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Abstrakt 

Tato diplomová práce představuje projekt Mateřské školky v Bílovicích nad Svitavou. Práce je 

zpracována v rozsahu projektové dokumentace včetně studií. Dále obsahuje tepelně technické 

posouzení budovy a zprávu požární ochrany budovy.  Diplomová práce je zpracována v souladu se 

současnými platnými právními předpisy a vyhláškami.  

 

  

Klíčová slova 

 Mateřská školka, projektová dokumentace, tepelně technické posouzení, požární ochrana, platné 

předpisy a vyhlášky. 

  

  

Abstract 

This thesis presents the project Nursery school  in Bílovice nad Svitavou . Work is processed to the 

extent of project documentation including studies . Furthermore  includes the adjudication of 

thermal technical building and fire safety protection of the building. This thesis has been prepared in 

accordance with current applicable laws and regulations. 

  

Keywords 

Nursery school, project documentation, thermal technical adjudication, fire safety 

protection, applicable regulativ. 
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ÚVOD 
 
Zadání diplomové práce znělo Mateřská školka Bílovice nad Svitavou. Zadáním diplomové 
práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci stavební části k provedení novostavby 
mateřské školky o dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží.  
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                     664 01. 

MÍSTO STAVBY: Bílovice nad Svitavou 

VYPRACOVAL: Bc. Šárka Hanzalová 

KONTROLOVAL: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

DATUM: leden 2013 



 

Seznam příloh: 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
 
C. Situace stavby 
 
 
D. Dokladová část 
 
 
E. Zásady organizace výstavby 
 
 
F. Dokumentace objektů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

A.               PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU 

 

 

 

 

 

 

INVESTOR: Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, Bílovice nad 

Svitavou,                      

                      664 01. 

MÍSTO STAVBY: Bílovice nad Svitavou 

VYPRACOVAL: Bc. Šárka Hanzalová 

KONTROLOVAL: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

DATUM: leden 2013 



 

a) Identifikační údaje 

Název stavby:  Mateřská školka 

Místo stavby:   Bílovice nad Svitavou, Lány 1, 664 01 

Kraj:  Jihomoravský 

Katastrální území:  664501, Bílovice nad Svitavou 

Stavebník:  Obec Bílovice nad Svitavou 

Komenského 446, Bílovice nad Svitavou, 664 01 

+420 545 227 427 / obec@bilovice-nad-svitavou.cz 

Zpracovatel projektu:  Bc. Šárka Hanzalová 
 
Vedoucí projektu:  Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 
 
Stupeň PD:  Dokumentace pro provedení stavby 

Charakteristika stavby: 

Jedná se o novostavbu mateřské školky. Objekt je dvoupodlažní, částečně 

podsklepený, samostatně stojící s plochou střechou. 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích  

Řešená stavba leží v jižní části obce Bílovice nad Svitavou. Stavební pozemek náleží 

obci a nachází se v nezastavěném území.  

 

c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Investor předložil provedené průzkumy a měření, především hydrogeologické 

poměry a hodnoty radonového rizika. Podle předložených průzkumů bylo navrženo 

založení stavby včetně hydroizolací spodní stavby.   

V rámci projektové dokumentace je řešeno napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu – viz. výkres č. 01 – Situace.  

 

 



d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

V rámci přípravy projektové dokumentace byly osloveny dotčené orgány. Jejich 

vyjádření jsou uvedeny v dokladové části projektu. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V projektu jsou dodrženy normy a předpisy týkající se budov pro vzdělávání. Objekt 

je řešen jako bezbariérový, tzn. uvažuje se s osobami s omezenou schopností 

pohybu stanovené prováděcím právním předpisem tzn. "bezbariérové užívání 

stavby" jak je uvedeno v § 2, odst. 2, písm. e zákona č.183/2006 Sb. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb § 

104 odst. 1 stavebního zákona  

Stavba je v souladu s územním plánem obce.  

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 

a jiná opatření v dotčeném území 

         Nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby na okolí. 

  

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Plánované termíny: 

•••• Dokumentace pro provedení stavby  01/2013 

•••• Předpokládané zahájení stavebních úprav   05/2013 

•••• Předpokládané dokončení stavebních úprav 11/2014 
Přesný harmonogram stavebních prací vypracuje dodavatel stavby ve spolupráci 

s investorem  před vlastním zahájením výstavby. 
 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

Jedná se o jednu budovu o podlahové ploše 1177,25 m2v 1. NP a 2. NP a 69,66 
m2v 1. PP. Celkový objem budovy je 4454,54 m3.   
Odhadované náklady na uvedenou stavbu jsou cca 20 045 430 Kč. 

 



 

 

 

B.       SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOR: Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, Bílovice nad 

Svitavou, 

                     664 01.                 

MÍSTO STAVBY: Bílovice nad Svitavou  

VYPRACOVAL: Bc. Šárka Hanzalová 

KONTROLOVAL: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

DATUM: leden 2013 



 

1.) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby, vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně: 

Stavební pozemek se nachází v obci Bílovice nad Svitavou, ulice Lány č.p. 1, na 

parcele 438/8. Poměry staveniště jsou jednoduché. Pozemek je rovinný bez 

výrazných výškových změn. Okolí pozemku je nezastavěné.  

Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. 

Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude tam 

ponechán až do dokončení stavby. Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby 

byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005Sb, aby staveniště 

vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu vyhláška č. 137/1998 v platném 

znění. 

Kulturní památky 

Pozemek není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci nebo 

zóně.  

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Stavební objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený o dvou nadzemních 

podlažích. Střecha je plochá jednoplášťová. Zpevněné plochy jsou řešeny zámkovou 

dlažbou stejně jako terasa. Hlavní vstup do objektu je krytý stříškou a bočními 

stěnami tvořící závětří. Před objektem je zajištěno parkování na devítí kolmých 

parkovacích stáních ze zámkové dlažby.   

 

c) technické řešení stavby s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

Obvodové konstrukce objektu jsou vyzděny keramickými tvárnicemi Porotherm 42,5 

T Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. Vnitřní nosné svislé konstrukce 

jsou z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi, suterén z betonových bednících 

tvárnic BTB 40/30/24 P+D. 

 Vodorovné nosné konstrukce tvoří betonové předpjaté panely Spiroll tl. 200 mm.  



 Střecha je plochá jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev, tepelná izolace 

z polystyrénu EPS 150 S tl. 2x120 mm.  

 

d) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

V rámci projektové dokumentace je řešeno napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu – viz. výkres č. 01 – Situace. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území 

Stavební pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného a svážného území.  

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Veškeré použité materiály a 

technologie jsou tradiční a neovlivňují negativně životní prostředí.  

S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se 

zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. 

Při stavbě bude nutné kácení porostů. Jedná se o porost keřový, jehož plocha 

nepřesahuje 40 m2. Není proto potřeba žádat o povolení kácení porostů.   

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných přístupových ploch a 

komunikaci  

Objekt svým rázem vyžaduje bezbariérové řešení. Je řešen bezbariérový vstup do 

budovy, pohyb po budově zajišťuje hydraulický výtah. V jednotlivých podlažích 

nejsou žádné rozdíly ve výšce podlahy (např. vyrovnávací schod atd.). V 1. NP se 

nachází bezbariérové WC.  

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Investor předložil provedené průzkumy a měření, především hydrogeologické 

poměry a hodnoty radonového rizika. Podle předložených průzkumů bylo navrženo 

založení stavby včetně hydroizolací spodní stavby.   

 



 

i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Zaměření staveniště bylo provedeno v místním souřadném a výškovém systému 

odbornou firmou.  

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Jedná se pouze o jeden stavební objekt, včetně řešení inženýrských sítí, komunikací 

a zpevněných ploch. Není potřeba dalšího členění stavby. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace  

V době provádění stavebních prací dojde na určitou dobu ke zvýšení hladiny hluku a 

ke zvětšení prašnosti v okolí budované stavby. Po dobu výstavby je nutné zajistit 

řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, stejně tak ochranu stávajících 

komunikací. Negativní vliv bude dle možností minimalizován. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány platné bezpečnostní předpisy 

uplatněné v zákoně č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a nařízení vlády 591/2006Sb o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 

2.) Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je řádně navržena dle platných norem. Jednotlivé konstrukce jsou v souladu 

s normami navrženy na první i druhý mezní stav tak, že jejich přetvoření budou 

v mezích platných norem.  

 

3.) Požární bezpečnost  

Předmětem řešení požární ochrany je posouzení objektu z hlediska požární ochrany 

staveb ve smyslu platných předpisů (zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, 



vyhláška MV č. 241/2006 Sb.) a současně platných norem. Požárně bezpečnostní 

řešení je uvedeno jako samostatná složka v dokumentaci stavby.  

 

4.) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. (502/2006 

Sb.) tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb a neohrožovala 

životní prostředí.. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky č. 309/2006 Sb. 

„Bezpečnost práce a technická zařízení při stavebních pracích“ a NV č.362/2005 Sb. 

a dále ostatní normy, předpisy, vyhlášky a nařízení, které se k dané problematice 

vztahují. 

 

5.) Bezpečnost při užívání 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a 

příslušných norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné 

užívání.  

 

6.) Ochrana proti hluku 

Budovaný objekt nezpůsobuje zvýšenou hladinu hluku a není potřeba řešit 

protihlukové opatření. Použité stavební materiály splňují podmínky požadavků 

norem.  

 

7.) Úspora energie a ochrana tepla 

a. splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Mateřská školka je navržena v souladu s požadavky na energetickou náročnost 

budov a splňuje porovnávací ukazatele – hodnoty navržených součinitelů prostupu 

tepla jsou pro danou průměrnou vnitřní teplotu vytápěných (temperovaných) 

prostor nižší než doporučené hodnoty Un.  

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v příloze souhrnné zprávy. 

 

b. stanovení celkové energetické spotřeby stavby 



Výsledky výpočtu jsou uvedeny v příloze souhrnné zprávy. 

8.) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Objekt je řešen jako bezbariérový. Je řešen bezbariérový vstup do budovy, pohyb po 

budově zajišťuje hydraulický výtah. V jednotlivých podlažích nejsou žádné rozdíly ve 

výšce podlahy (např. vyrovnávací schod atd.). V 1. NP se nachází bezbariérové WC.  

  

9.) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

a. povodně 

Stavební objekt se nenachází v záplavovém území a není tedy nutné řešit nějaké 

stavební opatření.  

 

b. sesuvy půdy 

V zájmovém území ani v širším okolí nejsou registrovány žádné aktivní ani 

potenciální nebezpečné svahové deformace. 

 

c. poddolování 

Stavba se nenachází v oblasti poddolovaného území. 

 

d. seizmicita 

Z hlediska seismického zatížení se jedná o klidnou oblast. 

 

e. radon 

Stavba se nachází v lokalitě s nízkým radonový rizikem. 

 

f. ochranná pásma 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu.  

 

 



 

10.) Ochrana obyvatelstva 

Navržená stavba neobsahuje žádné nebezpečné chemické látky ani chemické 

přípravky, tudíž uvedené stavby nespadají do systému prevence závažných havárií 

pro objekty a zařízení, jenž specifikuje zákon č.59/2006 Sb. 

 

11.) Inženýrské stavby (objekty) 

a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod    

Odpadní splaškové vody jsou svedeny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. 

Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže. 

 

b. Zásobování vodou 

Zásobování pitnou vodou je zabezpečeno vodovodní přípojkou z místního 

vodovodního řadu.  

 

c. Zásobování energiemi 

Zásobování elektrickou energií je zajištěno přípojkou elektrického vedení. Dále je 

objekt zásoben zemním plynem pomocí plynovodní přípojky.  

 

d. Řešení dopravy 

Dopravní řešení odpovídá požadavků na dané území.  

 

e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

V rámci terénních úprav bude okolní terén zatravněn, osázen keři a nízkými stromy. 

Zpevněné plochy – chodníky, hřiště, terasy, příjezdové komunikace atd. budou 

tvořeny zámkovou dlažbou. 

 

f. Elektronická komunikace 

Elektrotechnické komunikace jsou zajištěny přípojkou sdělovacích zařízení.  

 



 

12.) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

V rámci projektu objektu mateřské školky se žádná výrobní a nevýrobní 

technologická zařízení staveb nevyskytují.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          C.                       SITUACE 

  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOR: Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, Bílovice nad Svitavou,                      

               664 01. 

MÍSTO STAVBY: Bílovice nad Svitavou 

VYPRACOVAL: Bc. Šárka Hanzalová 

KONTROLOVAL: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 



DATUM: leden 2013 

a) situace širších vztahů 

Situace širších vztahů je součástí projektové dokumentace – viz výkres č. 01/1 – Situace 

širších vztahů.  

 

b) koordinační situace stavby 

 Koordinační a vytyčovací situace stavby je součástí projektové dokumentace – viz.    

Výkres č. 01 – Situace. 

 

c) u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma 

rozvodů energií, základní schéma rozvodu vody a čištění odpadních vod 

 Projekt mateřské školky v Bílovicích nad Svitavou nezahrnuje výrobní sklady.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

D.              DOKLADOVÁ ČÁST 

  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOR: Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, Bílovice nad Svitavou,                      

                   664 01. 

MÍSTO STAVBY: Bílovice nad Svitavou 

VYPRACOVAL: Bc. Šárka Hanzalová 

KONTROLOVAL: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

DATUM: leden 2013 



 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování    

projektové dokumentace 

Investor předložil informace o hydrogeologických a radonových poměrech na pozemku 

a předložil stanoviska dotčených orgánů, které předepsal příslušný stavební úřad. 

Místní šetření zajistil stavební úřad. 

 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Podle klasifikace energetické náročnosti byl objekt zařazen do kategorie B-úsporná.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             F.       DOKUMENTACE  OBJEKTU 

  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INVESTOR: Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, Bílovice nad Svitavou,                     

                 664 01. 

  MÍSTO STAVBY: Bílovice nad Svitavou 

VYPRACOVAL: Bc. Šárka Hanzalová 

KONTROLOVAL: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

DATUM: leden 2013 



1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a.) Účel objektu: 

Projektová dokumentace řeší pouze návrh mateřské školky v Bílovicích nad Svitavou. 

Objekt bude sloužit jako zařízení pro předškolní výchovu.  

Projektová dokumentace neřeší žádné další objekty.  

 

b.) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Objekt je částečně podsklepený o dvou nadzemních podlažích. Půdorys MŠ je členitý o 

největších rozměrech 42,950 x 16,100 m.  

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, obvodové zdivo suterénu 

je z betonových bednících tvárnic tl. 300 mm a zatepleno z vnější strany polystyrénem 

XPS tl. 100 mm. Obvodová konstrukce nadzemní části je z keramických tvárnic 

Porotherm 42,5 T Profi tl. 425 mm, vnitřní nosné zdivo Porotherm 24 Profi tl. 240 mm. 

Vodorovné konstrukce stropu jsou řešeny předpjatými panely Spiroll tl. 200 mm. 

Střecha je plochá, jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev se spádovou vrstvou 

z perlit betonu. Odvodnění střechy zajišťuje šest vtoků DN 125 mm. Vnější strana 

objektu je opatřena fasádním nátěrem bez obkladů. Barevně bude fasáda řešena 

čistými teplými barvami, převážně žlutou a oranžovou tak, aby byl vytvořen jejich 

soulad a uspokojil smyslové vnímání dětí předškolního věku. Příjezdová komunikace, 

chodník a parkovací místa jsou řešena zámkovou dlažbou. Zahrada MŠ bude osázena 

nízkým porostem. Při návrhu MŠ bylo pamatováno i na osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Vstup je bezbariérový, pohyb po budově zajištěn pomocí 

hydraulického výtahu, v přízemí u vstupu do objektu se nachází bezbariérové WC.  

 

c.) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění: 

Provozní a dispoziční řešení objektu umožňuje provoz dvou tříd (oddělení) MŠ o počtu 

20 dětí na jednu třídu, jejich vychovatele a osoby zajišťující chod hospodářské části.  

Celková plocha pozemku: 3266,27 m2 

Zastavěná plocha: 560,32 m2 



Zeleň: 2197,06 m2
 

Plochy v 1.NP:  užitková plocha celkem…..464,98 m2 

Plocha v 2. NP: užitková plocha celkem…..459,5 m2  

 

Orientace objektů vzhledem ke světovým stranám, osvětlení a oslunění splňuje 

požadavky ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení, ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov 

Část 1.: Základní požadavky, ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov Část 3.: Denní 

osvětlení škol.   

Hlavní vstup do objektu se nachází na severní straně. Pobytové místnosti dětí – 

pracovna-herna jsou orientovány na jih, lehárna je osluněna z východu a jihu. Okna do 

těchto místností jsou opatřena venkovními žaluziemi.  

 

d.) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost: 

Základové konstrukce tvoří základové pasy z prostého betonu a hydroizolačním 

souvrstvím SBS modifikovaného asfaltovaného pásu ve dvou vrstvách.  

Svislé zděné konstrukce jsou řešeny uceleným systémem Porotherm, včetně překladů, 

zdící malty a omítek.  

Zastropení z předpjatých panelů Spiroll je uloženo na ztužujícím železobetonovém 

věnci C 20/25, výztuž dle statického posouzení. Věnec i s dobetonávkou stropního 

panelu je zateplen polystyrénem EPS 70 F tl. 2x 70 mm.  

Střecha je plochá jednoplášťová, spádová vrstva z perlit betonu, zatepleno    

polystyrénem EPS 150 S tl. 240 mm a hydroizolačním souvrstvím dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů.  

Použité stavební materiály jsou tradiční, objekt je bez atypických detailů. 

Při dodržování pravidelné běžné údržby je životnost stavby stanovena na 60 let. 

 

e.) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

Dle výpočtu pomocí software Svoboda – Stavební fyzika jsou hodnoty stavebních 

konstrukcí a výplňových otvorů následující: 

U (W/m2K)   

• Obvodová stěna……0,18 

• Střecha……0,19 



• Suterénní zdivo……0,32 

• Podlaha na terénu (pracovna-herna)……0,38 

• Okno……1,0 

Detailnější výpočet všech konstrukcí viz. Příloha Výpočet součinitele prostupu tepla.  

 

f.) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu: 

Založení objektu je řešeno pro jednoduché základové podmínky, nízké radonové riziko 

a netlakovou spodní vodu. Investor předložil hydrogeologický a radonový průzkum 

staveniště: 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu c 20/25 do nezamrzné 

hloubky 1 m pod úroveň terénu. Únosnost základové spáry byla stanovena na Rdt = 

0,250 MPa. Dále je mezi pasy vytvořená železobetonová deska tl.  150 mm z betonu C 

20/25 a kari sítí ve dvou vrstvách.  

 

g.) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků:  

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu MŠ nepředstavují riziko z hlediska 

ochrany zdraví osob a životního prostředí.  

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavbou nevznikne žádný zdroj 

odpadních látek, běžný domovní odpad bude odvážen specializovanou firmou na 

základě smluvního vztahu. Odpadní voda ze střechy objektu bude svedena do 

retenčních nádrží a tam pomalu vsakována do zeminy.  

 

h.) Dopravní řešení: 

Do stávajícího dopravního řešení není nijak zasahováno. Stavba je napojena na 

stávající přilehlou zpevněnou komunikaci. 

 

i.) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření: 

Objekt je chráněn proti radonu hydroizolací v základové konstrukci.  

 

 



 

j.) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a dále vyhláška č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 592/2006 

Sb. O podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, dále ostatní 

normy, předpisy, vyhlášky a nařízení, které se k dané problematice vztahují. 

Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli a stavebním dozoru. 

 

1.1.2 Výkresová část 

Seznam příloh projektové dokumentace: 

a.) Půdorysy základů: 

Výkres č.  02  Základy 

 

b.) Půdorysy jednotlivých podlaží a střechy: 

Výkres č.  03  1.PP 

Výkres č.  04  1.NP 

Výkres č.  05  2.NP 

Výkres č.  09  Plochá jednoplášťová střecha 

 

c.) Řezy: 

Výkres č.  10  Řez A-A´ 

 

d.) Pohledy: 

Výkres č.  11  Pohledy 

 

e.) Výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizace: 

Výkres č.  01  Situace 

 

 



 

f.) Výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu: 

Výkres č.  01  Situace 

 

g.) Výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace: 

Není řešeno v projektové dokumentaci 

 

h.) Doplňkové výkresy: 

Výkres č.  01/1  Situace širších vztahů 

Výkres č.  06  Kladečský plán stropních dílců Spiroll 1.PP 

Výkres č.  07  Kladečský plán stropních dílců Spiroll 1.NP 

 Výkres č.  08  Kladečský plán stropních dílců Spiroll 2.NP 

Výkres č. 12  Detail soklu podsklepené části objektu a napojení     

                                                     světlíku 

Výkres č.  13  Detail soklu nepodsklepené části objektu 

Výkres č.  14  Detail vstupu na terasu 

Výkres č.  15  Detail osazení okna a venkovních žaluzií 

Výkres č.  16  Detail atiky 

Výkres č.  17  Výkres venkovního ocelového žebříku 

Výkres č.  18  Kanalizace-schéma vedení potrubí 

Výkres č.  19  Vodovod-schéma vedení potrubí 

 

i.) Výpisy prvků: 

Výpis č.  01  Výpis plastových výrobků 

Výpis č.  02  Výpis klempířských výrobků 

Výpis č.  03  Výpis zámečnických výrobků 

Výpis č.  04  Výpis překladů 

 

 



 

1.2 Stavebně konstrukční část 

1.2.1 Technická zpráva 

a.) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny: 

Konstrukční systém nosných a nenosných stěn je tvořen z uceleného systému 

keramických tvárnic Porotherm. Nosné stěny jsou založeny na základových pasech, ty 

jsou založeny v nezamrzne hloubce 1 m pod úrovní terénu. Nenosné svislé konstrukce 

mají funkci dělící dispozici objektu na jednotlivé místnosti. Zastřešení je řešeno 

plochou jednoplášťovou střechou se spádovou vrstvou z perlit betonu a 

hydroizolačním souvrstvím.  

 

b.)  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 

Stěny nosné 

Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 42,5 T Profi. Vnitřní 

nosné zdi jsou z Porotherm 24 Profi. Obvodové zdivo suterénu je tvořeno z bednících 

betonových tvárnic BTB 40/30/24 P+D zateplených polystyrénem XPS 30 tl. 100 mm.  

 

Stěny nenosné 

Nenosné svislé konstrukce tvoří keramické tvárnice Porotherm 14 Profi a 11,5 Profi.  

 

Stropy a překlady 

Vodorovné nosné konstrukce jsou z předpjatých panelů Spiroll tl. 200, uložených na 

věnec a dobetonovaných. Věnec je zateplen polystyrénem EPS 70 F tl. 2x 70 mm. 

Prostupy v panelech jsou řešeny diamantovými vrtáky o průměru viz. Kladečské plány. 

Překlady nad otvory jsou systémové Porotherm nebo jako železobetonový průvlak viz. 

Výpis překladů.  

 

Střešní konstrukce 

Střecha je navržena plochá jednoplášťová. Nosnou vrstvou konstrukce jsou předpjaté 

panely Spiroll. Spádovou vrstvu tvoří perlit beton, tepelná izolace je polystyrén EPS 

150 S tl. 240 mm. Tepelná izolace je kotvená ocelovými kotvami do spádové vrstvy. 

Účinnost připevnění je třeba ověřit výtažnými zkouškami. 



Schodiště 

V budově se nachází schodiště dvouramenné CH1 a jednoramenné CH2 a venkovní 

vřetenové schodiště CH3. Schodiště CH1 spojuje 1. a 2. NP. Jedná se o lomenou 

železobetonovou desku. . Schodiště CH2 spojuje 1.NP a 1. PP. Je tvořeno schodnicemi 

uloženými do nosných zdí. Schodiště CH3 je kovové, slouží jako úniková cesta. 

 

Okna 

Navržená okna jsou plastová s izolačním dvojsklem U=1,0 W/m2K. 

 

Vnitřní dveře 

Navržené dveře jsou dýhované s ocelovou zárubní. Případné zaskleni je patrné 

z výpisu truhlářských výrobků. 

 

Vstupní dveře 

Vstupní dveře jsou navrženy plastové dvoukřídlé. Vstup je krytý stříškou i závětřím z 

polykarbonátu. 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. 

 

c.) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce: 

Zatížení sněhem:  0,50 kNm-2 

Užitné zatížení stropu: 1,50 kNm-2 

 

d.) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů: 

V rámci projektu Mateřské školky v Bílovicích nad Svitavou není řešen žádný atypický 

detail nebo stavební materiál či technologie. 

 

 

 



e.) Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby: 

Pro zhotovení jednotlivých konstrukčních celků musí být dodrženy pokyny výrobce a 

dodavatele daného celku. 

Sousední stavby nejsou tímto projektem konstrukčně dotčeny. 

 

f.) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů:  

Bourací a podchycovací práce nejsou součástí realizace projektu.  

 

g.) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

V rámci projektu nejsou nutné specifické zakrývací práce. 

 

h.) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb -  Nevýrobní objekty  
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazování objektu osobami 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení 

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov Část 1.: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov Část 3.: Denní osvětlení škol   

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení 

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 369/2001 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
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Wienerberger – Podklad pro navrhování, 13. vydání 

Prefa Brno – Uživatelská příručka Spiroll 

Software Svoboda – Stavební fyzika 



 

i.) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem: 

Projekt mateřské školky v Bílovicích nad Svitavou vyžaduje běžný rozsah prováděcí 

dokumentace a v tomto rozsahu je zpracován. 

 

1.2.2 Výkresová část 

a.) Půdorysy základů: 

Nosné zdivo založeno na základových pasech z prostého betonu C 20/25 v nezámrzné 

hloubce 1 m pod úrovní upraveného terénu. Dále železobetonová deska C 20/25 a kari 

sítě ve dvou vrstvách, min. krytí 40 mm. Hydroizolace tvořena SBS modifikovaným 

asfaltovým pásem ve dvou vrstvách. Základové konstrukce jsou navrženy na únosnost 

základové spáry 0,25 MPa. 

 

b.) Tvar monolitických betonových konstrukcí: 

Výkres základových konstrukcí – viz. Výkres č. 02 – Výkres základů. 

 

c.) Výkresy skladby – sestavy dílců montované betonové konstrukce: 

V rámci projektu se nevyskytují montované betonové konstrukce. 

 

d.) Výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí: 

Sestavy dřevěných a kovových konstrukcí se v objektu nevyskytují. 

 

1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení projektové dokumentace, která   
řeší stavbu MŠ na pozemku obce Bílovice nad Svitavou. Stavba je posuzována dle ČSN 
73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazování objektu osobami a ČSN 73 0802 
Požární bezpečnost staveb -  Nevýrobní objekty. Viz. Příloha Požárně technická zpráva. 

 

 

1.4 Technika prostředí staveb 

Technika prostředí je v této fázi prováděcí dokumentace řešena pouze schématicky a 

to ve výkrese č. 18 – Kanalizace – schéma vedení potrubí  a ve výkrese č.19 – Vodovod 



– schéma vedení potrubí. Dále je ve výkrese č. 01 – Situace znázorněno napojení 

přípojek. Pro vedení svislého vodovodního a kanalizačního potrubí jsou vytvořeny 

instalační šachty ZT1-ZT4, pro odvodnění střechy slouží svodné potrubí v šachtách 

ZT5. Předpokládá se vytápění kondenzačním kotlem se zásobníkem pro ohřev teplé 

vody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 7.1.2013          ……………………………… 

                                 Bc. Šárka Hanzalová 

 

         

         ……………………………… 

                                Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

 
 
 



ZÁVĚR 

Vyhotovený projekt odpovídá obsahově požadavkům zadání. Byla zpracována částečně 

podsklepená mateřská školka o dvou nadzemních podlažích. Nadzemní podlaží jsou dělena 

na dvě provozní části a to samotná oddělení mateřské školky a hospodářské zázemí 

s vedením.  V suterénu se nachází kotelna. Dispozice objektu je řešena formou studií, 

následně došlo k drobným změnám s ohledem na výhodnější provozní řešení objektu. Cílem 

diplomové práce bylo vytvoření funkční budovy s ohledy na současné požadavky na 

výstavbu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

 

č.m.  číslo místnosti 

HI  hydroizolace 

KCE konstrukce 

k.v.  konstrukční výška 

NP  nadzemní podlaží 

PP  podzemní podlaží 

PTH Porotherm 

TI  tepelná izolace 

tl.  Tloušťka 

v.  výška 

ŽB  železobeton 

 

Všechny použité značky a symboly ve výkresové dokumentaci jsou označeny v legendě 

výkresu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM  PŘÍLOH 

 

SLOŽKA B: 

- výkres č. 01  Situace 

- výkres č. 01/1  Situace širších vztahů 

- výkres č. 02  Půdorys 1.PP 

- výkres č. 03  Půdorys 1.NP 

- výkres č. 04  Půdorys 2.NP 

- výkres č.05  Řez A-A´ 

- výkres č. 06  Pohledy 

 

SLOŽKA C1: 

(textové přílohy) 

- Přílohy projektové dokumentace 

- Tepelně technické posouzení budovy 

- Výpočet energetické náročnosti budovy 

- Osvětlení místnosti jídelna-herna 

- Technická zpráva požární ochrany 

- Část výpočty  - Výpočet odvodnění ploché střechy 

                         -  Návrhy schodišť 

             -  Výpočet základů pod vnější zdí 

             -  Výpočet základů pod vnitřní zdí 

 

 

 

 

 

 

 



SLOŽKA C2: 

(výkresová část) 

- Výkres č. 01  Situace 

- Výkres č. 02  Základy 

- Výkres č. 03  Půdorys 1. PP 

- Výkres č. 04  Půdorys 1. NP 

- Výkres č. 05  Půdorys 2. NP 

- Výkres č. 06  Kladečský plán stropních dílců Spiroll 1. PP 

- Výkres č. 07  Kladečský plán stropních dílců Spiroll 1.NP 

- Výkres č. 08  Kladečský plán stropních dílců Spiroll 2.NP 

- Výkres č. 09  Plochá jednoplášťová střecha 

- Výkres č. 10  Řez A-A´ 

- Výkres č. 11  Pohledy 

- Výkres č. 12  Detail soklu podsklepené části objektu a napojení světlíku  

- Výkres č. 13  Detail soklu nepodsklepené části 

- Výkres č. 14  Detail vstupu na terasu 

- Výkres č. 15  Detail osazení okna 

- Výkres č. 16  Detail atiky 

- Výkres č. 17  Výkres venkovního ocelového žebříku 

- Výkres č. 18  Kanalizace – schéma vedení potrubí 

- Výkres č. 19  Vodovod – schéma vedení potrubí 

 

 

- výpis č. 01  Výpis plastových výrobků 

- výpis č. 02  Výpis klempířských výrobků 

- výpis č. 03  Výpis zámečnických výrobků 

- výpis č. 04  Výpis překladů 

   

   

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHY 

Viz. samostatné složky diplomové práce B, C1 a C2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




