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ABSTRAKT 

Předmětem projektu je mateřská škola v obci Sokolnice. Objekt zahrnuje provoz čtyř oddělení, 

zázemí personálu a provoz kuchyně.  

Stavba je řešena jako nepodsklepená dvoupodlažní budova. Objekt je založen na betonových 

základových pasech. Obvodové stěny jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 425 T Profi s vnitřní 

tepelnou izolací. Vnitřní svislé konstrukce jsou navrženy z tvárnic POROTHERM pro tenkovrstvé zdění. 

Nosnou konstrukci stropu zajišťuje panelový systém spiroll. Vstupní dveře z hliníkových profilů, okna 

plastová. Jednoplášťová plochá střecha s povlakovou hydroizolací. 

Klíčová slova: 

Mateřská škola, oddělení, POROTHERM, nepodsklepený, dvoupodlažní, jednoplášťová střecha 

 

The subject of this project is a nursery school in Sokolnice. The building consists of four departments, 

facilities for personnel and kitchen. 

The building is designed as a two-storey cellarless building. It has concrete foundations.  The external 

walls are designed from POROTHERM 425 T Profi bricks with internal insulation. The internal vertical 

construction is designed from POROTHERM bricks for thin-layer masonry.  

The supporting structure of roof is provided by slab method Spiroll. The entrance doors are made 

from aluminum sections, plastic windows. The building has single-layer flat roof with waterproofing 

coating. 

Key words: 

Nursery school (kindergarden), department, POROTHERM, slab-on-ground, two-storey, single-layer 

flat roof 
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ÚVOD:

Zadáním diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby mateřské školy.
Objekt mateřské školy zahrnuje provoz čtyř oddělení, zázemí personálu a provoz kuchyně. Součástí provozu
je pozemek pro volný pobyt dětí, který zahrnuje oddělené i společné prostory pro jednotlivá oddělení.
Důležitou součástí vybavení mateřské školy jsou parkovací stání a příjezdové komunikace řešené odděleně
pro zaměstnance a veřejnost.
Objekt je založen na základových pasech a vyzděn keramickými tvárnicemi Porotherm. Stropní konstrukci
tvoří panelový systém spiroll. Plochá střecha objektu je řešena jako jednoplášťová.
Objekt svým řešením zapadá do okolní zástavby a jeho provoz nebude mít nepříznivý dopad na životní
prostředí.



F.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE STAVBY 

Zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. 

F.1. Účel objektu 

Účelem je stavba mateřské školy v obci Sokolnice. Z důvodu nárůstu populace obce mezi roky 

1996-2010 na téměř dvojnásobek, vznikla potřeba zbudování nové mateřské školy v obci aby byla 

pokryta poptávka ze strany obyvatel.  

 

F.2. 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 řešen s přihlédnutím na okolní zástavbu, aby svým vzhledem nenarušoval okolí. Barevné 

provedení objektu (přízemí zelená, patro modrá) bylo zvoleno s úmyslem propojit stavbu s přilehlými 

parky. Účelem tohoto řešení je opticky nezvyšovat procento zastavěné plochy v okolí.  

Severní část pozemku na němž bude mateřská škola zbudována bude upraven jako veřejně 

přístupný park, který propojí novou obytnou zónu se stávajícím zámeckým parkem. Nově zbudovaný 

park o rozloze 4300 m2 bude rovněž sloužit pro akustické oddělní provozu mateřské školy od provozu 

penzionu pro důchodce, který se nachází na severní hranici pozemku.  

Součástí mateřské školy je pozemek pro venkovní pobyt dětí. Dvůr o rozloze 4530 m2 je rozdělen 

na vyhrazené plochy pro jednotlivá oddělení, společné brouzdaliště a dráhu pro koloběžky. Na jižní 

straně pozemku je od okolní zástavby oddělen kamennou zdí, aby svým provozem nerušila obyvatele. 

Na zbylých místech je drátěný plot, aby byl pozemek školky opticky propojen s přilehlými parky.  

Dispozičně je objekt řešen jako nepodsklepená mateřská škole se 4 odděleními po maximálně 25 

dětech. Zbývající část objektu tvoří zázemí pro pracovníky a přípravny jídla. Herny a lehárny dětí jsou 

převážně orientovány k jihu pro zajištění maximálního osvětlení. 

Přístupy do budovy i komunikační prostory pozemku jsou řešeny jako bezbariérové. 

 



F.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 

plochy, orientace, osvětlení a oslunění, 

Užitná kapacita objektu 80 – 100 dětí.  

Personál: 1 ředitelka 

  8 vychovatelka 

  1 kuchařka 

  2 uklízečka 

  2 pomocný personál kuchyně 

Zastavěná plocha:    608m
2
 

Vnitřní podlahová plocha:    1130m
2  

Plocha pro rekreaci dětí:  4530 m
2 

Počet parkovacích stání O2:  1 ZTP, ZTPP veřejnost 

1 ZTP, ZTPP zaměstnanci 

10 veřejnost 

9 zaměstnanci 

 

Hlavní místnosti herny a lehárny pro děti jsou orientovány na jih a východ. Ostatní místnosti jsou 

orientovány na sever a východ. 

 

F.4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve 

vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost, 

 

Zemní práce: 

Bude provedena skrývka ornice v tl. 250mm. Provede se výkopy s pracovním prostorem pro 

zbudování ztraceného bednění z vibrolisovaného betonu. Základové pásy budou na vnějším povrchu 

zatepleny XPS 80 mm po celé výšce.  

Zhutněné zásypy budou provedeny z původní zeminy, štěrkové podypy ze štěrku frakce 8-16. 

Minimální pracovní prostor 600mm musí být dodržen u základů pod obvodovými zdmi. 

 Viz výkres ZÁKLADY. 

 

Základové konstrukce: 

Základové pásy budou provedeny z betonu C12/15, který bude aplikován do tvárnic ztraceného 

bednění z vibrolisovaného betonu v celkové tloušťce základu 490 mm. Základová deska v tloušťce 

150 mm bude provedena z betonu C16/20. Výztuž základových pasů bude provedena z oceli V Ø8 

mm. Základová deska bude při svém dolním okraji vyztužena KARI sítí 150/150 Ø5 mm, při horním 



okraji KARI sítí 100/100 Ø6 mm. Pod příčkami bude při horním okraji použita ještě jedna KARI síť 

150/150 Ø5 mm. 

Základy obvodových stěn budou sahat do hloubky 1,07m pod terén a dosahují tak nezámrzné 

hloubky. Základové konstrukce vnitřních stěn mjí výšku 660 mm včetně podbetonávky 100 mm 

nezbytné pod všemi základy. 

Hladina spodní vody na pozemku je v dostatečné hloubce, nemá tedy na základové konstrukce 

přímý vliv.  

Výpočet velikosti základů viz studie VÝPOČET ZÁKLADŮ.  

 

Svislé konstrukce: 

Obvodové zdivo objektu je provedeno z keramických tvárnic s vloženou tepelnou izolací 

POROTHERM 425 T Profi. Zdivo není potřeba zateplovat, provedena bude pouze tepelněizolační 

omítka. 

Vnitřní zdivo bude provedeno keramických dutinových tvárnic POROTHERM pro přesné zdění.  

Nenosné vnitřní svislé konstrukce jsou také řešeny v systému POROTHERM 11,5 Profi, tvárnic pro 

přesné zdění. 

Veškeré svislé konstrukce budou vyzděny pomocí  malty POROTHERM Profi DBM pro 

tenkovrstvé zdění. Pouze první vrstva zdiva bude vyzděna na maltu POROTOHERM Profi AM. 

 

Vodorovné kce: 

 - Stropní kce: 

Strop nad 1.NP a 2NP bude proveden z předem předpjatých dutinových stropních panelů SPIROLL 

tloušťky 200 mm. Stropní panely budou ukládány na maltové lože. Pro zvýšení pevnosti nosného 

zdiva bude v místě uložení stropních panelů proveden podkladní železobetonový věnec, který bude 

výztuží spojen s věncem provedeným v úrovni stropu.  

 

Schodiště:     
Schodiště jsou dvouramenná z železobetonu. Jednotlivá ramena schodiště budou na stavbu dodána 

firmou Prefa Brno jako prefabrikované dílce.  

Veškeré součásti schodiště budou ukládány na akustickou podložku aby se hluk nešířil. 

Vnější ocelové schodiště bude provedeno na zakázku na stavbu dodáno dle technologického 

předpisu dodavatele. Schodiště bude opatřeno antikorozními úpravami. Stupně budou provedeny 

z ocelových roštů. 

Přesné rozměry schodišťových prvků ve výkresové dokumentaci.  

 

 



Střešní konstrukce: 

Navržena je plochá střecha s minimálním sklonem 2%. Spádování střechy je řešeno pomocí 

spádové vrstvy z ekostyrenbetonu. Na střeše nad 2NP jsou umístěny čtyři vtoky TOPWET – TW 110 

BIT, DN 100. Které jsou svedeny do kanalizace.   

Hydroizolace střešního pláště provedena z jednovrstvé mechanicky kotvené folie na bázi 

měkčeného PVC ( FATRAFOL 810). Hydroizolace bude pokládána na separační vrstvu geotextilie 

aby nedošlo k jejímu poškození při kontaktu s ekostyrenbetonem. Kotvení hydroizolace bude 

provedeno do spádové vrstvy. 

Tepelná izolace pláště je provedena z EPS 100 S tloušťky 120 mm kladené ve dvou vrstvách 

s překrytím spár. Tepelná izolace bude chráněna proti vlhnutí z interiéru asfltovou parozábranou 

z SBS pásů. Proti vlhnutí shora je chráněna parozábranou na bázi folie ( zajišťuje vodonepropustnost 

shora a zajišťuje odvod kondenzátu z TI ). 

 

Komín: 

V 1NP je navržen plynový kotel, ze kterého je nad střechu vyveden komín SCHIEDEL UNI . 

Univerzální dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací, jednoprůduchový. 

 

Povrchové úpravy: 

Omítky, obklady: 

Vnitřní povrchy stěn jsou navrženy jako vápenocementová omítka a keramické obklady, vnější 

plocha fasády bude opatřená silikátovou fasádní omítkovinou probarvenou. V koupelnách a WC bude 

keramický obklad do výšky 1500-2000mm. 

Jako základní vrstva bude na vnější straně objektu sloužit tepelněizolační omítka POROTHERM 

TM.  

Přesná skladba omítek viz projektová dokumentace část výkresy. 

 

Podlahy:  

Skladby podlah viz příloha SKLADBY PODLAH. 

Úpravy podlah jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností – keramická dlažba, koberec, PVC, 

EPOXID. Rozvržení naleznete v projektové dokumentaci část výkresy. 

Na chodníky je použita betonová zámková dlažba tl. 80mm. Položena na drcené kamenivo. Pro 

pojezdové a parkovací plochy je navržena zátěžová skladba pro zatížení vozidly kategorie O2.  

 

 

 

 



Truhlářské výrobky: 

Všechny vnitřní dveře jsou dřevěné. Informace viz příloha truhlářské výrobky 

 

Zámečnické výrobky: 

Informace viz příloha zámečnické výrobky 

 

Klempířské výrobky: 

Informace viz příloha klempířské výrobky 

 

 Hydroizolace: 

Izolace spodní stavby je provedena z SBS modifikovaného asfaltového pásu ELASTEK 40  

SPECIAL MINERAL, tl. 4mm. Na podkladní beton nanesena asfaltová penetrační emulze 

DEKPRIMER 

V koupelnách a WC bude skladba doplněna stěrkovou koupelnovou HI Cemix 103. 

Ve střeše použita HI z asfaltového pásu SBS Elastek 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm ve funkci 

parozábrany a jednovrstvá mechanicky kotvené folie na bázi měkčeného PVC jako hydroizolace 

ploché střechy.   

 

Tepelná izolace: 

Sokl a spodní stavba zatepleny pomocí extrudovaného polystyrenu  tl. 80mm. 

Tepelná izolace v podlaze na terénu je tvořena izolačními deskami pro spodní stavbu EPS 100 S tl. 

120mm.  

Plochá střecha je zateplena rovněž tepelnou izolací EPS 100 S tl. 120mm, kladené ve dvou 

vrstvách s překrytím spar. 

Na obvodové zdivo bude aplikována tepelněizolační omítka  POROTHERM TM v tloušťce 40 

mm. 

 

Vytápění: 

Větrání objektu je přirozené.  

Objekt bude vytápěn centrálně pomocí plynového kotle, umístěného v technické místnosti v 1NP.  

Vytápění bude kombinací podlahového vytápění ( v místech s provozem dětí) a vytápění pomocí 

nástěnných výměníků (radiátor) ve zbývajících částech objektu. 

Schéma vytápění viz studie.   

 

 



Instalace: 

K objektu bude dovedena splašková a dešťová kanalizace, vodovodní potrubí, plynovod a 

silové vedení nízkého napětí.  

 

Vodovod: 

Voda bude v 1NP dovedena ke kotli, od kterého bude vodovodním potrubím rozvedena 

studená a teplá voda do celého objektu.  

 

Kanalizace: 

Schéma kanalizace a kanalizační přípojky viz studie a SITUACE. 

 

Výplně otvorů: 

Okna jsou řešena jako plastová se součinitelem prostupu tepla rámem Uf= 1,1 W/k*m2. 

Zasklení: tepelněizolační dvojsklo Ug= 1,0 W/K*m2 

  Tepelněizolační trojsklo Ug= 0,6 W/K*m2 

Vstupní dveře jsou navrženy z hliníkových profilů odolných v silně využívaných prostorech 

se  součinitelem prostupu tepla rámem Uf= 1,72 W/k*m2. 

Zasklení: tepelněizolační dvojsklo Ug= 1,0 W/K*m2 

  Tepelněizolační výplň Ug= 1,0 W/K*m2 

 

F.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů 

.Konstrukce tvořící obálku budovy jsou řešeny tak, aby nevznikaly zbytné tepelné mosty a 

přebytečné ztráty tepla prostupem konstrukcemi. 

Výplně otvorů jsou navrženy tak, aby jejich celkový součinitel prostupu tepla Ureg  konstrukcí 

splňoval požadované hodnoty ČSN 73 0540-2. Těmto požadavkům dostatečně vyhovují plastová okna 

s izolačním dvojsklem (jižní, východní a západní okna) a trojsklem (severní okna)  dosahující až 

k hranici doporučeného součinitele prostupu tepla U. 

Posouzení jednotlivých konstrukcí tvořících obálku budovy viz složka B část výpočty. 

Svislý nosný systém obvodových stěn je řeše z tvárnic POROTHERM 425 T Profi s vnitřní 

tepelnou izolací z minerálních vláken. Obvodová stěna tedy nevyžaduje zateplení, které by snižovalo 

mechanickou odolnost fasády. 

Konstrukce podlah jsou pro snížení ztrát tepla opatřeny tepelnou izolací EPS v tloušťce 120mm. 

Konstrukce střech jsou ze stejného důvodu zatepleny izolací EPS tloušťky 240mm. 



 

 

 

F.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, 

Objekt bude založen na základových pasech. Návrh velikosti základových konstrukcí viz příloha. 

Základové poměry stavby jsou jednoduché. Požadovaná hloubka založení 800mm je dodržena, 

nedojde tedy poškození základových konstrukcí vlivem promrzaní základové půdy pod základovou 

spáru.  

Na základové konstrukce obvodových stěn bude aplikována tepelná izolace XPS v tloušťce 80mm 

pro zvýšení úspor tepla pro vytápění. 

Hladina spodní vody na pozemku je v dostatečné hloubce, nemá tedy na základové konstrukce 

přímý vliv.  

Chemické složení vody ani půdy nevyžaduje aplikaci speciálních základových konstrukcí nebo 

materiálů.  

 

F.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 

případných negativních účinků, 

Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď z výroby, 

nebo jejich vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. ETICS jako certifikovaný 

výrobek, výplně otvorů, střešní souvrství atd. a jejich vzájemná napojení jsou chráněny proti UV 

záření, vlhkosti, nízkým teplotám, biologickým činitelům apod. a především proti kombinaci těchto 

vlivů. 

Použití přídavné fungicidní látky do povrchové úpravy ETICS, obzvláště na severní fasádě, bude 

konzultováno mezi investorem a dodavatelem stavby. 

Situování mateřské školy do těsné blízkosti zámeckého parku nijak negativně neovlivní okolní 

prostředí z hlediska životního prostředí.  

Z akustického hlediska je zabráněno šíření hluku na jižní straně pozemku masivní kamennou zdí. 

Na severní části pozemku bude zbudován veřejný park s množstvím vzrostlé zeleně, která zabrání 

šíření hluku severním směrem. Na východ od objektu se nachází zámecký park, rušení hlukem 

z mateřské školy tímto směrem se neuvažuje. Západní strana ( obytná zóna a příjezdová komunikace) 

je z části kryta samotnou stavbou, z části živými ploty a vegetací. 



F.8. Dopravní řešení 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno z ulice Zámecká připojením k silnici druhé 

třídy vedoucí na hranici pozemku. Povrch vozovky před pozemkem tvoří asfaltová komunikace, která 

umožňuje přístup na komunikace první třídy. Objekt je napojen na pěší systém obce. 

Součástí pozemku budou parkovací stání pro personál i pro veřejnost. Zaměstnanci mají parkovací 

stání umístěna hlouběji na pozemku, stání pro veřejnost jsou situována přímo na hranici pozemku a 

umožňují velmi rychlé parkování. Zásobování kuchyně bude provádět kuchařka služebním vozem, pro 

snadnou manipulaci s potravinami je pro služební vůz vyhrazeno parkovací stání v těsné blízkosti 

vstupu pro personál kuchyně. 

F.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď z výroby, 

nebo jejich vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. ETICS jako certifikovaný 

výrobek, výplně otvorů, střešní souvrství atd. a jejich vzájemná napojení jsou chráněny proti UV 

záření, vlhkosti, nízkým teplotám, biologickým činitelům apod. a především proti kombinaci těchto 

vlivů. 

Použití přídavné fungicidní látky do povrchové úpravy ETICS, obzvláště na severní fasádě, bude 

konzultováno mezi investorem a dodavatelem stavby. 

Jako ochrana proti pronikání radonu z půdy do objektu je navržena vrstva hydroizolačního pásu 

základových konstrukcí. Objekt se nenalézá v oblasti zvýšeného výskytu radonu v půdě. Izolační pásy 

tvoří dostatečnou ochranu 

 

F.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při návrhu objektu byly zohledněny požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby.  U střešního pláště se jedná o § 25, u obvodového pláště o § 19, u výplní otvorů o § 26, u 

lodžií a balkonů o § 27 a 31, obecně pak o § 7 (oplocení pozemku), § 10 (ochrana zdraví a životního 

prostředí), § 11 – 13 (denní osvětlení, větrání a vytápění), § 16 (úspora energie a ochrana tepla), § 21 

(podlahy, povrchy stěn a stropů), § 22 (schodiště a šikmé rampy), § 36 (ochrana před bleskem). 

Při provádění přeložek inženýrských sítí musí být respektována ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. V návaznosti na požadavky stanovené v této normě mohou 

vzniknout další požadavky na další přeložky inženýrských sítí.  

 

V Brně dne 11.10. 2012 

 ................................ 

 Bc. Pavel Macháček  



ZÁVĚR:

Tuto práci jsem zpracovával na základě svých vlastních úvah a znalostí s použitím veškerých potřebných
norem a podkladů od výrobců.
Výkresová dokumentace je vyhotovena pro provedení stavby.
Účel diplomové práce je vyprojektování mateřské školy se čtyřmi odděleními v obci Sokolnice. Důležitým
hlediskem projektu je pořizovací cena, provozní náklady projektu a celková kvalita díla. Celkové řešení
objektu je přizpůsobeno podmínkám výstavby a potřebám lokality i provozu.
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