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Abstrakt  
Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v Sezemicích u Pardubic. 
Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Objekt je zastřešen plochou 
střechou.  
  
Klí čová slova 
mateřská škola, dvoupodlažní objekt, částečné podsklepení, plochá střecha.  
  
  
  
Abstract 
This thesis describes the design of a kindergarten in Sezemice near Pardubice. This is a 
two-storey building with partial basement. The building is covered with a flat roof.  
  
Keywords 
kindergarten, two-storey building, partial basement, flat roof. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace pro novostavbu 

mateřské školy v Sezemicích u Pardubic (viz přílohy B a C diplomové práce práce). 

Mateřská škola má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. 



VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

A. Průvodní zpráva 

B.  Souhrnná technická zpráva 

D.  Technická zpráva 
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OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 

A) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka 
(právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho 
kontaktní adresa a zkladní charakteristika stavby a její účel. 

B) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích. 

C) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

D) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 

E) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

F) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 

G) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území. 

H) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby. 

I) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka 
(právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho 
kontaktní adresa a zkladní charakteristika stavby a její účel. 

 
Identifikace stavby:  Mateřská škola v Sezemicích 
Stavebník: Městský úřad Sezemice, Husovo Náměstí 790,  

Sezemice 533 04 
Projektant:  Bc. Martina Pleskačová, Za Humny 707, Sezemice 533 04 
Místo stavby:  Sezemice 
Okres:   Pardubice 
Číslo parcely:  47/3; 47/6; 47/7; 47/8; 50/1; 50/2; 50/3; 50/5;  
Katastrální území: Sezemice nad Loučnou [747670] (okres Pardubice) 
  

Charakteristika stavby: 
  

Jedná se o novostavbu Mateřské školy v Sezemicích, dvoupodlažní s částečným 
podsklepením 1S. 

V podzemním podlaží se nachází sklady (odpadů, obalů), místnost pro přivedení 
parovodu a rozvodu tepla a TUV, dále místnost pro vzduchotechniku, úklidová 
místnost, zázemí pro zaměstnance, jednotlivé sklady potravin a nápojů, přípravny 
potravin a kuchyň s umývárnou a varnou.  

V prvním podlaží se nachází dvě třídy – každá pro 24 dětí s danými 
přidruženými místnostmi dle výkresové části, WC, ředitelna, kancelář, denní místnost 
učitelek, a úklidová místnost, v tomto patře se nachází dvě hlavní tříramenné schodiště a 
dále dvouramenné schodiště pro zaměstnance sousedící s výtahem, který umožňuje 
bezbariérový přístup do druhého patra v objektu. 

V druhé nadzemní podlaží se nachází opět dvě třídy – každá pro 24 dětí, WC, 
zasedací místnost (společenská), knihovna a úklidová místnost, terasa – pochůzí střecha 
ze které je možný v případě potřeby kontrol a oprav přístup na střechu nad 2NP, a terasa 
se schodištěm vedoucím na pozemek, sloužící jako druhá úniková cesta z obou tříd. 

Budova je zhotovena ze zdiva Porotherm 36,5 Profi, opatřena tepelnou izolací a 
obložena cetris deskami (3350x1250mm), které barevně odlišují budovu na část pro 
zaměstnance od jednotlivých tříd pro děti. Vnitřní nosný systém zhotoven 
z keramických cihel porotherm viz výkresy 1NP, 2NP. Příčky zhotoveny s příčkovek 
porotherm 14Profi. Podzemní podlaží je realizováno jako ztracené bednění Best, 
vyztužené + výplňový beton ( návrh provede statik). Ve všech podlažích jsou 
sádrokartonové podhledy pro umožnění skrytého vzduchotechnického rozvodu, jedná se 
o místnosti jednotlivých tříd, chodeb, kuchyň a dále viz výkresová dokumentace. 

 



Čelní část budovy je řešena jako prosklená fasáda od firmy Schűco, která 
bude před realizací navržena danou firmou, přesné řešení není součástí projektu 
Střecha plochá – jednoplášťová, nad vstupy do budovy se nachází střecha vegetační a 
v části 2NP pochúzí střecha – terasa s dřevěnou nášlapnou vrstvou. 

 
Účel stavby: Stavba pro školské zařízení, pro děti předškolního věku  

– mateřská škola 
 

B) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích. 

Stavební pozemek byl v minulosti zastavěn, jedná se o stavební parcelu, která  
byla sloučena z více jednotlivých pozemků. Okolní pozemky jsou zastavěny,   nachází 
se zde rodinné domy, škola, kostel. Pozemek je sloučen z mnoha jednotlivých pozemků, 
které jsou ve vlastnictví objednatele – Město Sezemice. 

 
Sousední pozemky: parcela č. 305/1  - Malá Jarmila, Malý Pavel 

     439  - Hrstka Lubomír 
     48/5 - Římskokatolická farnost Sezemice 
     47/1 - Hrdý Zdeněk, Hrdá Jindra 
     Zbylé pozemky ve vlastnictví města Sezemic 
Vlastníci nemají žádné výhrady a souhlasí s výstavbou. 
Komunikace ve vlastnictví Města Sezemic 
 
C) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

Budova spadá do II geotechnické kategorie. Geologické a hydrogeologické  
podloží bylo ověřeno podle podkladů a map MÚ Sezemice. Zemina je hlinito-písčitá, 
níže jílovitá – F4 jíl písčitý pevný. 

Hladina podzemní vody se nachází 8,40 m pod terénem, což výstavbu negativně  
neovlivní. Pozemek je bez radonového rizika. 

Novostavba mateřské školy bude napojena na dopravní infrastrukturu na stávající  
pozemní komunikaci pod správou města Sezemice, kde bude provedeno napojení  
k stávajícím inženýrským sítím. 
  
 
D) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Všechny dotčené orgány byli informováni o novostavbě mateřské školy.  
Požadavky byly respektovány a projektová dokumentace tyto požadavky splňuje. 

 
 
 



E) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy. Stavba mateřské školy, zpevněné  
plochy, inženýrské sítě a oplocení je navrženo v souladu s platnými právními předpisy, 
obecnými požadavky na využití území a obecnými technickými požadavky na výstavbu.  
Dále dodrženy požadavky na realizaci staveb a bezpečnost práce. 
 
F) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 

Novostavba splňuje podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí, dle 
požadavků příslušných orgánů. 

 
G) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území. 

Stavba nebude zahájena hned po obdržení stavebního povolení. Jedná se o 
samostatnou novostavbu, která je však vázána k dalším stavbám v okolí. 

Nutným požadavkem před zahájením stavby je realizace parovodního potrubí, 
které bude přivedeno do města Sezemice (okr. Pardubice)  

V souvislosti s výstavbou se musí předpokládat s možností zvýšení hlučnosti  
a prašnosti což může negativně ovlivnit provoz sousedící základní školu, provoz bude 
tomuto přizpůsoben. Lze předpokládat částečné znečištění přilehlé komunikace od 
stavební techniky, které bude náležitě odstraněno. 
 
H) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby. 

Ihned po obdržení stavebního povolení a realizaci parovodu bude zahájena 
výstavba. 
Předpokládané zahájení výstavby :  05/2018 
Předpokládaný konec výstavby : 11/2020 
Konec výstavby je orientační a bude investorem upřesněn. 

 
I) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 

Orientační cena stavby :  52,7 mil. Kč (počítáno cca 5,5 tis/m3) 
Obestavěný prostor :    9 584,91 m³ 
Zastavěná plocha :    1 070,94 m² 
Podlahová plocha :    2 082,32m²   
Plocha staveb.pozemku :       4 644 m²  
Procento zastavění :              45 % 
Výška atiky nad upraveným terénem         8,95m 
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1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a)  Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně. 

Jedná se o novostavbu mateřské školy samostatně stojící, situovaný do 
 katastrálního území Sezemice na parcelách č. 47/3; 47/6; 47/7; 47/8; 50/1; 50/2; 
50/3; 50/4; 50/5,  
na nepatrně skloněném terénu směrem k Jihozápadní straně. Objekt je umístěn na 
pozemku cca 22 metrů od stávající komunikace – ze strany hlavního vstupu, a ze strany 
pro vstup zaměstnanců – 7,4metry od příjezdové komunikace (slepé) sloužící pro 
zásobování mateřské školy. 

Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená, s plochou jednoplášťovou 
střechou. 

Přístup k objektu je řešen z místní komunikace – ulice Jiráskova. 
Mateřská škola je situována v blízkosti stavby školského zařízení – základní 

školy, a rodinných domů. Viz situace širších vztahů. 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 

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

souvisejících. 

Pozemek má obdélníkový tvar. Stavba je situována v zastavěném území. Daná 
parcela je vedena jako stavební pozemek. 

Jedná se o stavbu mateřské školy - stavba pro výchovu a rozvoj mládeže. 
V podzemním podlaží se nachází sklady (odpadů, obalů), místnost pro přivedení 

parovodu a rozvodu tepla a TUV, dále místnost pro vzduchotechniku, úklidová 
místnost, zázemí pro zaměstnance, jednotlivé sklady potravin a nápojů, přípravny 
potravin a kuchyň s umývárnou a varnou.  

V prvním podlaží se nachází dvě třídy – každá pro 24 dětí s danými přidruženými 
místnostmi dle výkresové části, WC, ředitelna, kancelář, denní místnost učitelek, a 
úklidová místnost, v tomto patře se nachází dvě hlavní tříramenné schodiště a dále 
dvouramenné schodiště pro zaměstnance sousedící s výtahem, který umožňuje 
bezbariérový přístup do druhého patra v objektu. 

V druhé nadzemní podlaží se nachází opět dvě třídy – každá pro 24 dětí, WC, 
zasedací místnost (společenská), knihovna a úklidová místnost, terasa – pochůzí střecha 
ze které je možný v případě potřeby kontrol a oprav přístup na střechu nad 2NP, a terasa 
se schodištěm vedoucím na pozemek, sloužící jako druhá úniková cesta z obou tříd. 

Budova mateřské školy má modernější ráz. Obvodové konstrukce jsou zatepleny a 
obloženy cementotřískovými deskami cetris. Čelní část objektu u vstupu je češena 
systémem schuco, jedná se o prosklenou fasádu, která je takto řešena i z důvodu 
prosvětlení hlavní chodby a skrz ní i místnosti orientované na severozápadní stranu. 

 



Druhy a parcelní čísla sousedních pozemků podle katastru nemovitostí: 
305/1  zastavěná plocha (RD) a nádvoří – vlastník Malý Pavel 
305/2  zastavěná plocha (RD) a nádvoří – vlastník Malý Pavel 
439  zastavěná plocha (RD) a nádvoří – vlastník Hrstka Lubomír 
47/2  zastavěná plocha (RD) a nádvoří – vlastník Hrstka Lubomír 
47/1  zastavěná plocha (RD) – vlastník Hrdý Zdeněk 
47/6  komunikace – vlastník – město Sezemice 
50/6  trvalý travní porost – vlastník – město Sezemice 
48/6  komunikace – vlastník – město Sezemice 
48/4  komunikace – vlastník – Římskokatolický farnost 
48/5  komunikace – vlastník – Římskokatolický farnost 
 
Stavební parcela: 
50/2; 47/3; 47/6; 47/7; 47/8; 50/1; 50/3; 50/5; 50/4 
 

c)  Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch. 

 Na vlastním pozemku bude zřízena provizorní vodoměrná šachta a budou zde 
nainstalovány mobilní buňky pro převlékání pracovníků, dále sociální zařízení, kancelář 

a 
buňka pro sklad nářadí. Celý pozemek bude oplocen. 
 Zemní práce budou spočívat ve strojním výkopu vlastní jámy sklepa. Z pracovní 
plochy 
bude přebytečná zemina přesunuta na skládku pro pozdější úpravy terénu.  
 Ostatní výkopové práce budou prováděny menšími strojními mechanizmy a 
ručními dokopávkami. Výkop jámy a  základových rýh bude proveden v zemině 
F4 – jíl písčitý, předpokládané namáhání půdy je 0,25 MPa. Je nutné dbát bezpečnosti 
práce ohrazením výkopu jámy. 

Základy provedeny z betonu třídy C25/30, provedeny do nezámrzné hloubky, část  
základu se bude oboustranně bednit. Nutno respektovat prostupy pro instalace TZB. 

Hlavní figury a široké pasy provedeny strojně, ostatní ručně (začištění 
základ.spár) Izolace proti zemní vlhkosti: provedeny z těžkých natavitelných pásů 
odpovídajících i izolaci proti radonu. 
 Obvodové zdivo je navrženo z cihel Porotherm 36,5 Profi opatřeno tepelnou 
izolací, vnitřní nosné zdi PT 36,5 Profi a PT 30,  příčky 14 P+D. V patrech je počítáno i 
s železobetonovými sloupy viz výkresy půdorysů. 
Suterénní zdivo obvodové je tvořeno ztraceným bedněním šířky 400mm od firmy 
Presbeton opatřené tepelnou izolací Styrodur, vnitřní nosné zdivo a příčky stejné jako  
v nadzemních patrech. Stropy jsou montované, železobetonové předpjaté Spiroll, pod 
nimi je železobetonový věnec. 



V objektu jsou navržena dvě tříramenná železobetonová schodiště pro veřejnost a 
jedno dvouramenné schodiště železobetonové pro zaměstnance. V objektu se nachází 
výtah zajišťujicí bezbariérový přístup do druhého patra mateřské školy. 
 Vnitřní povrchy stěn – štuková omítka + malba (případně keramický obklad) 
 Vnější povrchy – obvod je opatřen obkladem z barevných cetris desek, čelní strana 

budovy je řešena jako prosklená fasáda firmy schuco 
 Podlahy –  marmoleum desky - click, keramická dlažba. 
 Venkovní dlažba – betonové dlažba DITON terasa, chodníky 
 Asfaltové plochy – řešení parkovišť, příjezdové rampy pro zásobování objektu 
 Hydroizolace z asfaltových pásů, tepelná izolace –  desky do roštu pod obklad  
            isover. 
 Kročejová izolace zajištěna tepelnou izolací podlahy. 
Výplně otvorů –  plastová okna Vekra s izolačním dvojsklem, 
    vstup – systém schuco – prosklená fasáda + dveře 

 ostatní vstupní stupní dveře také značky Vekra, kovové 
    dveře uvnitř objektu voleny dřevěné z masivu 
Klempířské práce – parapety, oplechování atiky, vše navrženo z titanzinkového plechu 
tl.0,65. 
  
d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezdová cesta do suterénu pro zásobování je vedena z vedlejší stávající 
komunikace z ulice Jiráskova.  

Příjezdová cesta vedoucí k hlavnímu vchodu - vedena z vedlejší komunikace, jsou 
zde navržena parkovací místa na pozemku u vstupní brány a mimo řešený pozemek ale 
také na pozemku ve vlastnictví města Sezemice, viz situace.  

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno pomocí jednotlivých 
přípojek. 
 
Napojení na inženýrské sítě: 

1) kanalizace splašková a dešťová - veřejná kanalizace je jednotná zaústěna do 
ČOV města. Napojení bude provedeno plastovým potrubím PVC KG. 

2) vodovod - přívod pitné a užitkové vody bude vodovodní přípojkou na veřejný 
vodovod. 

3) parovod – projekt je řešen s napojením na parovod, pro ohřev vody a vytápění,  
uvažováno dovedení parovodu do města Sezemice (které se v budoucnu uvažuje) pře  
plánovanou dobou výstavby mateřské školy. Předpokládané napojení k objektu řešeno 
ze strany vstupu pro personál, kde se nachází i „kotelna“. V té se nachází výměník, ten 
rozvede vodu do topení a po chlazení i TUV. Přesné řešení bude specifikováno před 
realizací objektu. 

4) elektrická energie - bude dodána kabelovou přípojkou z veřejné sítě do 
přípojkové skříně umístěné ve zděném sloupku na hranici pozemku. Z této přípojkové a 
elektroměrové skříně provede napojení do rozvaděče v suterénu rodinného domu. Jsou 
požadovány zásuvkové a světelné okruhy. 



V době od 22:00 hod do 6:00 se nepředpokládá zvýšení dopravního provozu, 
bude dodržena doba nočního klidu. 

 
 

e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 

 Napojení na stávající komunikaci. Provoz mateřské školy je řešen po stávající  
komunikaci a na pozemku je navrženo parkoviště, zajištěno i jedno místo pro osoby se  
sníženou schopností pohybu dle příslušných nároků. Na pozemku se nachází pouze čtyři  
parkovací stání, ostatní parkovací stání jsou řešena na pozemku 48/1 který taktéž spadá  
do vlastnictví města Sezemice. Řešení viz výkres situace. 
 Příjezd – zásobování, řešeno z druhé strany objektu, po komunikaci – slepá ulice. 

 Pozemek není v poddolovaném území, ani ve svážném terénu, tudíž nejsou  
kladeny podmínky pro navrhování v takovém území. 
 
f)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Z hlediska památkové péče se pozemek nenachází v chráněném území, ani 
jiným způsobem nepodléhá její ochraně. 
Stavba ani její provádění nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.   
Na stavebním pozemku budou vykáceny pouze staré stromy , které by ohrožovaly 
budoucí provoz mateřské školy. 
  
g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

V objektu je předpokládán pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Objekt je 
tedy uzpůsoben pro osoby s omezenou schopností pohybu – zřízení výtahu který je 
prostorově vhodný pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, odpovídající 
WC a absencí prahů. 
 
h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Na pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Spodní voda 
byla  naražena v hloubce 8,4 m pod terénem, stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
V této  oblasti je nízkého radonového rizika, což bylo i potvrzeno radonovým 
průzkumem. Na pozemcích nebyla zjištěna kontaminace půdy nebezpečnými nebo 
škodlivými látkami, které by mohly ohrozit životní prostředí. 

 
 

 



i)  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

Objekt je umístěn na pozemkách č. 50/2; 47/3; 47/7; 47/8; 50/1; 50/3; 50/5, v obci 
Sezemice. Výškově je objekt osazen na okolní mírně sklonitý terén, úroveň podlahy 
1NP 0,000 = 220,80 m.n.m. Výškové zaměření bylo vztaženo ke dvěma vytyčovacím 
bodům. 
 
j)   Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

rozdělení na stavební a inženýrské objekty: 
SO01:  mateřská škola 
SO02-SO05  přípojky inženýrských sítí 
SO06:  zpevněné plochy 
SO07:  oplocení 

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

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, respektive jejich 
minimalizace 

Dokončená stavba nemá na okolní pozemky negativní vliv, během provádění 
stavby bude při výkopových prací zabezpečena ochrana proti pádu do výkopu. Při 
stavebních pracích bude okolí stavby maximálně chráněno před prachem. Pokud dojde 
vlivem stavebních prací k dočasnému omezení dopravy v nejbližším okolí bude 
zajištěna její bezpečnost. Při pracích lze předpokládat zvýšení hlučnosti v blízkém 
okolí. 
 
l)  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Návrh objektu splňuje po stránce materiální i technologické požadavky na 
ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků při vlastním provozu. 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány požadavky BOZP. 
Pracovníci budou seznámeni s příslušnými požadavky a nařízení BOZP a bude 
požadováno jejich dodržování. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni 
 
 
2) Mechanická odolnost a stabilita 

a)  Zřícení stavby nebo její části 

Zřícení stavby bude zabráněno zajištěním technologických postupů a projektové  
dokumentace, dále pak dodržením tvaru a uspořádáním prvků dle statického výpočtu. 
 
b)  Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Pro zajištění minimálních průhybů je potřeba přesně dodržet stanovené doby pro  
odbedňování betonových prvků, tyto doby jsou stanoveny v technologických  
předpisech jednotlivých konstrukcí. 

 



3) Požární bezpečnost 

Požárně bezpečnostní řešení je součástí bakalářské práce jako samostatný projekt 
– viz složka C4. 

 
4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Jedná se o objekt mateřské školy - stavba pro výchovu a rozvoj mládeže,  
s minimálními dopady na životní prostředí. Objekt je nevýrobní a bez prvků 
s negativními účinky. 
            Materiály použité ve stavbě ani její navrhovaný provoz nebudou vykazovat 
žádný negativní vliv na zdraví osob, zdravé životní podmínky a životní prostředí. 
            V jednotlivých třídách jsou navrženy zařizovací předměty dle počtu dětí (dle 
normy 1WC a 1umyvadlo na počet 5 dětí) a to početně na jednu navrhovanou třídu pro 
24 dětí: 5x wc dětské (horní hrana ve výšce 300mm nad čistou podlahou) , 5x umyvadlo 
dětské (horní hrana max.500mm nad čistou podlahou) a 1 sprcha. Dále WC a umyvadlo 
pro učitelky přímo ve třídě. Ve zbylých částech objektu – suteren: WC, umyvadlo a 
sprcha pro zaměstnance, v 1NP se nachází WC + umyvadlo uzpůsobené jako 
bezbariérové a WC a umyvadla pro zaměstnance. V druhém podlaží jsou opět vybaveny 
třídy jako v 1NP, dále WC + umyvadlo uzpůsobené jako bezbariérové, přístupné 
z chodby. 

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do kanalizace. 
Jedná se o objekt mateřské školy - pro výchovu a vzdělávání, s minimálními 

dopady na životní prostředí.  
Objekt je nevýrobní a bez prvků s negativními účinky. Materiály použité ve 

stavbě ani její navrhovaný provoz nebudou vykazovat žádný negativní vliv na zdraví 
osob, zdravé životní podmínky a životní prostředí. 
 
5) Bezpečnost při užívání 

            S ohledem na druh provozu v navrhované stavbě není vyžadováno žádné 
speciální opatření týkající se zajištění bezpečnosti při užívání stavby. 
      Objekt je navržen v souladu s „Obecně technickými požadavky na výstavbu“ a 
budou dodržovány příslušné požadavky a nařízení BOZP. 

 
6) Ochrana proti hluku 

Vnější prostředí stavby nepůsobí žádnými výrazně negativními účinky na objekt 
nebo na vnitřní prostředí v něm. Konstrukce jsou navrženy dle příslušné normy 
o nárocích na akustiku, veškeré instalace budou kvalitně izolovány.  

Stavba nebude vykazovat negativní vliv na okolní stavby. 
 
7) Úspora energie a ochrana tepla 

Požadavky na energetickou náročnost byly splněny, navržená budova je v souladu  
s platnou normou a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu  
energetické náročnosti budov. 

 



Navržené konstrukce vykazují velmi malé tepelné ztráty je použito kvalitních 
materiálů pro tepelné izolace a pro konstrukce na styku s vnějším prostředím a splňují 
minimální požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2. 
 
8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

V objektu je uvažováno s přítomností osob s omezenou schopností pohybu. 
Budova je tomuto faktu uzpůsobena - rampa, absence prahů, zřízení výtahu, uzpůsobení 
WC. 
 
9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

V okolním prostředí nehrozí výskyt nepříznivých vlivů vnějšího prostředí, jako je  
agresivní spodní voda apod. Území Sezemic patří do oblasti nízké kategorie radonového 
rizika. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Nehrozí též ani výskyt seismických 
vlivů a budova se nenachází v poddolovaném území či ochranném a bezpečnostním 
pásmu. 

Objekt je standardně chráněn před škodlivými vlivy vnějšího prostředí dle 
platných vyhlášek a ČSN. 

Stavba je situována do klidné zástavby, intenzita dopravy na veřejné komunikaci 
nepřekročí stanovené limity v oblasti hluku. 

 
10) Ochrana obyvatelstva 

Objekt nevznáší nároky na zvláštní stavby či opatření k ochraně obyvatelstva. 
 
11) Inženýrské stavby 

a)  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Pozemek bude odvodněn v podzemní části plastovým potrubím okolo suterénu. 
Co se týče dešťových vod, předpokládá se vsakování většiny vody na pozemku. 
 
b)  Zásobování vodou 

Objekt je napojen na veřejné vodovodní potrubí. Hlavní uzávěr vody a vodoměrná  
sestava jsou umístěny uvnitř budovy cca 1 m od stěny. Spád přípojky je 0,5% směrem k 
řadu. Potrubí přípojky bude uloženo do pískového lože a obsyp potrubí bude až do výše 
300 mm nad horní hranu potrubí. 

 
c)  Zásobování energiemi 

Objekt má přípojku elektrické energie 
Ohřev vody a vytápění bude řešeno pomocí parovodu. Podmínkou je dokončená 

realizace přivedení parovodu do města Sezemice před realizací stavby, což je dle 
projektu podmínkou před realizací novostavby mateřské školy. 
 
 
 



d)  Řešení dopravy 

Dopravní napojení na pozemek zajištěno z místní komunikace 48/5 – ulice 
Jiráskova, příjezd z ulice Havlíčkova. 

 
e)  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Bude zde provedena navážka zeminy, pro srovnání pozemku (použita zemina ze  
skládky na pozemku) a následné zatravnění pozemku. 
Na pozemku budou převážně zatravněné plochy – požadavek na nezpevněnou plochu 
pozemku mateřské školy 30m2/1dítě, na pozemku budou zrealizována dětská hřiště a 
uzamykatelné přístřešky pro uskladnění venkovního nářadí a venkovních hraček. 

 
 
12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

Na stavbě se bude v době realizace vyskytovat stavební výtah a jeřábové zařízení 
pro uložení stropních panelů Spiroll.  
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A) Identifika ční údaje stavby. 

 
Identifikace stavby:  Mateřská škola v Sezemicích 
Stavebník: Městský úřad Sezemice, Husovo Náměstí 790,  

Sezemice 533 04 
Projektant:  Bc. Martina Pleskačová, Za Humny 707, Sezemice 533 04 
Místo stavby:  Sezemice, Jiráskova č.p.596 
Okres:   Pardubice 
Číslo parcely:  47/3; 47/6; 47/7; 47/8; 50/1; 50/2; 50/3; 50/5;  
Katastrální území: Sezemice nad Loučnou [747670] (okres Pardubice) 

 

B) Účel objektu. 

Jedná se o novostavbu mateřské školy v Sezemicích, objekt navržený jako 
samostatně stojící, situovaný do katastrálního území města Sezemice na parcelách číslo 
47/3; 47/6; 47/7; 47/8; 50/1; 50/2; 50/3; 50/5, které jsou ve vlastnictví města Sezemice. 
Terén se mírně svažuje k jihozápadní straně. Objekt je umístěn na pozemku cca 22 
metrů od stávající komunikace – ze strany hlavního vstupu, a ze strany pro vstup 
zaměstnanců – 7,4metry od příjezdové komunikace (slepé) sloužící pro zásobování 
mateřské školy. 

Objekt je dvoupodlažní s částečným podsklepením. V podzemním podlaží se 
nachází sklady (odpadů, obalů), místnost pro přivedení parovodu a rozvodu tepla a 
TUV, dále místnost pro vzduchotechniku, úklidová místnost, zázemí pro zaměstnance, 
jednotlivé sklady potravin a nápojů, přípravny potravin a kuchyň s umývárnou a varnou.  

V prvním podlaží se nachází dvě třídy – každá pro 24 dětí s danými 
přidruženými místnostmi dle výkresové části, WC, ředitelna, kancelář, denní místnost 
učitelek, a úklidová místnost, v tomto patře se nachází dvě hlavní tříramenné schodiště a 
dále dvouramenné schodiště pro zaměstnance sousedící s výtahem, který umožňuje 
bezbariérový přístup do druhého patra v objektu. 

V druhé nadzemní podlaží se nachází opět dvě třídy – každá pro 24 dětí, WC, 
zasedací místnost (společenská), knihovna a úklidová místnost, terasa – pochůzí střecha 
ze které je možný v případě potřeby kontrol a oprav přístup na střechu nad 2NP, a terasa 
se schodištěm vedoucím na pozemek, sloužící jako druhá úniková cesta z obou tříd. 

Budova je zhotovena ze zdiva Porotherm 36,5 Profi, opatřena tepelnou izolací a 
obložena cetris deskami (3350x1250mm), které barevně odlišují budovu na část pro 
zaměstnance od jednotlivých tříd pro děti. Vnitřní nosný systém zhotoven 
z keramických cihel porotherm viz výkresy 1NP, 2NP. Příčky zhotoveny s příčkovek 
porotherm 14Profi. Podzemní podlaží je realizováno jako ztracené bednění Best, 
vyztužené + výplňový beton ( návrh provede statik). Ve všech podlažích jsou 
sádrokartonové podhledy pro umožnění skrytého vzduchotechnického rozvodu, jedná se 
o místnosti jednotlivých tříd, chodeb, kuchyň a dále viz výkresová dokumentace. 

 



Čelní část budovy je řešena jako prosklená fasáda od firmy Schűco, která 
bude před realizací navržena danou firmou, přesné řešení není součástí projektu 
Střecha plochá – jednoplášťová, nad vstupy do budovy se nachází střecha vegetační a 
v části 2NP pochůzí střecha – terasa s dřevěnou nášlapnou vrstvou. 

 Účel stavby: stavba školského zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí 
předškolního věku. 

C) 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. 

Jedná se o novostavbu mateřské školy v Sezemicích, objekt navržený jako 
samostatně stojící, situovaný do katastrálního území města Sezemice. Pozemek je 
seskládán z více jednotlivých parcel, tudíž má netradiční tvar viz výkres situace.  

Objekt je rozdělen do tří úrovní podlahových ploch, suterén, 1NP a 2NP. 
V podzemním podlaží se nachází sklady (odpadů, obalů), místnost pro přivedení 

parovodu a rozvodu tepla a TUV, dále místnost pro vzduchotechniku, úklidová 
místnost, zázemí pro zaměstnance, jednotlivé sklady potravin a nápojů, přípravny 
potravin a kuchyň s umývárnou a varnou. 

V prvním podlaží se nachází dvě třídy – každá pro 24 dětí s danými přidruženými 
místnostmi dle výkresové části, WC, ředitelna, kancelář, denní místnost učitelek, a 
úklidová místnost, v tomto patře se nachází dvě hlavní tříramenné schodiště a dále 
dvouramenné schodiště pro zaměstnance sousedící s výtahem, který umožňuje 
bezbariérový přístup do druhého patra v objektu. 

V druhé nadzemní podlaží se nachází opět dvě třídy – každá pro 24 dětí, WC, 
zasedací místnost (společenská), knihovna a úklidová místnost, terasa – pochůzí střecha 
ze které je možný v případě potřeby kontrol a oprav přístup na střechu nad 2NP, a terasa 
se schodištěm vedoucím na pozemek, sloužící jako druhá úniková cesta z obou tříd. 

Budova mateřské školy má modernější ráz. Obvodové konstrukce jsou zatepleny a 
obloženy cementotřískovými deskami cetris. Čelní část objektu u vstupu je češena 
systémem schuco, jedná se o prosklenou fasádu, která je takto řešena i z důvodu 
prosvětlení hlavní chodby a skrz ní i místnosti orientované na severozápadní stranu. 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, nad vstupy řešena střecha 
vegetační.  

Barevné řešení. Stavba je barevně a materiálově rozdělena do tří sektorů.  

Levá část objektu zrealizována z obkladu cetris šedé barvy, v této části se nachází 
ředitelna, kanceláře, knihovna, zasedací (společenská) místnost, denní místnost pro 
zaměstnance.  



V přední části, pohledy ze severozápadní strany, řešení prosklené fasády systému 
schuco, který zajišťuje prosvětlení chodby a jídelen, taktéž určuje celý modernější ráz 
budovy. 

Zbylé části objektu, ve kterých se nachází jednotlivé třídy s přidruženými 
místnostmi jsou barevné. Jednotlivé třídy jsou od sebe barevně odlišené, podle věku 
dětí. 

Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení je zřejmé z podložené projektové 
dokumentace stavby. 

Terénní úpravy a řešení okolí, na pozemku bude odhrnuta zemina o mocnosti zřejmé 
z projektové dokumentace, bude se jednat o srovnání výšky zeminy na hodnotu  
-0,320mm k předpokládané nule podlahy v objektu. Na pozemku bude vysázena zeleň 
podle situace stavby, před objektem –budou opatřeny živé keře u parkovacích míst a 
chodníku k objektu, dále bude živý keř u částí plotu pro optické oddělení herní zóny pro 
děti od komunikace, vše patrno ze situace. 

 Je předpokládáno užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Objekt i přístup k němu jsou řešeny jako bezbariérové, uvnitř objektu jsou wc 
uzpůsobeny, je zde řešen výtah který velikostně vyhovuje požadavku, dveře řešeny jako 
bezprahové, šířky 900mm. Přístup k objektu – na pozemku jsou povrchy chodníků 
rovné a upravené proti skluzu, parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace šířky min.3,5m, u vstupu do objektu zrealizována nájezdová rampa.  

  

D) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění. 

Celková plocha pozemku:      4 644 m² 

Půdorysná plocha objektu:        1070,94 m² 

Ostatní plochy celkem:      3573,06m² 

Zelené plochy:      3054,76 m² 

Zpevněné plochy:        518,30 m² 

Majetkoprávní vztahy: Pozemky ve vlastnictví města Sezemice 

Obestavěný prostor:   9 584,91 m³ 

Užitná plocha objektu: 1S   289,87 m2 

1NP   932,29 m2 

2NP  860,16 m2 

    

   



Orientace ke světovým stranám  

Čelní stěna objektu s hlavním vstupem směřuje na severozápadní stranu, odkud je veden 

i přístupový chodník. Na tuto stranu jsou orientovány místnosti, které nejsou tolik 

náročné na prosvětlení. Je k této straně situována ředitelna, WC, chodba a schodiště. 

Na jihovýchodní stranu jsou naopak orientovány především místnosti pro děti z důvodu 

splnění požadavku na proslunění. Jedná se o veškeré herny pro děti, denní místnost pro 

učitelky a balkon. 

Oslunění: 

Jednotlivé třídy – herny tříd jsou orientovány k jihovýchodní straně, ve třídách jsou 

okna velikosti 2x1,5 metrů (š. x v.) což zajistí dostatečné proslunění 

herních(pracovních) zón místností. 

Denní místnost má okna výšky 1,5m na jihovýchodní a severovýchodní straně objektu. 

Noční se v objektu nenacházejí, podružné místnosti jsou orientovány spíše k severní 

straně. 

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

objektu a jeho požadovanou životnost. 

Základové poměry 

Zemní práce musí probíhat postupně, podle pokynů a pod dozorem, při dodržení 

bezpečnosti práce a bezpečnostních opatření.  

Nejprve se provede srovnání zeminy na požadovanou hodnotu upraveného terénu  

-0,320mm, dalším krokem proběhne vytyčení stavby na pozemku a jednotlivých 

přípojek, následně se určí a vyznačí na pozemku jednotlivé práce. Nejprve se provede 

výkop stavební jámy v místě, kde bude objekt podsklepen, vykopaná zemina se 

prozatím uskladní na pozemku pro případné zapravování rýh a kolejnic vzniklých 

pojezdem techniky při hloubení jámy. Okraje výkopu musí být opatřeny proti sesuvu 

půdy dodržením povoleného sklonu hran, popřípadě se místa opatří pažením. Následuje 

strojní výkop rýh pro základové pasy. Menší výkopové práce budou prováděny ručními 

dokopávkami. Následně se rýhy začistí a přestoupí se k provádění vlastních 

základových pasů. 



Základy 

Základové pasy provedeny z betonu C25/30, základové pasy v nepodsklepené části 

objektu, které jsou pod obvodovými konstrukcemi budou z železobetonu (navrženo 

statikem), betonová deska taktéž z betonu C25/30 s vloženou kari sítí s oky 15/15 

tl.4mm. V místě příček v suterénu budou vloženy dvě výztužné kari sítě. 

Hloubka založení je různá, podle výpočtu doloženého v textové části, minimální 

hloubka založení je do nezámrzné hloubky, což je 0,8m pod terénem.  

Rýhy v zemině se začistí, vytvoří se dřevěné bednění a následuje vlastní betonáž pasu. 

Beton se zhutní ponorným vibrátorem, po vybetonování a zhutnění všech pasů musí být 

dodrženo nutné ošetřování betonu.  

Po zatuhnutí a zatvrdnutí pasů se očistí plocha pro budoucí betonovou desku, zajistí se 

bednění po obvodě základových pasů, vloží se kari sítě a vybetonuje se deska 

podkladního betonu přes základové pasy v tloušťce 200mm. 

Zároveň při základových konstrukcích bude proveden základ pro odvodňovací potrubí 

dle výkresové dokumentace. 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo podsklepené části bude vyhotoveno z tvárnic ztraceného bednění 

značky BEST tloušťky 400mm a vyplněno betonem, vyztuženo (návrh dle statika). 

Obvodové zdivo v 1NP a 2NP bude vyzděno z tvárnic Porotherm 36,5Profi na maltu 

Porotherm pro tenké spáry opatřeno tepelnou izolací vloženou do roštu pod obklad 

z cetris desek. Vnitřní nosné zdivo je z tvárnice Porotherm 36,5 AKU, příčky zvoleny z 

tvárnic Porotherm 14 Profi taktéž na maltu Porotherm pro tenké spáry. 

V čelní části objektu je obvodový plášť zhotoven jako prosklená fasáda (sklo hliníková) 

systému schuco. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou vytvořeny z předpjatých železobetonových dutinových 

panelů Spiroll. Stropní panely jsou výšky 200mm, které budou mít mezilehlé spáry 

vyplněné betonovou mazaninou. Strop v chodbě tvořen jako železobetonová deska také 

tloušťky 200mm. 



Překlady v obvodových zdech – keramické – porotherm 7. Nadedveřní překlady 

vnitřních nosných zdí i příčkovek Porotherm budou Porotherm 7. V suterénu se nachází 

kovové zárubně, příčky bez překladů (přenesení sil zabezpečeno zárubní). 

Schodiště 

V mateřské škole budou dvě tříramenná schodiště monolitická, uzpůsobena výškou a 

délkou stupně (sklonem) pro děti předškolního věku. Schodiště dvouramenné, pro 

zaměstnance, vedoucí z 1NP do suterénu, bude montované, opřeno do základové 

konstrukce, vrchní částí bude uloženo na stropním panelu spiroll.  

Konstrukce střech 

Nad vstupy do objektu je navržena vegetační plochá střecha s odvodněním pomocí 

chrliče. 

Převážná plocha střechy, střecha nad 2NP, je řešena jednoplášťovou plochou střechou 

viz výpis skladeb a výkres střechy. 

Zastřešení nad denní místností učitelek realizováno jako provozní střecha – pochůzí 

terasa s dřevěnou nášlapnou vrstvou, vstup na tuto terasu umožněn vedle výtahu ve 

2NP, dětem není volně přístupná.  

Skladby střech jsou popsány ve výpisu skladeb, výkrese střechy, 2NP a v jednotlivých 

detailech. 

Izolace 

Hydroizolace: 

Podsklepená část objektu bude opatřena proti zemní vlhkosti asfaltovým pásem, v místě 

podsklepení, ke kterému nebude možný snadný přístup, budou dva asfaltové pásy. 

Jednotlivé pásy budou nataveny. Více ve výkresové dokumentaci. 

Hydroizolace podlahy, na podkladní betonové desce, bude z asfaltových pásů. Pásy 

budou modifikované se zpevňující skleněnou vložkou, bodově nataveny k podkladu. 

Ve skladbě plochých střech jsou zvoleny dvě vrstvy asfaltového pásu, u pochozí střechy 

je spodním pásem AP SBS modifikovaný se sklotkaninou, který je k podkladu přilepen. 

Druhým, vrchním pásem je AP SBS modifikovaný s polyesterovou vložkou a pískovým 



posypem, který je celoplošně nataven. U zelené střechy je spodní pás AP SBS 

modifikovaný, lepený. Druhý AP proti prorůstání kořenů je celoplošně nataven. 

Tepelná izolace 

Podsklepená část objektu, ze ztraceného bednění Best je opatřena tvrzeným 

zateplovacím polystyrenem – ISOVER Styrodur 3035 CS v tloušťce 140mm. 

Nadzemní obvodové zdivo Porotherm 36,5Profi opatřeno izolantem Isover Fasill (desky 

do roštu) tl.140mm.  

Izolace podlahy na terénu je zajištěna polystyrenem EPS 100S o tloušťce 120mm, 

podlaha v patře je zateplena pomocí tepelné a kročejové izolace TDPT 5,0 v tloušťce 

50mm. 

Zateplení ploché střechy bude provedeno pomocí dvou vrstev TI EPS 150S, první 

vrstva ve spádu 3%, od tloušťky min20mm, druhá vrstva tl. 180mm, u desek dodrženo 

provázání spár nad sebou, desky lepeny pomocí pur lepidla. Zateplení stropů nad 1NP 

také ze dvou vrstev desek TI EPS 200S , spodní vrstva ve spádu 3%, od tloušťky 

min20mm, druhá vrstva tl. 160mm, u desek dodrženo provázání spár nad sebou, desky 

lepeny pomocí pur lepidla. 

Podlahy 

Skladby podlah 1S, 1NP a 2NP jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností. 

Ukončení u zdí bude opatřeno lištami u marmolea a keramickým soklem do výšky 

100mm u podlah keramických. Podrobnější skladby a popis podlah je obsažen v textové 

části. 

Truhlá řské výrobky 

Vnitřní dřevěné zárubně nosných zdí a příček, jako obložkové zárubně. Vnitřní dřevěné 

dveře, vnitřní parapety. 

Plastové výrobky 

Balkonové dveře vekra, plastová okna vekra 

 



Hliníkové výrobky 

Vnější hliníkové dveře, žebřík pro přístup na střechu z pochůzí střechy ve 2NP. 

Klempířské výrobky 

Oplechování parapetů oken v obvodové stěně. Odvod dešťové vody – svod od chrliče, 

oplechování prostupů nad střechu (ventily od wc). 

Obklady 

Obložení keramickým obkladem Rako v koupelnách a na WC pro děti, do výšky 

3000mm . Dále obložení kuchyňských koutů ve výšce 900mm nad nášlapnou vrstvou 

podlahy, výška obkladu 600mm, obklad v přípravnách potravin u kuchyně, v 

přípravnách jídel, wc, úklidových místnostech. Dle jednotlivých půdorysů 

dokumentace. 

Podhledy 

V suterénu je podhled v kuchyni, přípravnách potravin a denní místnosti zaměstnanců. 

V 1NP a 2NP realizace téměř v celém půdorysu – z důvodu zakrytí vzduchotechnických 

rozvodů, viz půdorysy podlaží. Podhled pro snížení světlé výšky 3000mm ke spodní 

hraně podhledu. 

Povrchové úpravy stěn a stropů 

Vnitřní stěny budou opatřeny vápenocementovou omítkou v tloušťce 15mm, stropy 

opatřeny vápenocementovou omítkou v tloušťce 10mm. Dále budou povrchy opatřeny 

malbou v barevných provedeních. Malby budou hygienické, otěruvzdorné s vysokou 

krycí schopností.  

F) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů. 

Stavební konstrukce a výrobky splňují požadované hodnoty ČSN 73 0540-2 (2011). 

Výpočty a posouzení konstrukcí viz.tepelně technické posouzení v textové části. Objekt 

navržen jako energeticky úsporný. 

 



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

hydrogeologického průzkumu. 

Základové poměry jsou jednoduché. Budova spadá do II geotechnické kategorie. 

Geologické a hydrogeologické podloží bylo ověřeno podle podkladů a map MÚ 

Sezemice. Zemina je hlinito písčitá, níže jílovitá.  

Základy budou provedeny ze základových pasů z betonu C25/30, základová deska také 

z betonu C25/30 s vložením výztužné kari sítě. Základové pasy jsou v nezámrzné 

hloubce. Více viz.výkres základů. 

H) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků. 

Dokončená stavba nemá na okolní pozemky negativní vliv, během provádění stavby 

bude při výkopových pracích zabezpečena ochrana proti pádu do výkopu. Při 

stavebních pracích bude okolí stavby maximálně chráněno před prachem. Pokud dojde 

vlivem stavebních prací k dočasnému omezení dopravy v nejbližším okolí, bude 

zajištěna její bezpečnost. Při pracích lze předpokládat zvýšení hlučnosti v blízkém 

okolí. 

Na stavebním pozemku budou vykáceny pouze stromy, které by ohrožovaly děti na 

místech určených jako hrací plochy. 

I) Dopravní řešení. 

Napojení na stávající komunikaci. Provoz u mateřské školy je řešen po stávající 

komunikaci a na pozemku je navrženo parkoviště, pouze ale pro 4 stání z nichž je jedno 

uzpůsobeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle příslušných 

nároků. Ostatní parkovací plochy zabezpečeny mimo daný pozemek viz výkres situace.  

Příjezd pro zásobování je z druhé strany objektu, u vstupu pro zaměstnance. 

V době od 22:00 hod do 6:00 se nepředpokládá zvýšení dopravního provozu, bude 

dodržena doba nočního klidu. 

 

J) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření. 

V okolním prostředí nehrozí výskyt nepříznivých vlivů vnějšího prostředí, jako je 



agresivní spodní voda apod. Území Sezemic patří do oblasti nízké kategorie radonového 

rizika, na daném pozemku naměřeno nulové hodnoty. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Nehrozí též ani výskyt seismických vlivů a 

budova se nenachází v poddolovaném území či ochranném a bezpečnostním pásmu. 

Objekt je standardně chráněn před škodlivými vlivy vnějšího prostředí dle platných 

vyhlášek a ČSN. 

Stavba je situována do klidné zástavby, intenzita dopravy na veřejné komunikaci 

nepřekročí stanovené limity v oblasti hluku. 

K) Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Provedení všech konstrukcí bude dle technologických předpisů a postupů, platných 

norem a vyhlášek. Provedení všech konstrukcí bude za použití všech předepsaných 

materiálů, doplňků a detailů. 

 

     Vypracoval/a dne ……..………v……………….. 

       Podpis.……..…………………….. 



ZÁVĚR 

Závěrem diplomové práce je zpracovaná výkresová část projektové dokumentace pro 

stavbu rodinného domu, dále jednotlivé posudky tepelně technické a požární, navržení 

koncových elementů vzduchotechnického řešení, výpočet dvouramenného schodiště, 

viz přílohy C. 

Dané zpracování dokumentace se liší od původních studií, z důvodu postupného 

detailního řešení jednotlivých částí. Jsou zde změny řešení fasády, neprojektované 

stínění pro 1NP u terasy a řešení terasy jako druhé únikové cesty z jednotlivých tříd 

z hlediska požární bezpečnosti – přidané schodiště venkovní. 
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V  východ 

Z  západ 

ŽB  železobeton 
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