vzdálenosti, které dle posudků 

vyhoví. Budova umožňuje rychlé opuštění přítomným osobám. Pozemek je přístupný 

z veřejné komunikace, která umožňuje zásah hasičského záchranného sboru. Přístupová 

cesta má šířku 4m bez omezení výšky. Viz zpráva požární bezpečnosti stavby. 

 

 



4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Během stavby a provozování nedojde k zásadnímu negativnímu ovlivnění hygieny, 

ochrany zdraví a také životního prostředí. Na budovu jsou kladeny zvláštní hygienické 

požadavky dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých. Jsou dodrženy 

minimální plochy prostor, osvětlení přirozeným světlem (minimální osluněná plocha 

místnosti), výměna vzduchu přirozeným větráním. Splašková a dešťová kanalizace je 

odvedena do veřejné kanalizace v souladu s místním požadavkem. 

 

5. BEZPEČNOST UŽÍVÁNÍ 

 
Výstavby mateřské školy je navržena tak, aby byla zajištěna bezpečnost při užívání. 

Dodržení v současné době platných hygienických a bezpečnostních předpisů a Českých 

státních norem. Bezpečnost zajištěna uzemněnou elektroinstalací, která je navržena dle 

ČSN a bude n ani provedena revize. 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 
Území je určeno k zástavbě obytných budov a budov občanské vybavenosti. Rušivé 

zdroje z okolí nejsou známy. Kolem objektu nevede žádná hlavní komunikace. Vnější hluk 

stavba nebude produkovat a použité materiály splňují podmínky požadavků norem. 

Obvodová stěna Rw=44dB, vnitřní nosná stěna Rw=39dB, okno Rw=32dB. 

 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 
Posouzena v souladu s ČSN 73 0540. Energetická potřeba stavby je řešena jako 

součást realizačního projektu vytápění budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy B. 

 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Přístup na parcelu z veřejného chodníku je mírně spádovaný. Spád je 3% směrem od 

budovy. Nepředpokládá se zde pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 
Novostavba není ovlivněna výskytem agresivní spodní vody, seismicity, nebudou 

narušena ochranná ani bezpečnostní pásma. Byl zde naměřen střední radonový index. 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Stavba splňuje požadavky dle norem na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

 



11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Území má přirozený spád. Odpadní a srážkové vody budou odvedeny do místná 

kanalizace. 

b) zásobování vodou 

Zásobování vodou bude zajištěno z místního vodovodního řadu. Teplá voda bude 

zajištěna ohřevem s využitím plynového kondenzačního kotle. 

c) zásobování energiemi 

Elektrická energie zajištěna pomocí vedení silového napětí. Objekt je vytápěn 

podlahovým vytápěním. Ohřev otopné vody zajišťuje kondenzační kotel. 

d) řešení dopravy 

Doprava zajištěna po stávající místní komunikaci. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Vegetační úpravy zahrnují trávník, výsadbu nových stromů a živého plotu. Stromy 

stávající budou ponechány. Povrchové úpravy chodníku a parkoviště budou provedeny 

z betonové dlažby 

f) elektronické komunikace 

Elektronická komunikace zajištěna pomocí sdělovacích a optických kabelů 

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

STAVEB 

 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

b) popis technologie výroby 

c) údaje o počtu pracovníků 

d) údaje o spotřebě energií 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů 

f) vodní hospodářství 

g) řešení technologické dopravy 

h) ochrana životního a pracovního prostředí 

 

Území je určeno pro objekty občanské vybavenosti a objekty pro bydlení. Nejsou zde 

žádné výrobní zařízení staveb.  
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
a) ÚČEL OBJEKTU 

 
Obsahem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba mateřské 

školy.  Mateřská škola má celodenní provoz s kapacitou 50 dětí rozdělených do dvou tříd. 

Objekt je situován na rovinatém terénu. Stavba má jedno nadzemní podlaží, je 

nepodsklepená a zastřešena plochou jednoplášťovou střechou.  

 

b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, 

DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH 

ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A 

UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 
 
Projektová dokumentace řeší pouze vlastní objekt mateřské školy. Pozemek se nachází 

v zastavěné oblasti v městské části Brno Líšeň. Je celý oplocen. Obklopují ho zastavěné 

plochy pro bydlení (převážně panelová výstavba) a plochy veřejné vybavenosti. Po stránce 

architektonické zapadá mezi okolní výstavbu. Členitý půdorys stavby umožňuje 

zajímavější barevné řešení fasády. Objekt je navržen účelně tak, aby plnil funkční, 

dispoziční a výtvarné požadavky. Jedná se jednopodlažní stavbu s plochou jednoplášťovou 

střechou. Projekt byl umístěn v souladu s územním plánem. Toto území je téměř rovinaté. 

Na pozemku jsou původní stromy, které budou ponechány a dále se zde vysadí nové 

stromy tak, aby nezastiňovaly budovu. Kolem plotu se vysadí nové keře, které mají omezit 

kontakt s rušivými vlivy okolí. Nezastavěná část pozemku bude sloužit jako zahrada. Část 

zahrady bude zpevněna pro účely dětského hřiště. Dále zde bude pískoviště a klouzačky. 

Chodníky a parkoviště, náležející k objektu budou zpevněny a vydlážděny betonovou 

dlažbou. Nepředpokládá se užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

Samotný objekt je rozdělen do tří částí. První dvě části slouží jako jednotlivá oddělení, 

třetí část má provozní charakter. Každá část má svůj vstup, jsou však provozně spojeny 

chodbou. Vstupy jsou orientovány na sever, pobytové místností dětí na jih, jihozápad. 

Hlavním vstupem vcházíme do zádveří, na které navazuje šatna dětí a šatna učitelů. Ze 

šatny dětí je zpřístupněna umývárna. Dále pak vcházíme do herny. Herna tvoří jednu 

místnost s jídelnou a lehárnou. Z této místnosti je přístup do umývárny, do kabinetu 

učitelů, do šatny a do skladu čistého a špinavého prádla. Vchodem do hospodářské části se 

přes chodbu dostaneme do příjmu potravin, kuchyně, technické místnosti, sociálního a 

hygienického zařízení pro zaměstnance, ředitelny, skladu odpadků a skladů čistého a 

špinavého prádla. Kuchyň s umývárnami dětí jsou větrány přirozeně okny a nuceně 

vzduchotechnickým zařízením. Objekt má ještě zahradní sklad hraček, ve kterém se 

nachází i letní umývárna s WC. 

  



c) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A 

OSLUNĚNÍ 
 

Celková plocha parcely činí 2417m
2
 z toho zastavěná plocha má 630,5m

2
, což 

odpovídá 26% zastavění. Užitná podlahová plocha objektu je 527,47m
2
 a celkový 

obestavěný prostor má 2455,79m
2
. Vstupy jsou orientovány na severozápad, obytné 

místnosti na jih až jihozápad. Je splněn požadavek na minimální doporučené plochy 

osvětlení, které činí 1/ plochy místnosti. 

 

d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO 

ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO 

POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

 
Objekt spočívá na základových pasech z prostého betonu o rozměrech 650x1050mm 

pod obvodovými zdmi a 900x600mm pod zdmi vnitřními nosnými. Po celém obvodu 

stavby bude drenáž. Stavby je projektována ze systému HELUZ. Obvodové zdivo HELUZ 

PLUS tl. 400mm bude opatřeno kontaktním zateplením z minerální vaty Isover FN 333. 

Tloušťka zateplení je ověřena výpočtem. Vnitřní nosné zdivo je taktéž z tvarovek HELUZ 

tl. 300 a nenosné zdivo (příčky) tl. 140mm. Oblast soklu se zateplí extrudovaným 

polystyrenem Isover Synthos XPS 50L a opatří se marmolitem. Hydroizolace spodní 

stavby je z asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

Stropní nosníky a keramické vložky MIAKO se zmonolitní nadbetonovanou vrstvou 

výšky 60mm. Celková tloušťka stropu tak činí 290mm. Osové vzdálenosti nonsíků jsou 

500mm. Ve stropní konstrukci jsou provedeny prostupy technických zařízení budov a okna 

do ploché střechy.  

Strop bude mít zároveň nosnou funkci střechy, kterou zateplíme minerální vatou 

Isover R a Isover S. Tloušťka izolantu je ověřena výpočtem. Tato vrstva má funkci tepelně 

izolační a spádovou. Na spádovou vrstvu se bude pokládat fóliová hydroizolace DEKLAP 

77, která bude stabilizovaná nášlapnou vrstvou kačírku. Sklon střechy činí 3%. Tato 

střecha je nepochází. Odvodnění střechy je vyřešeno dovnitř dispozice, ale tak, aby 

narušilo chod školy. Odvod vody zajišťují střešní vpustě TOPWET DN 150 s integrovanou 

PVC manžetou.  

Podlahy jsou řešeny jako plovoucí z anhydritového nebo cementového potěru, 

zatepleny EPS. V podlaze je navrženo podlahové vytápění celého objektu. Nášlapnou 

vrstvu podlah tvoří vinylová úprava a keramická dlažba.  

Na stavbu jsou použita plastová okna s izolačním trojsklem, některé jsou opatřeny 

venkovní žaluzií. Střešní okna jsou značky VELUX CVP, otvíravé a opatřené síťkou proti 

hmyzu. Dveře vnitřní jsou dřevěné a laminátové, na hlavních východech a únikových 

cestách hliníkové. V objektu se nenachází komín, pouze koaxiální odvod spalin nad 

střechu. Vnitřní a vnější omítky jsou navrženy ze systému BAUMIT. Vnitřní omítka typu 

BAUMIT KLIMA S jsou určeny pro zdravé bydlení. Neobsahují alergeny, škodliviny, 

freony ani jiné těkavé organické látky. 

 

 

 

 



e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ 
 
Obvodové zdivo je z keramických tvarovek Heluz Plus1 tl. 400mm. Zdivo je zateplené 

minerální vatou na fasády Isover NF 333. Sokl je z tvarovek Heluz Plus tl. 380mm. Oblast 

soklu dle řešení systému Isover XPS. Strop sloužící jako nosná konstrukce střechy je 

zateplen tepelně izolačními deska mi z minerální vaty a sklon je vytvořen tep. izol. klíny 

dle řešení systému Isover. Podlahy v místnostech jsou plovoucí, byl použit anhydritový a 

cementový potěr a tepelná izolace Isover EPS 200S. Požadavky na tepelné vlastnosti 

konstrukcí a výplní otvorů budou splněny dodržením normy na požadovaný součinitel 

prostupu tepla. 

 

f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO 

PRŮZKUMU 
 
Založení objektu bude na základových pasech z prostého betonu. Musí zajistit 

dostatečnou únosnost. Výsledky průzkumů určují výšku hladiny podzemní vody na 7m. 

Dále se měřil radonový index vyhodnocený jako střední. Svahové nestability zaznamenány 

nebyly. Základovou půdu tvoří spraše a sprašové hlíny. Z tohoto důvodu byla použita 

tabulková únosnost základové půdy Rdt = 125 kPa. Toto statické posouzení je v samostatné 

příloze. 

 

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
 

Projektovaná stavba nebude mít za následek zhoršení životního prostředí v okolí 

objektu. Odpady budou tříděny a využitelné odpady budou předány k recyklaci a 

následnému využití. Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00-21:00, 

budou dodrženy schválené limity hluku. Při výstavbě bude zejména pamatováno na 

maximálně možné vyloučení prašnosti. Při realizaci nesmí docházet k znečištění veřejných 

komunikací. Bude zajištěn trvalý úklid vozovky před objektem. Přebytečná zemina 

z výkopů se odveze na skládku. Se stavebními odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny a využitelné odpady budou předány 

k recyklaci a následnému využití. Nevyužitelné složky odpadu budou odstraněny 

prostřednictvím oprávněné osoby nebo v jiném zařízení k tomu určeném. Komunální 

odpad bude ukládán do příslušných sběrných nádob a odvážen na skládku komunálního 

odpadu. Skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, se provede 

v předepsaných obalech a kontejnerech. Na staveništi budou k dispozici prostředky pro 

zachycení případného úniku nebezpečné látky. Zemní práce v okolí vzrostlé zeleně se 

provedou šetrně, v případě obnažení kořenů stromů, budou obaleny. 

 

h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
Stavba je zpřístupněna z obslužné komunikace o šířce 4m. Místo pro parkování je 

součásti stavby a je provedeno na pozemku na určeném místě a navržené ploše. Je v bez 

blízkosti komunikace, navazuje na ni. Tato plocha je zpevněna a vydlážděna betonovou 

zámkovou dlažbou. Na parcelu je plynulá návaznost z veřejného chodníku, přístup ke 



vstupu spádován směrem od budovy. Spád 3%. Zpevněné plochy z betonové dlažby jsou 

zakresleny ve výkresu sumace. 

 

i) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI LIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
 
Tato podmínka je dodržena dostatečnou odolností nosných konstrukcí a jejich 

povrchových úprav. Ochranu proti radonu zajišťuje již izolace spodní stavby proti účinkům 

vody v zemině. Jedná se o pás z modifikovaného asfaltu Elastek 40 Special Mineral tl. 

4mm. 

 

j) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje požadavky na zachování 

nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře, 

omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat a umožnění 

zásahu hasičských jednotek. 

 

k) OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Stavba se nachází na pozemku, který splňuje požadavky na maximální přípustnou 

hladinu hluku. Nejsou nutná protihluková patření. 

 

l) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
  
Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním stavby. 

Výstavba objektu se řídí dle platných norem a předpisů. Stavba bude provedena v souladu 

s touto projektovou dokumentací. Při odchylkách v rozměrech mezi stavebními výkresy a 

výkresy detailů, platí rozměry použité v detailech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně v květnu 2013     Vypracovala: Eva Kauzlaričová 



ZÁVĚR 
Předmětem a cílem bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci mateřské 

školy, umístěné v Brně, v městské části Brno - Líšeň. Lokalita pozemku byla vybrána 

s ohledem na platný územní plán města Brna. Terén pozemku je rovinatý, což umožnilo 

řešit stavbu jako jednopodlažní s větší půdorysnou plochou. Střecha stavby byla navržena 

jako plochá jednoplášťová, neprovozní. Půdorys objektu je členitý, souměrný dle vertikální 

osy. Stavba má dva tři vstupy, dva z nich jsou hlavní vstupy do budovy, třetí je 

hospodářský. Objekt má pobytové místnosti orientovány na jih, jihozápad.  
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