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Abstrakt 

Tématem mé diplomové práce je novostavba mateřské školy. Budova je situována 

v rovinatém terénu v Kroměříţi v okrajové části města. Mateřská škola má 2 nadzemní 

podlaţí. První nadzemní podlaţí je rozděleno na dvě oddělení pro děti a hospodářskou 

část, ve druhém nadzemním podlaţí se nachází další dvě oddělen pro děti. Celkově je 

mateřská škola navrţena pro 96 dětí. Budova je navrţena v systému Porotherm (stěny 

i stropy) se zateplovacím systémem ETICS WEBER. Konstrukci střechy tvoří plochá 

vegetační extenzivní střecha.  

  

Klíčová slova 

mateřská škola, oddělení, Porotherm, plochá vegetační extenzivní střecha  

  

  

  

Abstract 

The topic of my diploma thesis is new building kindergarten. The house is situated in 

flat terrain in Kroměříţ in the peripheral part of the city. House has 2 floors. The first 

floor is divided into two classes and economic section, on the second floor there are 2 

another classes. Overall kindergarten is designed for 96 children. The building is 

designed in the system Porotherm (walls and ceilings) with thermal system ETICS 

WEBER. The roof is a flat extensive green roof.  
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kindergarten, class, Porotherm, flat green extensive roof  
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1 Úvod 

 

Má diplomová práce „Mateřská škola“ se zabývá vypracováním projektové 

dokumentace pro provádění stavby dle zákonů, norem a vyhlášek platných v České 

republice. Jedná se o novostavbu mateřské školy se čtyřmi odděleními, celkově 

pro 96 dětí.  

Budova je situována v rovinatém terénu v okrajové části Kroměříţe. Objekt má 

2 nadzemní podlaţí. První nadzemní podlaţí je rozděleno na dvě oddělení pro děti 

a na hospodářskou část, ve druhém nadzemním podlaţí se nacházejí další 2 oddělení 

pro děti. Na pozemku se dále nacházejí 2 zahradní domky, hřiště a herní prvky pro děti. 

Objekt je zděný z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi a Porotherm 25 Aku 

Sym, vodorovnou nosnou konstrukcí je strop Porotherm, sloţený z nosníků POT 

a cihelných vloţek MIAKO. Střešní konstrukci tvoří plochá jednoplášťová vegetační 

střecha. Dům je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS WEBER 

s tloušťkou izolace 200 mm. 
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2 Vlastní text 

 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení - Technická zpráva 
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A. 1 Identifikační údaje  

 

A. 1. 1 Údaje o stavbě  

 

a) název stavby 

 

Mateřská škola 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

 

  Kroměříţ 767 01, Lutopecká 47 

  k. ú 674834, Kroměříţ 

parcela č. 470/1 

 

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno adresa sídla 

(právnická osoba) 

 

Město Kroměříţ 

 Velké nám. 115/1  

Kroměříţ 767 01 

   

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Bc. Lucie Lesáková, 

Velehradská 3031 

Kroměříţ 767 01  

 

 Kontakt:  tel.:  +420 739 443 333 

   email:  lesakoval@study.fce.vutbr.cz 

mailto:lesakoval@study.fce.vutbr.cz


7 
 

A. 2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

 

Stavba byla povolena na základě rozhodnutí stavebního úřadu v Kroměříţi, bylo 

vydáno stavební povolení a byl obdrţen souhlas všech stavbou dotčených orgánů. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

Dokumentace byla vypracována na základě podkladů projektové dokumentace 

pro stavební povolení a architektonických studií. 

 

c) další podklady 

 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly 

také poznámky z prohlídky stavebního pozemku a poţadavky investora. 

  

A.  3 Údaje o území  

 

a) rozsah řešeného území 

 

Předmětem dokumentace je novostavba mateřské školy na parcele č. 470/1 

v ulici Lutopecká v Kroměříţi. Jedná se o okrajovou část města Kroměříţ, kde se 

nachází zástavba starších rodinných domů a vzniká nová zástavba rodinných domů. 

Pozemek je ve vlastnictví Města Kroměříţe a mateřská škola zabere pouze část tohoto 

pozemku. 

Objekt má 2 nadzemní podlaţí, není podsklepen a má plochou extenzivní 

vegetační střechu. Zastavěná plocha je 607, 1 m
2
. Výška objektu je + 8,160 m. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území apod.) 

 

Stavba se nachází v památkově chráněném území. Nebyly předloţeny ţádné 

zvláštní poţadavky k výstavbě objektu. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 

Objekt bude napojen novými přípojkami na stávající inţenýrské sítě v ulici 

Lutopecká. 

Splašková kanalizace z objektu povede do stávající splaškové kanalizace v ulici 

Lutopecká, dešťová kanalizace ze střech objektu ústí přes retenční nádrţ také 

do splaškové kanalizace. Dešťová voda ze zpevněných ploch se bude vsakovat 

na pozemku investora. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 

územní souhlas 

 

Objekt je navrţen v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 

rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

 

Plánovaná stavba je v souladu s územním i regulačním plánem města Kroměříţe. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Poţadavky na vyuţití území byly dodrţeny. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Poţadavky dotčených orgánů jsou zohledněny a zapracovány do projektové 

dokumentace. Poţadavky dotčených orgánů jsou tedy splněny.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nevyskytují se. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Nevyskytují se. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí)  

 

p. č. vlastník druh pozemku 

7869/1 
Město Kroměříţ, Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříţ 
zastavěná plocha a nádvoří 

7869/2 
Město Kroměříţ, Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříţ 
zastavěná plocha a nádvoří 

7870/1 
Město Kroměříţ, Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříţ 
zastavěná plocha a nádvoří 

470/3 
Město Kroměříţ, Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříţ 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace 

475 
Město Kroměříţ, Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříţ 
ostatní plocha - jiná plocha 

479 
Město Kroměříţ, Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříţ 

ostatní plocha - neplodná 

půda 

3202/1 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 

760 01 Zlín 
ostatní plocha - silnice 

3202/3 
Město Kroměříţ, Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříţ 
ostatní plocha - zeleň 

3202/4 
Město Kroměříţ, Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříţ 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace 

3202/17 
Město Kroměříţ, Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříţ 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace 

4535 
Město Kroměříţ, Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříţ 
ostatní plocha - jiná plocha 
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A.  4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o novou stavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

 

Stavba bude vyuţívána jako mateřská škola (objekt občanské vybavenosti). 

Objekt je dvoupodlaţní, v kaţdém podlaţí budou dvě oddělení pro děti. Celková 

kapacita mateřské školy je 96 dětí. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 

 

Stavba se nachází v památkově chráněném území. Nebyly předloţeny ţádné 

zvláštní poţadavky k výstavbě objektu. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a o obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba je navrţena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

poţadavcích na stavby. Bezbariérové řešení není poţadováno. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

 

Poţadavky dotčených orgánů jsou zohledněny a zapracovány do projektové 

dokumentace. Poţadavky dotčených orgánů jsou tedy splněny.  
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nevyskytují se. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet 

uživatelů/pracovníků apod.) 

 

Zastavěná plocha:    607,10 m
2
 

Obestavený prostor:    4713,72 m
3
 

Zpevněné plochy:    1916,12 m
2
 

Podlahová plocha:  1NP:   499,72 m
2
 

2NP:  437,26 m
2
  

Počet podlaţí:     2NP + 2 zahradní domky 

Počet oddělení:    4 

 Kapacita školy:    96 dětí 

Počet zaměstnanců:    11  

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů 

a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.) 

 

Celkový průtok splaškových vod:  6,25 l/s 

Celkový průtok dešťových vod:  7,55 l/s (do retenční nádrţe) 

(Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vsakována na pozemku investora.) 

Celkový průtok odpadních vod:  9,61 l/s 

Výpočtový průtok pitné vody:  1,54 l/s 

 Roční potřeba pitné vody:   2033 m
3
/rok 

 Tepelná ztráta objektu:   13,9 kW 

 Třída energetické náročnosti budovy: B – úsporná 
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katalog. č. druh odpadu 

08 04 
odpady z výroby, zpracování, distribuce a pouţívání lepidel a těsnicích 

materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) 

08 04 10 jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 

  

10 13 
odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich 

vyráběných 

10 13 14 odpadní beton a betonový kal 

  

13 08 odpadní oleje blíţe nespecifikované 

13 08 02 jiné emulze 

  

15 01 obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 plastové obaly 

15 01 03 dřevěné obaly 

  

17 01 beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 beton 

17 01 02 cihly 

17 01 06 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

  

17 02 dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 plasty 

  

17 03 asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

  

17 04 kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 ţelezo a ocel 

17 04 07 směsné kovy 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 

  

17 05 
zemina (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěţená hlušina 
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17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

  

17 08 stavební materiály na bázi sádry 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 08 01 

  

17 09 jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 

  

20 03 ostatní komunální odpady 

20 03 01 směsný komunální odpad 

20 03 03 uliční smetky 

20 03 99 komunální odpad blíţe neurčený 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

 

Předpokládané datum zahájení:   6. 4. 2015 

Předpokládané datum ukončení:   5. 9. 2016 

 

 Etapy:      1. Inţenýrské sítě 

       2. Objekt mateřské školy 

       3. Zpevněné plochy, terénní úpravy 

 

k) orientační náklady stavby 

 

25 500 000 Kč 
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A.  5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 

SO 01 Mateřská škola 

SO 02 Zahradní domek 

SO 03 Zahradní domek 

SO 04 Chodník a terasa 

SO 05 Prostor pro uloţení komunální odpadu 

SO 06 Příjezdová komunikace 

SO 07 Parkoviště pro veřejnost 

SO 08 Parkoviště pro zaměstnance 

SO 09 Zpevněná hřiště pro jednotlivá oddělení 

SO 10 Společné hřiště 

SO 11 Pískoviště 

SO 12 Prostor pro herní prvky 

SO 13 Okapový chodník 

SO 14 Přípojka jednotné kanalizace 

SO 15 Přípojka nízkého napětí 

SO 16 Plynová přípojka 

SO 17 Přípojka sdělovacího kabelu 

SO 18 Vodovodní přípojka 

 

 

 

 

 

V Kroměříţi 01/2015     Vypracovala: Bc. Lucie Lesáková  
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B. 1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Objekt mateřské školy se nachází na parcele č. 470/1 v ulici Lutopecká v Kroměříţi. 

Jedná se o okrajovou část města Kroměříţ, kde se nachází zástavba starších rodinných 

domů a vzniká nová zástavba rodinných domů. Pozemek je ve vlastnictví Města 

Kroměříţe a mateřská škola zabere pouze část tohoto pozemku – 3750 m
2
. Okolními 

parcelami jsou 7869/1, 7869/2, 7870/1, 470/3, 475, 479, 3202/1, 3202/3, 3202/4, 

3202/17 a 4535. Přístup na staveniště bude z místní pozemní komunikace 

ze severozápadní strany pozemku. 

Pozemek je rovinatý, zatravněný. Stavba nevyţaduje zábor půdy ze zemědělského 

ani lesnického fondu. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Na pozemku byl proveden předběţný geologický a hydrogeologický průzkum 

a měřené radonu.  

Měřením bylo zjištěno, ţe se stavba nachází na území s minimálním rizikem 

pronikání radonu z podloţí do objektu.  

Z geologického průzkumu vyplývá, ţe v mocnosti 150 mm se na pozemku nachází 

orná půda, která bude před započetím prací odstraněna a uskladněna pro pozdější 

terénní úpravy. Pod ornicí se nachází nepropustná jílovitá zemina (F6) s únosností 

0,2 MPa. 

Na pozemku nebyla zjištěna zvýšená hladina podzemní vody.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Stávající inţenýrské sítě, které mají svá ochranná pásma, jsou vedeny v ulici 

Lutopecká. Posuzovanou stavbu neovlivňují ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

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

na odtokové poměry v území 

 

Stavba nebude mít na okolní stavby a pozemky zásadní vliv, jelikoţ se jedná 

o samostatně stojící budovu v dostatečné vzdálenosti od okolních budov. Objekt nebude 

mít negativní vliv na ţivotní prostředí ani na odtokové poměry v území. Při výstavbě 

i provozu bude respektován tříděný odpad, který bude skladován v popelnicích. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Nevyskytuje se. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Stavba nevyţaduje zábor půdy ze zemědělského ani lesnického fondu. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

K objektu bude vybudována nová přístupová komunikace napojená na stávající 

komunikaci v ulici Lutopecká. Před objektem bude zřízeno parkoviště pro veřejnost 

(12 míst), pro zaměstnance (5 míst) i pro zásobování. 

Objekt bude napojen přípojkami na stávající inţenýrské sítě vedené v ulici 

Lutopecká. Bude zřízena nová jednotná kanalizační přípojka, dešťové vody ze střech 

budou sváděny do kanalizace přes retenční nádrţ. Také budou zřízeny nové vodovodní 

a plynovodní přípojky, přípojky nízkého napětí a sdělovacího kabelu a bude 

vybudováno nové veřejné osvětlení vedoucí k mateřské škole. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba nemá ţádné věcné ani časové vazby, se stavbou nejsou spojená ţádné 

podmiňující, vyvolané ani související investice. 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

 

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Stavba bude vyuţívána jako mateřská škola (objekt občanské vybavenosti). 

Objekt je dvoupodlaţní, v kaţdém podlaţí budou dvě oddělení pro děti. Celková 

kapacita mateřské školy je 96 dětí. 

 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Urbanistické řešení bylo projednáváno s architektem města Kroměříţe, bylo určeno 

místo pro umístění objektu a tvar objektu. Objekt je tvaru L, dvoupodlaţní, 

nepodsklepený s plochou extenzivní vegetační střechou. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 

 

Objekt mateřské školy je půdorysného tvaru L. Vnější fasádu tvoří různě široké 

i barevně odlišné svislé pruhy světlých odstínů barev. 

 Zpevněné plochy okolo objektu jsou provedeny ze zámkové dlaţby v různě 

zbarvených odstínech. V areálu mateřské školy se dále nachází hřiště z polyuretanu, 

pískoviště a herní prvky pro děti.  
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 B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Novostavba mateřské školy bude rozdělena na 4 oddělení a menší hospodářskou 

část. V kaţdém podlaţí se nacházejí 2 oddělení, v prvním nadzemním podlaţí je navíc 

hospodářská část. Kaţdé oddělení je určeno pro maximálně 24 dětí, celkově je tedy 

objekt aţ pro 96 dětí. V kaţdém oddělení budou pracovat 2 učitelky/učitelé. 

Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany objektu v blízkosti nově 

vybudovaného parkoviště. Vstup do objektu tvoří automaticky otevírané dveře na čidlo 

a dále dveře uzamčené, s umístěnou kamerou a přístupné pouze po prokázání identity, 

coţ je důleţité pro bezpečnost dětí. 

Zaměstnanci budou vyuţívat vstup do hospodářské části, kde se nachází šatna 

zaměstnanců s uzamykatelnými skříňkami a sprchou. 

Vytápění školy a příprava teplé vody budou zajišťovány 2 plynovými kotly 

napojenými na podlahové vytápění a zásobníkový ohřívač teplé vody. Technická 

místnost s kotly bude umístěna v hospodářské části. 

Stravování dětí bude převáţně zajištěno dovozem jídla v termosech a ohřevem 

či přípravou jídel v přípravnách jídel. Pro přípravu jídel bude zaměstnána 

kuchařka/kuchař. Jídlo se bude připravovat převáţně v přípravně jídel v prvním 

nadzemním podlaţí, do druhého nadzemního podlaţí bude přepravováno pomocí 

malého jídelního výtahu. Termosy se budou umývat v přípravně jídel a budou 

skladovány ve skladu termosů. 

V mateřské škole bude dále zaměstnán pracovník pro úklid. Lůţkoviny a čisté 

prádlo budou skladovány ve skladu lehátek v kaţdém oddělení. Špinavé prádlo bude 

odváţeno do čistírny, příp. si ho budou děti nosit domů k vyprání. 

K areálu mateřské školy patří také velká zahrada s hřišti, pískovišti, herními 

prvky, se dvěma zahradními domky a dalšími zpevněnými plochami (chodníky, terasy). 

Zbytek plochy je zatravněn nebo osázen dřevinami, květinami, záhony apod. 

 

 B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Není poţadováno. Vstup do objektu je řešen pomocí rampy, vstupní dveře jsou 

řešeny bezbariérově, na parkovišti se nachází místo vyhrazené pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
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 B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Na bezpečnost v mateřské škole se klade vysoký důraz, jelikoţ se jedná o práci 

s dětmi předškolního věku. V projektové dokumentaci jsou pouţity takové materiály 

a konstrukce, které zajistí bezpečný provoz objektu, neuvolňují se z nich škodlivé látky 

a jsou přizpůsobené provozu pro děti předškolního věku např. výška parapetu, návrh 

zábradlí u schodišť nebo vhodné zařizovací předměty. 

Při uţívání objektu se musí uţivatelé řídit bezpečnostními pravidly pro daný 

provoz např. ochrana před úrazem elektrickým proudem. Objekt musí být vybaven 

bezpečnostním poţárním značením pro případ úniku osob při poţáru a hasicími přístroji 

dle platných předpisů. 

Po dobu realizace stavby musí být dodrţována veškerá ustanovení právních 

předpisů BOZP - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

 

 B. 2. 6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

 

Novostavba mateřské školy má půdorysný tvar písmene L. Objekt má 

2 nadzemní podlaţí, je nepodsklepený a má plochou extenzivní vegetační střechu. 

Výška objektu je + 8,160 m.  

Objekt se nachází u místní komunikace, ze které povede zpevněná příjezdová 

cesta a chodník k objektu. Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany objektu 

v blízkosti parkoviště. Hospodářský vstup do objektu je také ze severovýchodní strany 

objektu. Jedná se o samostatně stojící budovu. Sousední objekty jsou vzdáleny 25,7 m, 

resp. 35,5 m od objektu. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Objekt je navrţen v systému Porotherm a zateplen certifikovaným kontaktním 

zateplovacím systémem Etics Weber Therm standard s tloušťkou izolace 200 mm. 
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Objekt je zateplen izolací Isover Twinner, coţ je izolace, která je tvořena 30 mm Isover 

TF Profi z kamenných vláken a 170 mm izolací EPS Greywall. 

 

Základy 

 

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C 16/20. Základová spára 

leţí v nezámrzné hloubce. Na základových pasech bude provedena vrstva podkladního 

betonu o tloušťce 150 mm, pod příčkami bude beton vyztuţen kari sítí. Základy jsou 

navrţeny na únosnost zeminy 0,2MPa (viz Výpočet základů). 

  

 

Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové i vnitřní svislé nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic 

Porotherm 24 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Stěny, u kterých 

navrhujeme lepší akustické vlastnosti, budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 

25 Aku Sym na cementovou maltu M10. V konstrukcích budou provedeny otvory 

pro dveře a okna dle výkresové dokumentace. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce tvoří strop Porotherm – stropní nosníky POT a cihelné 

vloţky MIAKO celkové tloušťky 250 mm. Nad otvory v nosných stěnách budou 

umístěny překlady Porotherm Vario (jen obvodové stěny) a Porotherm U70, nad otvory 

nad příčkami ploché překlady U115, překlady nad otvory v obvodových stěnách budou 

doplněny tepelně izolačním dílem Vario pro umístění venkovní rolety. V úrovni stropu 

budou provedeny ţelezobetonové věnce. 

 

Schodiště 

 

Vnitřní schodiště bude ţelezobetonové, sloţené ze dvou desek a mezipodesty 

tloušťky 140 mm. Nášlapná vrstva bude tvořena z keramické dlaţby. Venkovní 

(poţární) schodiště budou ocelová a budou od budovy oddilatována. 
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Střecha 

 

 Střechu objektu tvoří plochá jednoplášťová vegetační extenzivní střecha. 

Spádová vrstva střechy je tvořena lehčeným betonem (perlitbeton), tepelnou izolací je 

EPS 150 S ve dvou vrstvách, celkové tloušťky 240 mm.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu výstavby a uţívání 

nemělo za následek: 

1. zřícení stavby nebo její části 

2. větší stupeň nepřípustného přetvoření 

3. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření 

nosné konstrukce 

4. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Pouţité stavební dílce a výrobky jsou certifikované, mají provedeny statické 

výpočty svými výrobci a na stavbě musí být dodrţeny podmínky realizace. 

Konstrukce splňuje poţadavky na odolnost a stabilitu. 

 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

 

a) technické řešení 

 

Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění, projekt řeší specialista. 

 V objektu se dále nacházejí rozvody kanalizace, vody, plynu a elektřiny. 

Provedení kanalizace, vodovodu a plynovodu je řešeno v příloze Sloţka č. 5 – 

D. 1. 4 Technika prostředí – Zdravotně technické a plynovodní instalace. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

 

Elektrotechnika 

Systém ochrany před bleskem – hromosvod 

Vytápění 

Zdravotně technické instalace – kanalizace, vodovod, plynovod 

 

 B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Viz příloha Sloţka č. 4 – D. 1. 3 Poţárně bezpečnostní řešení. 

 

 B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Objekt je posuzován dle normy ČSN 73 0540. Viz příloha Sloţka č. 6 – Stavební 

fyzika.  

 

b) energetická náročnost stavby 

 

Objekt je posouzen v programu Ztráty 2011, je proveden energetický štítek 

obálky budovy, viz příloha Sloţka č. 6 – Stavební fyzika. Průkaz energetické náročnosti 

budovy nebyl proveden.  

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Nevyskytují se. 
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B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 

stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

V objektu budou dodrţovány poţadované výměny vzduchu pro jednotlivé 

místnosti – šatna 20 m
3
/1 šatní místo, umývárna 30 m

3
/umyvadlo, WC 

50 m
3
/záchodovou mísu, pracovna a herna (lehárna) 20 - 30 m

3
/dítě. 

Objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním na poţadovanou teplotu. Teplota 

v umývárně nesmí klesnout pod 20 °C a na WC nesmí klesnout pod 18°C. Poţadovaná 

teplota vzduchu v pracovně a herně (lehárně) je 20 – 22 °C, dotyková teplota podlahy 

nesmí klesnout pod 19 °C. 

Osvětlení musí vyhovovat poţadavkům právních předpisů, norem a vyhlášek. 

Viz příloha Sloţka č. 6 – Stavební fyzika. 

Pro zásobování objektu vodou bude provedena nová vodovodní přípojka 

s výpočtovým průtokem 1,54 l/s. 

Odpady budou tříděny a uskladňovány mimo budovu v prostoru tomu určeném. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku a prašnosti, 

jelikoţ se jedná o nevýrobní objekt a nenacházejí se tu ţádné zdroje hluku ani zařízení 

se zvýšenou hladinou hluku a vibrací. Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním 

prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 

prostoru budou dodrţeny dle nařízení vlády č. 148, o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

Zdroje hluku po dobu výstavby budou minimální, většina stavebních prací bude 

prováděna ručně s minimálním pouţitím těţké techniky. Vozidla vyjíţdějící ze stavby 

budou řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění veřejné komunikace. 

Stavba nemá ţádné zvláštní poţadavky, proto není třeba řešit další zvláštní 

hygienické poţadavky. 
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B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Objekt se nachází na území s minimálním rizikem pronikání radonu z podloţí. 

Ochranou proti radonu je hlavní vodotěsnicí vrstva podlahy, která bude provedena 

z SBS modifikovaných asfaltových pásů s vloţkou ze skelné rohoţe. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

Výskyt bludných proudů se na území provádění stavby nepředpokládá. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Výskyt technické seizmicity se na území provádění stavby nepředpokládá. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

Objekt se nachází v blízkosti pozemní komunikace, ale je umístěn v dostatečné 

vzdálenosti od pozemní komunikace a otvory v obvodových stěnách směřují převáţně 

do zahrady. Jedná se o nevýrobní objekt a nenacházejí se tu ţádné zdroje hluku 

ani zařízení se zvýšenou hladinou hluku a vibrací. Hygienické limity hluku v chráněném 

vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 

venkovním prostoru budou dodrţeny dle nařízení vlády č. 148, o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

e) protipovodňová opatření 

 

Nevyskytují se. Pozemek leţí mimo záplavová území. 
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

Objekt bude napojen novými přípojkami na stávající inţenýrské sítě v ulici 

Lutopecká. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Kanalizační přípojka 

 

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 400 v ulici 

Lutopecká. Bude vybudována nová jednotná kanalizační přípojka PVC KG 160 

při spádu 2 % a maximálním průtoku 18,2 l s
-1

. Výpočtový průtok činí 9,61 l s
-1

. 

 

Vodovodní přípojka 

 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 

provedená z HDPE 100 SDR 11 50 x 4,6 mm při rychlosti proudění 1,2 m s
-1

. Přípojka 

bude napojena na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici Lutopecká. Výpočtový 

průtok pitné vody činí 1,54 l s
-1

. 

 

Plynovodní přípojka 

 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou nízkotlakou plynovodní přípojkou 

z potrubí HDPE 100 SDR 11 50 x 4,6 mm. Redukovaný odběr plynu přípojkou činí 

5,13 m
3
 hod

-1
. Nová přípojka bude napojena na stávající nízkotlaký PE plynovodní řad 

Ø 200 mm. 

 

Dále budou provedeny nové přípojky nízkého napětí a přípojky sdělovacího 

kabelu. 
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B. 4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

 

K objektu bude vybudována nová přístupová komunikace napojená na stávající 

komunikaci v ulici Lutopecká. Před objektem bude zřízeno parkoviště pro veřejnost 

(12 míst), pro zaměstnance (5 míst) i pro zásobování. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

K objektu bude vybudována nová přístupová komunikace napojená na stávající 

komunikaci v ulici Lutopecká. 

 

c) doprava v klidu 

 

Před objektem bude zřízeno parkoviště pro veřejnost (12 míst), pro zaměstnance 

(5 míst) i pro zásobování. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 

Nevyskytují se. 

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 

Terénní úpravy jsou navrţeny tak, aby splňovaly poţadavky projektové 

dokumentace a aby přirozeně navazovaly na okolní terén. Zpevněné plochy jsou 

provedeny ze zámkové dlaţby. 
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b) použité vegetační prvky 

 

Areál mateřské školy bude z převáţné části zatravněn. Dále zde budou vysázeny 

nové dřeviny, keře, rostliny, vytvořeny záhony apod. 

 

c) biotechnická opatření 

 

Nevyskytují se. 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

 

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

 

Stavba bude mít na ţivotní prostředí běţný vliv. Nebude docházet ke znečištění 

okolí, k zatěţování okolí hlukem ani nebudou provozem vznikat škodlivé odpady. 

Odpady budou tříděny a skladovány na určeném místě a odváţeny na skládku.  

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 

a vazeb v krajině 

 

Stavba nemá negativní vliv na faunu ani flóru. Na pozemku se nevyskytují památné 

stromy, dřeviny ani chráněné rostliny či ţivočichové.  

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba se nevyskytuje na území v soustavě chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

 

Nevyskytuje se. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Stavba se nachází v památkově chráněném území. Nebyly předloţeny ţádné 

zvláštní poţadavky k výstavbě objektu. 

 Navrhovaná ochranná pásma vznikají automaticky kolem nově uloţených 

inţenýrských sítí. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba nijak neohroţuje zdraví osob ani okolní stavby. Základní poţadavky 

na ochranu obyvatelstva jsou splněny.  

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

 

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

 

Celkový průtok splaškových vod:  6,25 l/s 

Celkový průtok dešťových vod:  7,55 l/s (do retenční nádrţe) 

(Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vsakována na pozemku investora.) 

Celkový průtok odpadních vod:  9,61 l/s 

Výpočtový průtok pitné vody:  1,54 l/s 

 Roční potřeba pitné vody:   2033 m
3
/rok 

  

Budou provedeny nové přípojky na stávající inţenýrské sítě v ulici Lutopecká. 

Bude respektován tříděný odpad, který bude skladován na určeném místě a poté 

odvezen k dalšímu třídění oprávněnou osobou. 

 

b) odvodnění staveniště 

 

Dešťová voda bude vsakována na pozemku investora. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude ze severozápadní části pozemku 

v místě budoucího parkoviště a nové komunikace. 

Voda a elektřina budou odebírány z nově vzniklých přípojek k objektu, spotřeba 

bude měřena.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Provádění stavby má běţný vliv na okolní stavby a pozemky.  

 

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

kácení dřevin 

 

Staveniště je vymezeno, mimo vymezené plochy je zakázáno skladovat věci i se 

pohybovat. Okolí staveniště je třeba také chránit před znečištěním např. lehkými 

stavebními materiály, obaly atd.  

 Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou navrhovány. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 

V souvislosti s napojením nových přípojek, ochrany stávajících inţenýrských sítí, 

výkopových prací a stavbou objektu mohou vzniknout dočasné zábory. 

 

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

jejich likvidace 

 

Při provádění stavby nebudou vznikat toxické odpady. Odpady budou tříděny, 

skladovány na místě k tomu určeném a poté odváţeny oprávněnou osobou k dalšímu 

třídění a na skládku. V případě velkého mnoţství odpadu bude odpad naloţen 

na nákladní vozidla a odvezen přímo technickým sluţbám. 
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katalog. č. druh odpadu 

08 04 
odpady z výroby, zpracování, distribuce a pouţívání lepidel a těsnicích 

materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) 

08 04 10 jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 

  

10 13 
odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich 

vyráběných 

10 13 14 odpadní beton a betonový kal 

  

13 08 odpadní oleje blíţe nespecifikované 

13 08 02 jiné emulze 

  

15 01 obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 plastové obaly 

15 01 03 dřevěné obaly 

  

17 01 beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 beton 

17 01 02 cihly 

17 01 06 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

  

17 02 dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 plasty 

  

17 03 asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

  

17 04 kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 ţelezo a ocel 

17 04 07 směsné kovy 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 

  

17 05 
zemina (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěţená hlušina 
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17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

  

17 08 stavební materiály na bázi sádry 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 08 01 

  

17 09 jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 

  

20 03 ostatní komunální odpady 

20 03 01 směsný komunální odpad 

20 03 03 uliční smetky 

20 03 99 komunální odpad blíţe neurčený 

 

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

 

Sejmutá vrstva ornice o mocnosti 150 mm bude skladována v jihozápadní části 

pozemku. Po dokončení prací bude tato zemina pouţita k terénním úpravám a její 

přebytek bude odvezen na skládku.  

Zemina odtěţená při výkopu základových rýh bude také uskladněna na pozemku 

investora a dále pouţita k dosypání pod stavební konstrukce, pod podkladní beton 

nebo bude vyuţita při terénních úpravách. Její přebytek bude také odvezen na skládku. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při realizaci stavby nebude docházet k negativnímu vlivu na ţivotní prostředí. 

Stavba bude prováděna šetrně k ţivotnímu prostředí. Odpady budou tříděny, uskladněny 

na určeném místě a dále odváţeny, zpracovány, tříděny oprávněnou osobou. Odpady 

budou zařazeny dle postupu uvedeného v Katalogu odpadů. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 

Stavba bude prováděna v souladu s příslušnou legislativou např. nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
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při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky.  

Kaţdý pracovník musí být řádně poučen a vyškolen a musí respektovat 

bezpečnostní předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu musí mít řádná oprávnění a musí 

být vyškoleni a poučeni o podmínkách provozu (bezpečnostní pásma). Pracovníkům 

na staveništi je zakázáno vstupovat mimo jejich pracoviště a je jim povoleno vykonávat 

pouze povolené práce. Pracovníci musí pouţívat předepsané ochranné pomůcky. 

Na staveništi je zakázáno poţívat a donášet alkoholické nápoje a omamné látky. 

Staveniště musí být řádně oploceno, osvětleno a označeno výstraţnými tabulkami, 

výkopy musí být řádně označeny, osvětleny a zabezpečeny. Na staveništi musí být 

dodrţovány hygienické předpisy a směrnice. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Nevyskytuje se. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

V průběhu provádění stavby bude na přilehlé pozemní komunikaci osazeno 

dopravní značení o upozornění na vjezd a výjezd vozidel ze staveniště.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 

Nevyskytují se. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládané datum zahájení:   6. 4. 2015 

Realizace spodní stavby a přípojek:   1. 6. 2015 

Předpokládané dokončení hrubé stavby:  1. 10. 2015 

Předpokládané datum ukončení:   5. 9. 2016 
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 Etapy:      1. Inţenýrské sítě 

       2. Objekt mateřské školy 

       3. Zpevněné plochy, terénní úpravy 

Výstavba bude započata sejmutím ornice, zemními a výkopovými pracemi. Poté 

provedeme základy, včetně rozvodů kanalizace a vody. Po technologické přestávce 

započneme s vlastní stavbou domu. Provedeme vyzdění obvodových a nosných stěn, 

osadíme strop, provedeme věnce a vyzdíme druhé nadzemní podlaţí. Poté opět osadíme 

strop a stavba bude zakončena provedením ploché jednoplášťové vegetační extenzivní 

střechy. Poté vyzdíme vnitřní dělicí konstrukce, osadíme výplně otvorů a schodiště. 

Provedeme vnitřní rozvody kanalizace, vody, elektřiny, plynu a topení. Dále provedeme 

dokončovací práce - omítky, podlahové konstrukce, osadíme dveře, nainstalujeme 

zařizovací předměty. Po dokončení vnitřních prací provedeme zateplení domu 

a venkovní terénní úpravy, včetně zpevněných ploch. 

 

 

 

 

  

V Kroměříţi 1/2015     Vypracovala: Bc. Lucie Lesáková  
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D. 1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

Objekt bude vyuţíván jako mateřská škola (objekt občanské vybavenosti). 

Objekt je dvoupodlaţní, v kaţdém podlaţí budou dvě oddělení pro děti. Celková 

kapacita mateřské školy je 96 dětí. 

 

Zastavěná plocha:    607,10 m
2
 

Obestavený prostor:    4713,72 m
3
 

Zpevněné plochy:    1916,12 m
2
 

Podlahová plocha:  1NP:   499,72 m
2
 

2NP:  437,26 m
2
  

Počet podlaţí:     2NP + 2 zahradní domky 

Počet oddělení:    4 

 Kapacita školy:    96 dětí 

Počet zaměstnanců:    11  

 

D. 2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 

řešení, bezbariérové užívání stavby 

 

Objekt mateřské školy je půdorysného tvaru L, je dvoupodlaţní, nepodsklepený 

s plochou vegetační extenzivní střechou. Vnější fasádu tvoří různě široké i barevně 

odlišné svislé pruhy světlých odstínů barev. 

Objekt se člení na 2 nadzemní podlaţí.  

První nadzemní podlaţí je rozděleno na dvě oddělení pro děti, zázemí 

pro zaměstnance a část zajišťující provoz mateřské školy. Do mateřské školy se 

vstupuje ze severovýchodní strany objektu přes zádveří do vstupní haly se schodištěm, 

ze které je přístup do kaţdého oddělení. Kaţdé oddělení tvoří šatna, umývárna a WC 

přístupné z pracovny i ze šatny, pracovna s přímým přístupem na chodbu, lehárna 

a herna a sklad hraček a lehátek. Z lehárny a herny je v případě poţáru umoţněn přímý 

přístup do venkovního prostoru. Dále se v prvním nadzemním podlaţí nachází šatna 

pro zaměstnance, technická místnost, sklad potravin a termosů, úklidová místnost a WC 

s předsíňkou.  
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     Druhé nadzemní podlaţí tvoří další 2 oddělení pro děti se stejným dispozičním 

řešením jako u oddělení v prvním nadzemním podlaţí a přístupem na poţární schodiště. 

Dále se zde nachází ředitelna, sklad (příp. izolace), úklidová místnost a WC 

s předsíňkou. 

Pro kaţdá dvě oddělení je společná přípravna jídel propojená s pracovnami 

protipoţárními výdejními okénky se samočinným uzavíracím zařízením. V přípravně 

jídel se dále nachází i malý jídelní výtah pro dopravu jídel mezi podlaţími. 

 Bezbariérové uţívání stavby není řešeno. Hlavní vstup do objektu a dále do haly 

je řešen bezbariérově. 

 

D. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Novostavba mateřské školy bude rozdělena na 4 oddělení a menší hospodářskou 

část. V kaţdém podlaţí se nacházejí 2 oddělení, v prvním nadzemním podlaţí je navíc 

hospodářská část. Kaţdé oddělení je určeno pro maximálně 24 dětí, celkově je tedy 

objekt aţ pro 96 dětí. V kaţdém oddělení budou pracovat 2 učitelky/učitelé. 

Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany objektu v blízkosti nově 

vybudovaného parkoviště. Vstup do objektu tvoří automaticky otevírané dveře na čidlo 

a dále dveře uzamčené, s umístěnou kamerou a přístupné pouze po prokázání identity, 

coţ je důleţité pro bezpečnost dětí. 

Zaměstnanci budou vyuţívat vstup do hospodářské části, kde se nachází šatna 

zaměstnanců s uzamykatelnými skříňkami a sprchou. 

Vytápění školy a příprava teplé vody budou zajišťovány 2 plynovými kotly 

napojenými na podlahové vytápění a zásobníkový ohřívač teplé vody. Technická 

místnost s kotly bude umístěna v hospodářské části. 

Stravování dětí bude převáţně zajištěno dovozem jídla v termosech a ohřevem 

či přípravou jídel v přípravnách jídel. Pro přípravu jídel bude zaměstnána 

kuchařka/kuchař. Jídlo se bude připravovat převáţně v přípravně jídel v prvním 

nadzemním podlaţí, do druhého nadzemního podlaţí bude přepravováno pomocí 

malého jídelního výtahu. Termosy se budou umývat v přípravně jídel a budou 

skladovány ve skladu termosů. 
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V mateřské škole bude dále zaměstnán pracovník pro úklid. Lůţkoviny a čisté 

prádlo budou skladovány ve skladu lehátek v kaţdém oddělení. Špinavé prádlo bude 

odváţeno do čistírny, příp. si ho budou děti nosit domů k vyprání. 

K areálu mateřské školy patří také velká zahrada s hřišti, pískovišti, herními 

prvky, se dvěma zahradními domky a dalšími zpevněnými plochami (chodníky, terasy). 

Zbytek plochy je zatravněn nebo osázen dřevinami, květinami, záhony apod. 

 

D. 4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

 

Objekt je navrţen v systému Porotherm a zateplen certifikovaným kontaktním 

zateplovacím systémem Etics Weber Therm standard s tloušťkou izolace 200 mm. 

Objekt je zateplen izolací Isover Twinner, coţ je izolace, která je tvořena 30 mm Isover 

TF Profi z kamenných vláken a 170 mm izolací EPS Greywall. 

 

Zemní práce 

 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice o tloušťce 

150 mm a budou vytyčeny inţenýrské sítě. Výkopy budou provedeny strojně s ručním 

začištěním. Přebytečná zemina bude uskladněna na jihozápadním konci pozemku, 

po dokončení prací vyuţita k terénním úpravám a přebytek zeminy bude odvezen 

na skládku. 

 

Základy 

 

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C 16/20. Základová spára 

leţí v nezámrzné hloubce. Na základových pasech bude provedena vrstva podkladního 

betonu o tloušťce 150 mm, pod příčkami bude beton vyztuţen kari sítí. Základy jsou 

navrţeny na únosnost zeminy 0,2MPa (viz Výpočet základů). 
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Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové i vnitřní svislé nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic 

Porotherm 24 Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Stěny, 

u kterých navrhujeme lepší akustické vlastnosti, budou vyzděny z keramických tvárnic 

Porotherm 25 Aku Sym na cementovou maltu M10. V konstrukcích budou provedeny 

otvory pro dveře a okna dle výkresové dokumentace. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce tvoří strop Porotherm – stropní nosníky POT a cihelné 

vloţky MIAKO celkové tloušťky 250 mm. Nad otvory v nosných stěnách budou 

umístěny překlady Porotherm Vario (jen obvodové stěny) a Porotherm U70, nad otvory 

nad příčkami ploché překlady U115, překlady nad otvory v obvodových stěnách budou 

doplněny tepelně izolačním dílem Vario pro umístění venkovní rolety. V úrovni stropu 

budou provedeny ţelezobetonové věnce. 

 

Schodiště 

 

Vnitřní schodiště bude ţelezobetonové, sloţené ze dvou desek a mezipodesty 

tloušťky 140 mm. Nášlapná vrstva bude tvořena z keramické dlaţby. Venkovní 

(poţární) schodiště budou ocelová a budou od budovy oddilatována. 

 

Střecha 

 

 Střechu objektu tvoří plochá jednoplášťová vegetační extenzivní střecha. 

Spádová vrstva střechy je tvořena lehčeným betonem (perlitbeton), tepelnou izolací je 

EPS 150 S ve dvou vrstvách, celkové tloušťky 240 mm.  

 

Podhledy 

 

 V objektu se nacházejí sádrokartonové podhledy pro vedení zdravotně 

technických a plynovodních instalací. 
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Komín 

 

Komínové těleso z tvárnic Schiedel Absolut ABS 18L s jedním průduchem 

o průměru 180 mm a větrací šachtou má půdorysný rozměr 500 x 360 mm. Těleso je 

od konstrukcí oddilatováno deskou z minerálních vláken tloušťky 30mm. 

 

Příčky 

 

Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm 11,5 P + D na vápenocementovou 

maltu. 

 

Podlahy 

 

Podlahy v zádveří, ve vstupní hale, na chodbách, v šatnách, v umývárnách, 

v přípravnách jídel, v úklidových místnostech, na WC, ve skladu potravin a termosů 

a v technické místnosti jsou tvořeny těţkou plovoucí podlahou s nášlapnou vrstvou 

z keramické dlaţby. Podlahy v pracovnách, lehárnách (hernách), skladech hraček 

a lehátek, šatně pro zaměstnance a ve skladu (příp. izolaci) jsou tvořeny těţkou plovoucí 

podlahou s nášlapnou vrstvou z dřevěných lamel. Podlahy v lehárnách (hernách) jsou 

navíc pokryty kobercem. V podlahách je navrţeno podlahové vytápění. Viz příloha 

Sloţka č. 3 – D. 1. 1 – Architektonicko – stavební řešení – D. 1. 1. 16 Skladby 

konstrukcí. 

 

Izolace 

 

Hydroizolace pod celou stavbou je tvořena z modifikovaných asfaltových pásů 

Glastek 40 special mineral s nosnou vloţkou ze skelné tkaniny. Parozábranu střechy 

tvoří modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vloţkou Glastek Al 40 mineral. 

Hydroizolaci střechy tvoří samolepicí modifikovaný asfaltový pás Glastek 30 sticker 

plus s nosnou vloţkou ze skelné tkaniny, na něm je nataven modifikovaný asfaltový pás 

Glastek 40 special mineral s nosnou vloţkou ze skelné tkaniny a na něm je nataven 

modifikovaný asfaltový pás Elastek 50 garden s nosnou vloţkou z PE a rohoţe s aditivy 

proti prorůstání kořínků. 
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Tepelná izolace základů a soklu je provedena z XPS desek Synthos XPS 

Prime 30 tloušťky 120 mm. K překladům v obvodových zdích je přidán tepelně izolační 

díl Porotherm Vario R z EPS 200 S. Obvodové stěny jsou zatepleny certifikovaným 

kontaktním zateplovacím systémem Etics Weber Therm standard s tloušťkou izolace 

200 mm. Objekt je zateplen izolací Isover Twinner, coţ je izolace, která je tvořena 

30 mm Isover TF Profi z kamenných vláken a 170 mm izolací EPS Greywall.  

Tepelnou izolaci podlahy na zemině tvoří desky Isover EPS Grey 100 tloušťky 

160 mm. Akustická a kročejová izolace podlahy ve druhém nadzemním podlaţí je 

tvořena z minerálních vláken - Isover TDPS tloušťky 30 mm. 

Plochá střecha je tvořena ze dvou vrstev izolace EPS 150 S o celkové tloušťce 

240 mm. 

 

Klempířské výrobky 

 

Oplechování vnějšího parapetu, atiky i komínu bude provedeno 

z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. 

 

Truhlářské výrobky 

 

Vnitřní parapet bude vyroben ze dřeva. Vnitřní dveře budou osazeny 

do obloţkových zárubní. 

 

Výplně otvorů 

 

Vstupní dveře budou skleněné. Vnitřní dveře a okna budou dřevěná. Dřevěná 

okna jsou tvořena izolačním trojsklem plněného argonem, s velmi nízkým součinitelem 

prostupu tepla a s nízkým podílem plochy rámu na celé ploše okna např. okna Slavona 

Progression. 

 

Povrchové úpravy 

 

Venkovní omítka je tvořena tenkovrstvou silikátovou omítkou weber.pas silikát 

o tloušťce 3 mm. Na sokl bude pouţita dekorativní omítka weber.pas marmolit 

o tloušťce 3 mm. Vnitřní omítka je tvořena omítkou Porotherm universal o tloušťce 
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15 mm. V umývárnách, WC, přípravnách jídel a v úklidových místnostech je pouţit 

keramický obklad Rako. 

 Jako nátěry jsou v objektu pouţity světlé odstíny barev, vnější fasádu tvoří různě 

široké i barevně odlišné svislé pruhy světlých odstínů barev. Nátěry budou provedeny 

běţným způsobem např. Primalex a budou nanášeny minimálně ve dvou vrstvách. 

Ocelové exteriérové konstrukce budou opatřeny protikorozním nátěrem dle specifikace 

výrobků. 

 

Vnější plochy 

 

K objektu povede zpevněná příjezdová asfaltová cesta a chodník ze zámkové 

dlaţby. Před objektem bude vybudováno nové parkoviště pro veřejnost, zaměstnance 

i pro zásobování. Na zahradě mateřské školy budou vybudovány zpevněné plochy 

ze zámkové dlaţby (terasy) a chodníky. Dále zde budou hřiště polyuretanu, pískoviště 

a plochy pro herní prvky pro děti. Kolem domu bude proveden okapový chodník 

z praného říčního kameniva. Zbytek ploch bude osázených zelení, stromy, keři, 

květinami a zatravněných.  

 

D. 5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

 

Na bezpečnost v mateřské škole se klade vysoký důraz, jelikoţ se jedná o práci 

s dětmi předškolního věku. V projektové dokumentaci jsou pouţity takové materiály 

a konstrukce, které zajistí bezpečný provoz objektu, neuvolňují se z nich škodlivé látky 

a jsou přizpůsobené provozu pro děti předškolního věku např. výška parapetu, návrh 

zábradlí u schodišť nebo vhodné zařizovací předměty. 

Při uţívání objektu se musí uţivatelé řídit bezpečnostními pravidly pro daný 

provoz např. ochrana před úrazem elektrickým proudem. Objekt musí být vybaven 

bezpečnostním poţárním značením pro případ úniku osob při poţáru a hasicími přístroji 

dle platných předpisů. 

Po dobu realizace stavby musí být dodrţována veškerá ustanovení právních 

předpisů BOZP - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

 

 

D. 6 Stavební fyzika 

 

Viz příloha Sloţka č. 6 – Stavební fyziky. 

 

D. 7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Viz příloha Sloţka č. 4 – D. 1. 3 Poţárně bezpečnostní řešení. 

 

D. 8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

a o požadované jakosti provedení 

 

 Navrţené materiály jsou poţadovány v nejvyšší jakosti, stejně tak je 

i poţadována nejvyšší jakost provedení. 

 

D. 9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

 

 Nevyskytuje se. 

 

D. 10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele 

 

 Nevyskytuje se. 
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D. 11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 

konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 

pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

 

 Kontroly konstrukcí budou prováděny běţným způsobem dle technologických 

postupů a předpisů, kontroly nad rámec povinných kontrol nejsou poţadovány. 

 

D. 12 Výpis použitých norem  

 

Viz část 4 Seznam pouţitých zdrojů. 

 

 

 

 

 

V Kroměříţi 1/2015     Vypracovala: Bc. Lucie Lesáková 
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3 Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem vypracovala projektovou dokumentaci 

pro provádění stavby mateřské školy v Kroměříţi. V práci je také vypracováno 

posouzení z hlediska stavební fyziky, poţárně bezpečnostní řešení objektu 

a specializace na téma technika prostředí staveb – zdravotně technické a plynovodní 

instalace. 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

 EPS – expandovaný polystyren 

 HI – hydroizolace 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

NN – nízké napětí 

 NP – nadzemní podlaţí 

 p. č. – parcelní číslo 

 PT – původní terén 

 PÚ – poţární úsek 

RŠ – revizní šachta 

 STB – stupeň poţární bezpečnosti 

 TI – tepelná izolace 

 UT – upravený terén 

XPS – extrudovaný polystyren 

ŢB – ţelezobeton 
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