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 Abstrakt  

Tématem diplomové práce je návrh mateřské školy s klubovnou v obci Hlušovice. Jedná se o 

dvoupodlažní budovu. Objekt je navržen z keramických tvarovek Porotherm s dutinovým 

předpjatým stropem. Stavba je zastřešena plochou střechou. Celý objekt je navržen na 

betonových pasech a je nepodsklepený.  

 

Klíčová slova  

Mateřská škola, klubovna, zděná stavba, plochá střecha, terasa, nepodsklepená stavba.  

 

 

Abstract  

The topic of the master`s thesis solves nursery school with longue in Hlušovice. It is 2-storey 

building. The building designed with ceramic bricks Porotherm and prestressed hollow core 

slab. Not walkable flat roof. The entire building is based on a concrete strip footings and no 

basement.  

 

Keywords  

Nursery school, longue, masonry building, flat roof, terrace, no basement. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bibliografická citace VŠKP  

 

Bc. Klára Měchurová Mateřská škola. Brno, 2015. 31 s., YY 289. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí 

práce Ing. Roman Brzoň, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prohlášení:  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 

použité informační zdroje.  

 

 

V Brně dne 15.1.2015  

………………………………………………………  

podpis autora  

Bc. Klára Měchurová 

 



Poděkování  

 

Děkuji Ing. Romanovi Brzoňovi, Ph.D. za příkladné vedení , vstřícný přístup a trpělivost při 

zpracování této diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod  

 

Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací dvoupodlažní budovy, která je řešena 

jako mateřská škola. V 2NP se nachází prostory pro využití spolky obce.Objekt je situován do 

katastrálního území Hlušovice, které se nachází mezi městy Olomouc a Šternberk. Cílem této 

práce je vytvoření projektu stavby, která bude svým uživatelů sloužit jako kvalitní zázemí pro 

výchovu a vzdělání dětí předškolního věku a pro využití zájmovými spolky. 
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A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby:    Mateřská škola 

b) Místo stavby: 

- adresa:    Hlavní 30 

Hlušovice 

783 14 

- katastrální území:   Hlušovice 

- parcelní číslo pozemku:  27 

 

 

A1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

- název:    OÚ Hlušovice 

- adresa:    Hlavní 19 

Hlušovice 

783 14 

- IČ:     00215471 

- DIČ:     CZ00215471 

 

 

A1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

- jméno a příjmení:   Bc. Klára Měchurová 

- adresa:    Kouřilova 13 

Horka nad Moravou 

783 35 

 

 

 

A2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Dokumentace stavby v rozsahu pro provádění stavby, zpracována Bc. Klárou Měchurovou, 

Kouřilova 13, 783 35 Horka nad Moravou 

 

 

 

 



A3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území  

Umístění stavby se počítá v obci Hlušovice na stavební parcele č. 27, katastrálního 

území Hlušovice. Parcela je zatravněná, rovinná bez výrazného převýšení. Prostor kolem 

stavby je vybaven komunikacemi, chodníky, zelení apod. 

Podzemní inženýrské sítě jsou vedeny pouze k sousedním parcelám, proto budou 

provedena nová napojení. Před zahájením jakýchkoli prací je bezpodmínečně nutné požádat 

správce o vytýčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny, zejména v místech, 

kde bude v měkkém terénu používána těžká technika apod. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Návrh stavby je v souladu s územním rozhodnutím obce. Pozemek stavby je 

nezastavěný, nachází se v okolním zastavěném území na funkční ploše, odpovídající 

budoucímu účelu stavby. Stavba je umístěna mimo památkově chráněné zóny a není kulturní 

památkou. Pozemek nepodléhá ochraně zemědělského půdního fondu ani není ve zvláštně 

chráněném území. 

Dokumentace plně respektuje požární bezpečnost, viz „Požárně bezpečnostní řešení“, 

zpracované v rámci projektové dokumentace. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry nejsou výrazně dotčeny. Odvodnění ze střech bude odvedeno do 

vnitřní kanalizace a  přípojkou napojeno do jednotné kanalizace, voda ze zpevněných ploch 

bude vsakována přímo do půdy. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Dokumentace plně respektuje územně plánovací dokumentaci. Prováděná stavba 

vyžaduje rozhodnutí o stavebním povolení. 

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 

Návrh stavby je v souladu s územním plánem obce Hlušovice. Pozemek stavby je 

nezastavěný, nachází se v okolním zastavěném území. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem 350/2012 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dokumentace splňuje příslušné předpisy 

a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Na stavbu bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení. Posuzovaný objekt neleží v 

požárně nebezpečném prostoru (PNP) jiného objektu, PNP od posuzované stavby nezasahuje 

jiný objekt. PNP nezasahuje za hranice pozemku investora. 



Známé požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou požadovány. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Kromě nově budovaných přípojek inženýrský sítí, které jsou vedeny pouze 

k sousedním parcelám, nejsou požadovány jiné související ani podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Katastrální území Hlušovice,  

parcela č. 357 - silnice, 

vlastník obec Hlušovice, 

OÚ Hlušovice, 

Hlavní 19 

783 14 

Hlušovice 

 

A4. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem dokumentace je novostavba mateřské školy v k.ú. obce Hlušovice na 

parcele č. 27 zasazené do klidné části města poblíž centra, na styku ulic U Kostela a Hlavní. 

Bezprostřední okolní zástavbu tvoří převážně kostel a rodinné domy a dále domy občanské 

vybavenosti, jako je knihovna, obchod s potravinami a obecní úřad obce. Pozemek je rovinatý 

bez výrazného převýšení a bez vzrostlé zeleně. 

b) Účel užívání stavby 

Hlavním záměrem je užívání pro výchovu dětí. Doprovodným účelem je možnost 

shromažďování klubů obce v 2.NP. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba se nenachází v městské památkové zóně, městské památkové rezervaci apod. 

Ochrana navržené stavby není požadovaná. 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navržené řešení je v souladu s požadavky vyhlášky 20/2012 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Bylo řešeno bezbariérové 

užívání stavby. Především je dbáno na ustanovení o tepelně technických a energetických 

požadavcích na stavby a o požární bezpečnosti staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány. 



g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly stanoveny. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 Zastavěná plocha objektu: 875,84 m
2
 

 Užitná podlahová plocha: 940,56 m
2
 z čehož:  1NP = 769,33 m

2
 

2NP = 171,23 m2 

 Obestavěný prostor: 4328,05 m
3 

 Mateřská škola má dvě oddělení:  1. oddělení = 235,16 m
2
 

2. oddělení = 241,11 m
2
 

 Klubovna v 2NP = 76,73 m
2
 

Každé oddělení MŠ je dimenzované na 20 dětí a 2 učitelky.  

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 budov apod.) 

Odvodnění ze střech bude odvedeno do vnitřní kanalizace a přípojkou napojeno do 

jednotné kanalizace, voda ze zpevněných ploch bude vsakována přímo do půdy. Energetická 

náročnost budovy nebyla v rámci projektu prozatím stanovena. V projektu bylo počítáno 

pouze se Štítkem obálky budovy, kde vyšel průměrný součinitel prostupu tepla 0,23 W/m
2 

K.  

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba bude realizována bez členění na etapy. Předpokládaná doba realizace 22 

měsíců, a to v období od 05/2015 do 03/2017. 

k) Orientační náklady stavby 

Při uvažované částce 6250 Kč/m
3
, vyjadřující hodnotu ZRN (základní rozpočtové 

náklady), stanovené pro 801.3 Budovy pro vzdělání dle JKSO (801 31 Budovy mateřských 

škol) a obestavěném prostoru 4 328,05 m
3
, vychází cena hrubé stavby na 27, 050 mil. Kč. 

 

 

 

A5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba se v rámci dokumentace člení na objekty: 

1. Stavba budovy mateřské školy 

2. Parkoviště pro návštěvníky  

3. Parkoviště pro personál  

4. Ostatní zpevněné plochy na pozemku 

5. Přípojka vody 

6. Přípojka kanalizace 

7. Přípojka nízkého napětí NN 



8. Přípojka středotlakého plynovodu 

9. Stavba veřejného osvětlení 

10. Stavba dětského hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Horce dne 1. 12. 2014      Bc. Klára Měchurová 
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B1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem posudku je novostavba mateřské školy v k.ú. obce Hlušovice na parcele č. 

27 na styku ulic Hlavní a U Kostela. 

Vlastníkem parcely, která je nezastavěná a určená pro výstavbu, je obec Hlušovice. 

Pozemek je rovinný bez výrazného převýšení a bez vzrostlé zeleně, není součástí 

zemědělského půdního fondu ani v chráněném území. Stavební pozemek je přístupný ze 

stávající místní silniční komunikace z ulice Hlavní. Nejsou na něj přivedeny inženýrské sítě. 

Bezprostřední okolní zástavbu tvoří kostel a  rodinné domy, dále domy občanské vybavenosti, 

jako obchod s potravinami, obecní úřad a knihovna. 

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

hydrogeologický průzkum stavebně historický průzkum apod.) 

Na místě pozemku byla projektantem provedena předběžná prohlídka. Byl proveden 

pomocný místní výškopis. Dle informací z katastrálních map se pozemek pro stavbu 

nenachází v záplavovém území. 

Vzhledem k fázi projektu nebyl zatím proveden geologický ani hydrogeologický 

průzkum přímo na staveništi, z podkladů však vyplývá, že stavba nebude dotčena podzemní 

vodou.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Podle zjištěných informací se parcela nenachází v ochranném či bezpečnostním 

pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek svou polohou nespadá do záplavového území. Nenachází se zde žádná 

poddolovaná území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Staveniště a zařízení staveniště budou umístěny na stávající parcele (27), tedy stejné 

jako řešený objekt, tudíž okolní budovy nebudou stavbou dotčeny. Největším vlivem na 

okolní pozemky bude zbudování nových inženýrských přípojek, a to dle koordinační situace.  

Zásobování stavby bude vedeno po místních komunikacích, zejména z ulice U Kostela 

a z Hlavní. Mimo obvod staveniště nebude potřeba činit žádná další opatření pro stavbu. Po 

celou dobu stavby bude ale nutno dbát na zachování přístupu k objektu. Kromě výše 

uvedeného vedení zásobovacích tras po místních komunikacích nebude mít navržená stavba 

žádný vliv na okolní pozemky. Pro zařízení staveniště budou využívány zpevněné i 

zatravněné plochy. Rozsah zařízení staveniště určí vybraný dodavatel, předběžně se uvažuje s 

osazením max. 4 mobilních buněk a 2 mobilních WC. Součástí zařízení staveniště bude i 

skladová plocha pro materiál a odpad. 

Po celou dobu stavby je nutno dbát na nepřerušení, plynulost, bezpečnost a 

bezkoliznost provozu dopravy vozidlové i pěší v dosahu objektu. Případné omezení provozu 

vozidel nebo chodců /např. při zásobování a skládání materiálu/ musí být krátkodobé a i v 

rámci něho musí být zabezpečena možnost příjezdu pro zdravotní a požární vozy. 

Není třeba navrhovat žádná zvláštní opatření na ochranu okolí. 



f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Není potřeba. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Nedojde k dočasnému či trvalému záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Pro účely budoucího užívání stavby se uvažuje s vybudováním napojení na silniční 

komunikaci na ulici Hlavní. Viz. Koordinační situace. Napojení na technickou infrastrukturu 

bude rovněž zbudováno dle projektu koordinační situace, a to na inženýrské sítě elektro 

vedení NN, STL plynovodu, kanalizace a vodovodu. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

 

B2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Hlavním záměrem je užívání pro účely vzdělání dětí. Doprovodným účelem užívání je 

možnost shromažďování zájmových spolků. 

 Zastavěná plocha objektu: 875,84 m
2
 

 Užitná podlahová plocha: 940,56 m
2
 z čehož:  1NP = 769,33 m

2
 

2NP = 171,23 m2 

 Obestavěný prostor: 4328,05 m
3 

 Mateřská škola má dvě oddělení:  1. oddělení = 235,16 m
2
 

2. oddělení = 241,11 m
2
 

 Klubovna v 2NP = 76,73 m
2
 

 

B2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržené řešení vychází z umístění staveb na sousedních pozemcích, stávajících 

urbanistických vazeb (přístupů a návazností) a požadavků stavebníka. Příjezd k řešenému 

objektu bude navržen z místní silniční komunikace, a to z ulice Hlavní. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Půdorysně je stavba řešena do členitějšího tvaru. Zalomení vytvářející volný prostor 

mezi křídly budovy, využito jako vstup na zahradu.  Stavba je barevně rozdělena na 3 části – 

obě oddělení pro děti jsou opticky oddělena od zbylých prostor. Plastová okna a dveře jsou 

barevně sladěna se zbytkem stavby. 

 

B2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Novostavbu mateřské školy budou tvořit 2 nadzemní podlaží s plochým střešním 

pláštěm. Vstup do objektu je umožněn hlavním vchodem z ulice Hlavní, z boční strany 



objektu je služební vchod, který zároveň slouží pro zásobování a dále samostatný vchod do 

technické místnosti. Ze zadní strany objektu je vstup na velkou zahradu s hřišti.  

V 1NP se nachází 2 oddělení mateřské školy, šatna pro zaměstnance a kuchyně 

s přilehlými prostory. V 2NP je ředitelna, denní místnost pro zaměstnance a klubovna 

s šatnou a kuchyňkou. Nedílnou součástí každého podlaží je vybavení hygienickými 

zařízeními pro návštěvníky i zaměstnance. 

Nejedná se o výrobní objekt. 

 

B2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Novostavba mateřské školy je určena k užívání osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace ve všech podlažích. Jsou zřízeny bezbariérové přístupové komunikace do 

objektu s požadovanými sklony a manipulačními prostory. Vertikální pohyb v budově pro 

imobilní osoby je zajištěn výtahem s rozměry výtahové klece 1100 x 1400 mm. Na každém 

užitném podlaží pro návštěvníky jsou navrženy bezbariérové vchody a WC s rozměry 1800 x 

2950 mm (1800 x 2150 mm v 2NP). 

 

B2.5 BEZEPČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během 

užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 

B2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

a) Stavební řešení  

Půdorysně stavba zaujímá prostor tvaru nepravidelného L. Stavba je zděná z tvárnic 

Porotherm. Novostavbu mateřské školy budou tvořit 2 nadzemní podlaží s plochým střešním 

pláštěm. Horizontální komunikace je zajištěna tříramenným železobetonovým schodištěm, 

kde je v prostoru zrcadla vedena výtahová šachta. Založení objektu se počítá na pasech z 

prostého betonu. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

- Založení objektu 

Uvažuje se založení nosných prvků zdí na základové pasy s prostého betonu v nezámrzné 

hloubce –1,150 vůči podlaze 1NP (0,000). Základové pasy budou zhotoveny z betonu třídy 

C20/25, podkladní vrstva z prostého betonu tl. 150 mm vyztužená kari sítí. Šířka základových 

pasů pod je 500 mm, pod příčkami 300 mm do hloubky -0,650 mm. Únosnost rostlé zeminy 

je Rdt = 250 kPa. 

- Svislé konstrukce nosné 

Nosnou funkci ve svislém směru zajišťují stěny z tvarovek Porotherm 30 Profi ( λ = 0,175 

W/mK) s požární odolností REI 180 DP1. Vnitřní nosné zdivo je z tvarovek Porotherm 30 

AKU Z ( λ = 0,35 W/mK) . 

 

 



- Svislé konstrukce nenosné 

Za účelem rozdělení objektu na místnosti je kromě nosných stěn použit i systém Porotherm 

bez nosné funkce – Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 Profi spojen maltou pro tenké spáry 

Porotherm Profi. 

- Vodorovné konstrukce 

Jako stropní deska jsou navrženy dutinové panely Spiroll tl. 250 mm. Minimální uložení 

panelů Spiroll je 100 mm. Překlady otvorových konstrukcí jsou voleny Porotherm KP 7, 

Porotherm KP 11,5  DLE rozměrů oken a dveří. Ve vetšině mísností je proveden zavěšený 

SDK podhled. 

- Nosná konstrukce střechy 

Dutinové panely Spiroll v tl. 250 mm. 

- Schodiště 

ŽB monolitické, beton třídy C25/30, ocel B500. Deska schodišťového ramena tl. 150 mm. 

Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. Šířka stupně je 298 mm a výška 166 mm. 

- Zateplovací systém 

Obvodová stěna zateplena TI EPS- Isover 70F ( λ = 0,039 W/mK)  v tl. 140 mm, část soklu je 

zateplena TI EPS Perimetr tl. 100 mm. Plochá střecha zateplena TI EPS Isover 150S ( λ = 

0,035 W/mK)  a Synthos XPS Prime 50L ( λ = 0,038 W/mK)  v celkové tl. 160 mm, kde jsou 

mezi desky tl. 100 a 60 mm vloženy jednospádové klíny z EPS Isover SD v tl. min 20 mm. 

Podlaha je zateplena TI EPS Isover 150S v tl. 140 mm. Jako kročejová izolace je do podlahy 

v patře použita izolace Isover TDPS ( λ = 0,035 W/mK) . 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební dílce jsou z tradičních materiálů, rozměrů a technologií, jejichž 

statická únosnost je garantována výrobcem systému. Navrhované železobetonové prvky 

budou ověřeny statikem. 

 

B2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

Technické řešení 

Navrhovaný objekt bude zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí 

pomocí přípojky. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace 

splaškových vod je řešena napojením na veřejnou jednotnou kanalizaci. Likvidace dešťových 

vod z plochých střech je řešena rovněž napojením na veřejnou jednotnou kanalizaci. Plyn 

bude do objektu zaveden přípojkou. 

 

B2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Následující body a) až j) pro požárně bezpečnostní řešení jsou samostatně řešeny ve 

Zprávě požární bezpečnosti. 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků 



na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 

B2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

V projektu bylo počítáno s Energetickým štítkem obálky budovy, který vyšel do třídy 

B – VELMI ÚSPORNÁ. Stavba bude realizována v souladu s platnou ČSN 73 0540 a 

platnými energetickými předpisy. 

b) Energetická náročnost stavby 

V projektu nebyla stanovena energetická náročnost stavby.  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

 V projektu není navrženo využití alternativních zdrojů energie. 

 

B2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

- Větrání  

Větrání prostor v objektu je zajištěno jak přirozené otevíratelnými okny a dveřmi, tak 

nucené za pomoci využití VZT s přívodem vzduchu na fasádě a odvodem nad střešní 

konstrukcí. 

- Vytápění 

Objekt bude vytápěn pomocí klimatizace LG Prestige Inverter V s tepelným čerpadlem na 

bázi vzduch – vzduch.   

- Osvětlení 

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů.  

Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle projektu elektroinstalace.  

- Zásobování vodou 

Napojeno přípojkou HDPE na vodovodní řad DN 200. Voda bude sloužit pro zásobování 

objektu pitnou, užitkovou a požární vodou. Na ohřev užitkové vody bude sloužit tepelné 

čerpadlo Asteo 2 umístěné v technické místnosti. 

 

 

 



- Odpady 

V rámci výstavby bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tzn. bude tříděn, 

odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem. Předpokládá se převážná 

likvidace odpadu skládkováním. 

- Vliv stavby na okolí 

V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by 

mohl zhoršit současné poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící 

na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a 

pracoviště. 

 

B2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro samotný pozemek nebyl proveden radonový průzkum, ale dle průzkumů 

z okolních pozemků vyplývá, že je zde nízký radonový index. Proto budou provedena běžná 

opatřeni odpovídající ochraně staveb před účinky nízkého radonového rizika. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou 

stavbu, která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy není předpokládáno. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana není řešena. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba se nachází poblíž silniční komunikace, provoz zde však není vysoký.  Ochrana 

před hlukem je zajištěna kvalitními okny a navrženým obvodovým pláštěm budovy. 

e) Protipovodňová opatření 

Kvůli stavbě není potřeba zřizovat protipovodňová opatření. 

 

 

B3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Navrhovaný objekt bude zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí 

pomocí přípojky. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu napojením 

přípojkou. Likvidace splaškových vod je řešena napojením na veřejnou jednotnou kanalizaci. 

Likvidace dešťových vod z plochých střech je řešena rovněž napojením na veřejnou 

jednotnou kanalizaci. Plyn bude do objektu zaveden přípojkou. 

 

B4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Hlavní průčelí budovy je navrženo souběžně s hlavní silniční komunikací. Není však 

v bezprostřední blízkosti. 



b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vjezd k parkovišti pro návštěvníky bude navržen z místní silniční komunikace, a to 

z ulice Hlavní. Dále se počítá s vybudováním příjezdu na parkoviště zaměstnanců a pro 

zásobování objektu, také z ulice Hlavní.  Viz. Koordinační situace. 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku stavebníka je umožněno stání dopravních prostředků pro návštěvníky a 

zaměstnance, a to kapacitně  

 pro návštěvníky: 7x automobilové stání, z toho 1x stání pro handicapované osoby 

 pro zaměstnance: 6x automobilové stání 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 Počítá se s vybudováním přechodu pro chodce naproti vstupu do objektu na ulici 

Hlavní. Od parkoviště k hlavnímu vchodu bude zřízen chodník. Cyklistické stezky nebudou 

kvůli stavbě navrženy ani se stavba realizovaných stezek nedotkne. 

 

B5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Jsou navrženy terénní úpravy pro zpevněné plochy chodníků a parkovišť. Dále se 

uvažuje s vybudováním dětských hřišť v prostoru zahrady. 

b) Použité vegetační prvky 

Po dokončení stavby bude provedena výsadba keříků oddělujících silniční komunikaci 

od pozemku stavby. Keříky budou sloužit i jako zmírnění dopadů hluku na stavbu od 

provozu. Plochy zasažené stavebním procesem budou po dokončení stavby vyklizeny, 

vyčištěny, v případě potřeby vyrovnány a znovu zatravněny. 

c) Biotechnická opatření 

Není předmětem projektu. 

 

B6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

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 nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dosahu stavby se nenachází lokality pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít 

vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Pro navrhovanou stavbu nebylo provedeno žádné zjišťovací řízení ani stanovisko EIA, 

nebyly tedy vydány žádné podmínky. 



e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Není stanoven žádný rozsah 

omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

B7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva.  

 

B8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní 

způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

b) Odvodnění staveniště 

Není předmětem dokumentace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro účely staveniště se uvažuje s vybudováním vjezdů a výjezdů vedoucích na místní silniční 

komunikace, a to z ulice Hlavní. Viz. Koordinační situace. Pro zařízení uvnitř staveniště 

budou přednostně využívány zpevněné plochy, v případě potřeby plochy zatravněné. Po celou 

dobu stavby je nutno dbát na nepřerušení, plynulost, bezpečnost a bezkoliznost provozu 

dopravy vozidlové i pěší v dosahu objektu. Případné omezení provozu vozidel nebo chodců 

(při zásobování a skládání materiálu) musí být krátkodobé a i v rámci něho musí být 

zabezpečena možnost příjezdu pro zdravotní a požární vozy. Napojení na vedení NN během 

stavby bude dohodnuto se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště a zařízení staveniště budou umístěny na stávající parcele (27), tedy stejné 

jako řešený objekt, tudíž okolní budovy nebudou stavbou dotčeny. Největším vlivem na 

okolní pozemky bude zbudování nových inženýrských přípojek, a to dle koordinační situace. 

Zásobování stavby bude vedeno po místních komunikacích, zejména z ulice Hlavní, případně 

z ulice U Kostela. Mimo obvod staveniště nebude potřeb činit žádná další opatření pro stavbu. 

Po celou dobu stavby bude ale nutno dbát na zachování přístupu k objektu. Kromě výše 

uvedeného vedení zásobovacích tras po místních komunikacích nebude mít navržená stavba 

žádný vliv na okolní pozemky.  

Rozsah zařízení staveniště určí vybraný dodavatel. Součástí zařízení staveniště bude i 

skladová plocha pro materiál a odpad. Není třeba navrhovat žádná zvláštní opatření na 

ochranu okolí. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Kromě hlavních opatření, jako jsou zvýšené znečišťování silniční komunikace nebo 

zvýšený hluk od nákladních aut, nebudou prováděna žádná zvláštní ochranná opatření. 

Staveniště bude v průběhu výstavby oploceno do výšky minimálně 1,8 m a zabezpečeno proti 

vstupu nepovolaných osob. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci 

s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 



f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Zábory 

na přilehlých okolních pozemcích nebudou proveden. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 

odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

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

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie zeminy. Po 

výkopových pracích zůstane malý přebytek výkopku, který se dočasně uloží v severní části 

pozemku. Zemina bude použita na dorovnání terénních úprav, zbylá půda případně poté 

odvezena na skládku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a 

ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou 

vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 

Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S 

veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu 

se zákonem. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 

Dopravní prostředky musí být při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný 

prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, 

aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Nesmí taky docházet ke znečišťování ovzduší, např. 

pálením odpadu. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní  

předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčena žádná bezbariérová řešení okolních staveb. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. Po celou dobu stavby je nutno dbát 

na nepřerušení, plynulost, bezpečnost a bezkoliznost provozu dopravy vozidlové i pěší v 

dosahu objektu. Případné omezení provozu vozidel nebo chodců musí být krátkodobé a i v 

rámci něho musí být zabezpečena možnost příjezdu pro zdravotní a požární vozy. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

 



n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Uvedené předběžné údaje o termínu a délce výstavby budou upřesněny podle záměru 

investora a podle možností financování. Níže uvedenou lhůtu výstavby lze považovat za 

odhad. Popis postupu výstavby bude předmětem nabídky vybraného zhotovitele.  

 Stavba bude realizována bez členění na etapy. 

 Předpokládaná doba realizace: 22 měsíců 

 Zahájení výstavby: 5/2014 

 Předpokládané ukončení stavby: 3/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Horce dne 1. 12. 2014      Bc. Klára Měchurová 

 



Závěr  

 

Cíle diplomové práce byly naplněny dle zadání. Předmětem zadaní je koncepční návrh 

budovy, která slouží pro výchovu a vzdělání dětí předškolního věku - mateřské školy. V 

oddělené části budovy se nachází prostory pro využití obcí. Projekt byl zpracován dle 

platných právních předpisů a norem. 
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