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Abstrakt 

  Předmětem této diplomvé práce je projekt novostavby mateřské školy v 

pasivním standardu. Škola je navržena jako dvoupodlažní. V obou podlažích jsou 

vybudovány dvě třídy, každá pro dvacet dětí. Objekt je založen na základových pásech 

a nosnou konstrukci tvoří vápennopískové tvárnice. Vodorovné nosné konstrukce jsou 

řešeny jako železobetonové monolitické. Střecha je z velké části řešená jako plochá 

vegetační, pouze nad atriem se jedná o střechu šikmou. Tvarově je budova řešena do tří 

kruhových segmentů o různých poloměrech. Větrání objektu je zajištěno pomocí 

vzduchotechniky s rekuperací tepla. 

 Projekt je navržen do městské zástavby Brna, nedaleko jeho centra, na pozemku 

označeném jako brownfield. 

 

Klíčová slova 

mateřská škola, pasivní standard, vápennopískové tvárnice, plochá střecha, vegetační 

střecha, šikmá střecha, atrium, vzduchotechnika, rekuperace tepla, brownfield  

  

  

Abstract 

  Subject of this diploma thesis is a new building of nursery school in passive 

standards. The school has two floors. On both floors there are build two classes, each 

for twenty children. Structure is based on strip foundations and load-bearing walls are 

made from sand-lime blocks. The horizontal load-bearing structures are from cast-in-

place reinforced concrete. School has green flat roof and above atrium has sloped roof. 

The shape of building is made by three circle segments with different radius. 

Ventilation of the building is ensured by heat recovery ventilation unit. 

 Project is situated into an urban area of Brno, nearby the city center, on 

brownfield plot. 

 

Keywords 

Nursery shool, passive standard, sand-lime blocks, flat roof, green roof, sloped roof, 

atrium, heat recovery ventilation unit, brownfield 
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Úvod 

 Cílem této diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby mateřské školy v pasivním standardu. 

 Objekt se nachází v zastavěné části města Brna. Budova školy je dvoupodlažní o 

čtyřech třídách s celkovou kapacitou osmdesáti dětí. Tvar objektu tvoří tři kruhové 

segmenty o různých poloměrech. Stavba je navržena z vápennopískových tvárnic 

zateplených z izolace z minerální vlny. Zastřešení objektu je řešeno plochou vegetační 

střechou. Střecha atria je šikmá se sklonem 15°. Větrání objektu je zajištěno pomocí 

vzduchotechniky s rekuperací tepla. Budova je umístěna v severní části pozemku a 

orientována třídami na jih. Na pozemku školy se také nachází víceúčelové hřiště, 

pískoviště a ostatní herní plochy. 

 Hlavní myšlenkou bylo využití pozemku brownfield nedaleko centra Brna a 

vybudování matěřské školy se zdravým vnitřním prostředím a dostatečnou zelenou 

plochou pro venkovní pobyt dětí. A to i přesto, že se jedná o městkou zástavbu. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A 1.1  Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Mateřská škola v pasivním standardu 

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

 Katastrální území: Brno - Ponava [611379], parc. č. 456/6 

A 1.2  Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

 Netýká se 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající)  

 Netýká se.  

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

 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla  

 Bc. Jiří Výtisk 

 VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, 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  

 Bc. Jiří Výtisk 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni vevidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení: 

Bc. Jiří Výtisk 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: 
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Bc. Jiří Výtisk 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení: 

Bc. Jiří Výtisk 

D.1.4 Technika prostředí staveb - VZT 

Bc. Jiří Výtisk 

 

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)  

 Projekt stavby je zpracován pro dokumentaci stavebního povolení a prováděcí 

dokumentaci.  

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby  

 Podkladem pro vyhotovení projektové dokumentace bylo zadání diplomové 

práce  

c) další podklady  

 Prohlídka in-situ 

 

A.3 SEZNAM STUPNÍCH PODKLADŮ  

Pro vyhotovení projektové dokumentace byly použity:  

  - katastrální snímek parcely č. 456/6, v k. ú. Brno - Ponava [611379]  

  - územní plán města Brna zpracovaný k datu 10. 12. 2014 

 

A.4 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území  

 Dotčený pozemek na par.č. 456/6 v k. ú. Brno - Ponava [611379] se nachází v 

blízkosti centra města Brna na pozemku bývalých městských kasáren. Pozemek je v 

součásné době klasifikován jako brownfield a jedná se o zatravněnou plochu bez 

využití. Parcela má 11 432 m2, a svým členěním je vhodná k výstavbě mateřské školy 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu mateřské školy (dále jen MŠ) na 

pozemku p. č. 456/6 v majetku investora statutárního města Brna a její napojení na  

místní komunikaci na ul. Staňkova p. č. 679. Objekt neovlivní sousední budovy a 
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nebude zasahovat na cizí pozemky. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)  

 Budova se nenachází v žádném ochraném pásmu 

c) odtokové poměry  

 Dešťové vody na pozemku jsou v současné době volně zasakovány do půdy. 

Navrhovaná stavba a její přilehlé zpevněné plochy budou odvodněny do retenční nádrže 

s přepadem a do městské kanalizace.  

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  

 Statutární město Brno v současné době disponuje územním plánem ze dne 10. 

12. 2014. Navrhovaná novostavba MŠ splňuje požadavky ÚPD statutárního města Brna 

a je v souladu s plánovanou výstavbou na tomto území. Kapacity současných 

inženýrských sítí jsou pro výstavbu vyhovující.  

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  

 V době zpracování dokumentace pro provádění stavby nebylo ještě rozhodnutí, 

na jehož základě by byla stavba povolena, vydáno.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 Obecné požadavky na využití území jsou splněny. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace 

po jejich projednání. 

 h) seznam výjimek a úlevových řešení 

   Nejsou uvažovány. 

 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

   Nejsou uvažovány. 
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 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí)  

   Pozemek p.č. 456/6, v k. ú. Brno - Ponava [611379]  

   - druh pozemku: ostatní plocha 

   - způsob využití: jiná plocha 

   - vlastník:  Statutární město Brno, Dominikanské náměstí 196/1, 

     Brno město, 602 00 Brno 

   - výměra:  11 432 m2 

 

A.5 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

 Jedná se o novostavbu.  

b) účel užívání stavby  

 Stavba slouží pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku jako mateřská 

škola.   

c) trvalá nebo dočasná stavba  

 Jedná se o trvalou stavbu.  

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

apod.)  

 Objekt se nenachází v chráněném území.  

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

 Navrhovaná stavba bude s běžnými nároky na výstavbu.  

 Navrhovaná novostavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhl. č. 

268/2009 Sb., technické požadavky na výstavbu.   

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

právních předpisů  

 Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace 

po jejich projednání. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

 Nejsou uvažovány.  
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.)  

 Celková plocha pozemku:    11 432,0 m2 

 Zastavěná plocha objektů:    722,7 m2 

 Plocha hřiště:      1250,0 m2 

 Ostatní herní plocha:     1593,9 m2 

 Plocha parkoviště a komunikace:   586,6 m2  

 Plocha chodníků  a dalších zpevněných ploch: 1479,3,0 m2 

 Plocha zeleně:      5799,5 m2 

 Užitná plocha:      1184,2 m2 

 Obestavěný prostor:     5850,8 m3 

 Počet nadzemních podlaží:    2 

 Předpokládaný max. počet osob:   80 dětí 

        10 pracovníků 

 

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.)  

 Stavba je zařazena do energetické třídy A - velmi úsporná, viz. Energetický 

štítek obálky budovy. 

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii                     

A - mimořádně úsporná, viz. PENB 

 Celková dodaná energie:    71,837 MWh/rok 

 Neobnovitelná primární energie:   127,674 MWh/rok 

 Spotřeba energie na vytápění:    21,22 MWh/rok 

 Spotřeba energie na větrání:    11,89 MWh/rok 

 Spotřeba energie na přípravu teplé vody:  20,98 MWh/rok 

 Spotřeba energie na osvětlení:   17,75 MWh/rok 

  S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby bude nakládáno dle 

zák.č. 185/2001 Sb., novely zák.č. 31/2011 Sb., vyhl.č. 381/2001 Sb. a novely vyhl.č. 

154/2010 Sb.  

  Navrhovaná stavba a její přilehlé zpevněné plochy budou odvodněny do retenční 
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nádrže s přepadem a do městské kanalizace. Voda s retenční nádrže bude využíváná na 

zavlažování a splachování. 

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

etapy)  

 Předpokládaný termín zahájení výstavby:   Duben 2015  

 Předpokládaný termín ukončení výstavby:    Duben 2014 

 Předpokládaný postup výstavby:      

1. vytýčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí  

2. sejmutí ornice a terénní úpravy  

3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí  

4. provedení základových konstrukcí  

5. provedení hrubé stavby  

6. provedení střechy  

7. provedení instalací  

8. montáž oken a dveří  

9. montáž elektroinstalace  

10. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace  

11. zemní práce a zpevněné komunikace 

12. kolaudace stavby  

 

k) orientační náklady stavby  

 35 000 000 Kč  

 

A.6 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ  

 Předmětem této diplomové práce je pouze stavební objekt mateřské školy 

 SO 01 - MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 SO 02 - WC, SKLAD VENKOVNÍCH POTŘEB 

 SO 03 - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 

 SO 04 - PÍSKOVIŠTĚ, PROLÉZAČKY 

 SO 05 - PARKOVIŠTĚ + NAPOJENÍ NA MK 

 SO 06 - PROSTOR PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD 

 SO 07 - RETENČNÍ NÁDRŽ 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Dotčený pozemek p. č. 456/6 k.ú. Brno - Ponava [611379]. 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu mateřské školy v pasivním standardu a 

přilehlých zpevněných ploch. Stavební pozemek je zatravněný, v mírném svahu od 

západu na východ. 

 Pozemek se nachází v zastavěné městské části Brna, nedaleko centra města, v 

městské části Ponava. V současnosti není pozemek nijak zastavěn ani není nijak 

využíván. Pozemek je klasifikován jako území brownfield. 

 Staveniště je pro navrhovanou výstavbu vhodné a dostatečně prostorné 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
 Geologický průzkum ukázal, že na pozemku se nacházejí sprašové hlíny pevné 

konzistence F6 CL, tabulková únosnost zeminy Rdt=200 kPa. Je doporučeno zakládat 

do nezámrzné hloubky 1,0-1,2 m od UT.  V rámci průzkumu bylo provedeno měření 

radonu s výsledkem "nízký". Nejsou tedy navržena žádná protiradonová opatření, pouze 

je nutné dohlédnout na kvalitní realizaci hydroizolace. 

 Hydrogeologický průzkum zjistil, že hladina podzemní vody se nachází v 

hloubce, která bezprostředně neohrožuje objekt. 

 Stavebně historický průzkum neodhalil žádné historické artefakty. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

 Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma se v okolí pozemku nevyskytují. 

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

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

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

poměry v území  

 Stavba nebude mít vliv na okolní objekty ani pozemky. Nepředpokládá se 

zvýšení úrovně hluku v danné oblasti způsobené novostavbou mateřské školy. Objekt 

nijak nestíní na okolní stavby. 

 Po dobu výstavby bude okolí staveniště mírně negativně zatíženo hlukem a 

zvýšenou prašností ze stavebních strojů a nářadí. Stavební práce budou probíhat v denní 

době. 

 Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Voda bude zasakována 
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přímo na pozemku školy. Budova a přilehlé zpevněné komunikacíe budou odvodněny 

do retenční nádrže, kde budou dále využívány pro splachování toalet, a zavlažování 

pozemku.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 Pozemek je v současnosti nevyužíván a nenachází se na něm žádné stavby, které 

by museli být odstraněny.  

 Na pozemku se nachází spousta keřů a nižších stromů, které budou vykáceny a 

po dokončeení výstavby nahrazeny novými. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

 Stavební pozemek není součástí zemědělského půdního fondu ani pozemkem 

určeným k plnění funkce lesa.  

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

technickou infrastrukturu) 

 Objekt mateřské školy bude napojen na stávající veřejnou místní komunikaci z 

ulice Staňkova. Příjezdová komunikace bude vybudována z betonové zámkové dlažby 

viz. výkresy situace. 

 Budova bude napojena novými přípojkami na stávající inženýrské sítě, které se 

nacházejí v blízkosti pozemku. Jedná se o podzemní vedení NN, sdělovací vedení, 

plynovod nízkotlaký, pitnou vodu a kanalizaci splaškovou i dešťovou. 

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

 Nejsou známy žádné věcné ani časové vazby, omezující realizaci stavby. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu MŠ v pasivním standardu a její 

přilehlé zpevněné plochy. 

 Účelem stavby je výchova a vzdělávání dětí předškolního věku. 

 Kapacitně je škola rozdělena do čtyř tříd o počtu 20 žáků. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 Škola je umístěna na pozemku, který leží v městské zástavbě Brna, městské části 

Ponava nedaleko městského centra. Budova je situována do severní části pozemku 
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odkud je také přístupná z místní komunikace. Třídy jsou orientovány od východu na 

západ a technické zázemí školy je orientováno na sever. 

 V 1 NP se nachází dvě třídy, každá pro 20 dětí, které jsou spojeny prostorem 

jídelny. Každá třída má své vlastní sociální zázemí, sklad lehátek, a šatnu. Jídlo je do 

školy dováženo z nedaleké základní školy, proto není v objektu kuchyně ale pouze 

varna kde se jídlo ohřívá. Součástí varny je také místnost pro umývání nádobí. Kromě 

prádelny a sociálního zázemí pro personál a rodiče se v 1. NP náchází také technická 

místnost. 

 Ve 2. NP se shodně jako v prvním podlaží nachází dvě třídy s jídelnou a 

sociálním zázemím. V severní části byly navrženy prostory pro kancelář ředitele, 

sekretářku, místnost vychovatelek a denní místnost.  

 Pro zajištění dostatečného přirozeného osvětlení v centrální části budovy - 

chodby, byla nad chodbou vybudována tzv. lucerna.   

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

řešení  

 Tvar mateřské školy je složen ze tří různě velkých kruhových segmentů o 

různých poloměrech, 15,5; 12,5 a 9,5 m. Výška budovy je necelých 12 m  v nejvyšší 

části budovy tzv. lucerny. Výška v úrovni ploché střechy dosahuje 8 m.  

 Fasáda objektu bude opatřena silikátovou fasádní omítkou světle žluté barvy 

jako podklad pro vyzdobení fasády malbami různých tvarů v jiných odstínech. Soklová 

část bude opatřena mozaikovou soklovou omítkou tmavě šedé barvy. 

 Okna i dveře budou dřevěná s venkovním oplechováním v šedé barvě a rám 

ostění a nadpraží bude skryt v tepelné izolaci. Okna na jižní straně budou chráněna 

venkovními lamelovými žaluziemi bílé barvy. Veškeré klempířské výrobky jako okapy, 

svody, parapety budou opatřeny stejnou barvou, viz. výpis klempířských prací. 

 Podrobná specifikace materiálů viz. výpisy jednotlivých konstrukcí a prací  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 Vstupem ze severní strany se dostaneme do zádveří a centrální chodby školky, 

ze které je přístup do všech ostatních prostor.  

 V 1. NP i 2. NP se nachází dvě třídy, každá pro 20 dětí, které jsou spojeny 

prostorem jídelny. Každá třída má své vlastní sociální zázemí, sklad lehátek, a šatnu. 

 V severní části 1. NP se nachází technická místnost, varna a umývárna nádobí, 

ve 2. NP pak ředitelna, sekretariát, denní místnost a kabinet vychovatelek. 
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 V nově budovaném objektu nejsou navrženy žádné výrobní technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 Vstup do 1. NP je řešen jako bezbariérový s přístupové komunikace ve sklonu 

5,24% s dveřmi bez výškového rozdílu. Prostory pro zaměstnance nejsou navrženy s 

ohledem na užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Pohyb 

takových osob zde není předpokládán. 

 Při pokládce zpevněných ploch budou realizovány bezpečnostní prvky, např. 

snížený obrubník, prvky varovných pásů. Součástí parkoviště je jedno místo pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

  Objekt je navržen tak, aby při jeho užívání nedošlo k úrazu uklouznutím, 

nárazem, pádem, zásahem el. proudem nebo popálením. Bezpečnost bude prokázána 

zkolaudováním stavby a jejím uvedením do provozu.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení  

 Objekt mateřské školy je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova s 

převažující plochou střechou a centrální tzv. lucernou se střechou šikmou. Budova je 

složena ze tří  kruhových segmentů.  

 b) konstrukční a materiálové řešení 

   Stavba je založena na betonových základových pásech a patkách pod sloupy a 

schodišti. Svislé nosné stěny jsou z vápennopískových tvárnic tl. 240 mm na kterých je 

uložena stropní monolitická železobetonová spojitá deska. Obvodové zdivo je zatepleno 

izolací z MW v tl. 310 mm. Plochá zelená střecha má nosnou konstrukci z 

železobetonu, na které je vytvořen spád z EPS klínů v tl. 350 - 600 mm. Šikmá střecha 

nad atriem je zateplena izolaci z PIR desek nad krokvemi v tl. 240 mm. Zateplení soklu 

pomocí XPS tl. 240 mm. V podlaze je uloženo 300 mm izolace EPS.  

   Půdorysné rozměry objektu jsou 31,1x28,1 m a max. výšky necelých 12 m. 

 c) mechanická odolnost a stabilita 

 Mateřská škola je v PD navržena dle platných ČSN, EN a zásad výstavby 

pozemních staveb a inženýrských objektů tak, aby zatížení na ně působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek  

 a) zřícení stavby nebo její části, 

 b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
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 c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

 vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  

   Podrobné statické výpočty nejsou součástí zadání diplomové práce, tudíž nejsou 

řešeny. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 a) technické řešení  

 V objektu nejsou navržena žádná výrobní zažízení.  

 V technické místnosti bude umístěna jednotka vzduchotechniky s rekuperačním 

protiproudým výměníkem. Rozvody vzduchu budou vedeny ve stropních podhledech. 

Podprobnější popis navrženého systému větrání viz. technická zpráva VZT 

b) výčet technických a technologických zařízení  

 Vzduchotechnická jednotka s rekuperačním výměníkem Atrea duplex 3600 RD4 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení   

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  

 Budova mateřské školy je rozdělena na 12 požárních úseků. Každá třída tvoří 

samostatný požární úsek. Další požární úseky jsou rozděleny dle zásad požární 

bezpečnosti. Úseky jsou od sebe odděleny požárními konstrukcemi a uzávěry. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

  Objekt je navržen z nehořlavého konstrukčního systému DP1. Fasáda je 

zateplena z izolace z MW. Plochá vegetační střecha je zateplena z EPS. 

Podrobný postup výpočtu požárního rizika viz. technická zpráva požární ochrany 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

 Stavební konstrukce jsou z hlediska požární ochrany vyhovujcí. Jde o 

konstrukce s min. pož. odolností R20 až REI 180 DP1, s požárními uzávěry EW 15 

DP2. Podrobný popis viz. technická zpráva požární ochrany 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  

 Z objektu mateřské školy jsou navrženy tři nechráněné únikové cesty. Dle 

legislativ požární ochrany jsou zajištěny minimálně dva směry úniku z každé třídy 

školy. Jedná se o schodiště v centrální části stavby (v chodbě), a dvou požárních 

venkovních schodišť přístupných přes francouzké okna. 

 Značení únikových cest bude provedeno zřetelně dle ČSN ISO 3864. Směr 

únikové cesty bude označen příslušnými značkami a to v každém podlaží a při změně 
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směru únikové cesty.  

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

 Maximální odstupová vzdálenost od objektu činí 3,04 m. Stavba je umístěna v 

dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby a odstupové vzdálenosti nezasahují na okolní 

stavby ani pozemky.  

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

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst  

 V objektu bude instalováno 9 hasicích přenosných pěnových přístrojů s hasicí 

schopností 34 A a 1 přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopnosti 183 B. 

 Na vodovodní řád bude osazen nadzemní hydrant, splňující požadavky 

legislativy požární ochrany. viz. výkres koordinační situace.  

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty)  

 Objekt je umístěn ve vzdálenosti 28,5 m od místní komunikace š. 7,5m, a 26 m 

od místní kominkace š. 16 m. 

 K objektu vede přístupová komunikace š. 5 m, která je napojena na místní 

komunikaci š. 7,5m 

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

vzduchotechnická zařízení)  

 VZT potrubí bude provedeno v souladu s ČSN 73 0872. Předmětný objekt je 

členěn dle požární zprávy na jednotlivé požární úseky. Rozvodné potrubí bude v 

požárně dělících stěnách osazeno požárními klapkami, případně opatřeno protipožární 

izolací obkladem. Ve větraném prostoru a v potrubí budou osazena tepelná nebo 

kouřová čidla a v případě požáru bude větrání automaticky vypnuto. Jako průvzdušné 

prvky budou do požárně dělících konstrukcí osazeny stěnové požární uzávěry. 

 Instalované požární uzávěry budou ovládány ručně s termoelektrickou spouští 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 V objektu budou instalovány hlásiče požáru a objekt bude opatřen 

hromosvodem. Navrhované požárně bezpečnostní opatření vyplývají z charakteru 

stavby a jsou podrobněji uvedena v Technické zprávě požární ochrany.  

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

  V prostorách školy budou umístěny bezpečnostní a výstražné tabulky a značky 

dle požadavků PO a BOZP.  



Souhrnná technická zpráva, MŠ v pasivním standardu Bc. Jiří Výtisk 

 

 

 7 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi   

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Obvodová stěna S1   Uvyp,20=0,11 W/m2K Upas,20=0,12 W/m2K 

 Obvodová stěna S2   Uvyp,20=0,12 W/m2K Upas,20=0,12 W/m2K 

 Plochá střecha S3,S4   Uvyp,20=0,08 W/m2K Upas,20=0,10W/m2K 

 Šikmá střecha S5   Uvyp,20=0,09 W/m2K Upas,20=0,10 W/m2K 

 Podlaha na zemině S6,S7,S8  Uvyp,20=0,10 W/m2K Upas,20=0,15 W/m2K 

 Celková dodaná energie:    71,837 MWh/rok 

 Neobnovitelná primární energie:   127,674 MWh/rok 

 Spotřeba energie na vytápění:    21,22 MWh/rok 

 Spotřeba energie na větrání:    11,89 MWh/rok 

 Spotřeba energie na přípravu teplé vody:  20,98 MWh/rok 

 Spotřeba energie na osvětlení:   17,75 MWh/rok 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Vytápění MŠ bude zajišťovat tepelné čerpadlo země-voda o výkonu 30 kW. 

Kolektor tepelného čerpadla bude vybudován na zahradě MŠ. 

B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na prcovní 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.)  

 Mateřská škola je navržena tak, aby během svého provozu zajišťovala splnění 

hygienických požadavků z hlediska větrání, vytápění, zásobování pitnou vodou a 

osvětlení. 

 Větrání objektu bude zajištěno pomocí vzduchotechnické jednotky s 

rekuperačním výměníkem. V letních měsících pak otevřenými okny nebo pomocí by-

passu vzduchotechnické jednotky.  

  Celý objekt je vytápěn pomocí tepelného čerpadla, které je napojeno na 

teplovodní podlahové vytápění s možností regulace.  

 Ohřev teplé vody zajišťuje také tepelné čerpadlo společně s přímo ohřívaným 

zásobníkem teplé vody. 

 V celém objektu je zajištěn dostatečný přísun přirozeného světla pomocí oken, 

která nejsou nijak zastíněná okolní zástavbou. Bude zajištěno umělé osvětlení všech 
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místností. 

 U objektu bude vybudováno místo pro uložení směsného a tříděného 

komunáního odpadu. 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. Není předpokládána 

zvýšená hlučnost, vibrace ani prašnost vlivem užívání stavby. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Radonový průzkum odhalil nízký výskyt radonu. Nejsou navržena žádná 

speciální opatření, pouze se klade nárok na kvalitní provedení asfaltové hydroizolace s 

protiradonovou ochranou. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Nevyskytují se - není řešeno 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Objekt se nenachází v oblasti se seizmickou aktivitou 

d) ochrana před hlukem 

 Vnitřní prostory školy jsou chráněny proti hluku obvodovými konstrukcemi, 

které jsou navrženy tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví uživatelů. 

Při návrhu byly respektovány následující obecně platné české normy, předpisy a 

hygienické předpisy:  

   - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších  

  předpisů   

   - vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve 

  znění pozdějších předpisů,   

   - nařízení vlády č. 178/2001, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví  

  zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů dle nařízení vlády č.  

  523/2002 Sb. a změně nařízení vlády č. 441/2004 Sb.  

   Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 

okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 

prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. ! 
e) protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v povodňové oblasti - není řešeno 
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f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 Stavba se nenachází na poddolovaném území ani na území s výskytem metanu - 

není řešeno 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Mateřská škola bude napojena na technickou infrastrukturu v blízkosti pozemku. 

 Vedení NN: budova a její přilehlé části bude napojena na zemní vedení NN 

pomocí zemního kabelu přes elektroměrnou skříň v technické místnosti. 

 Plynovod: připojení nízkotlakého plynovodu bude realizováno v západní části 

pozemku a vedeno přes HUP, který bude osazen na severní fasádě objektu. 

 Vodovod: Připojení vodovodu bude řešeno ve východní části pozemku a vedeno 

do technické místnosti přes vodoměrnou šachtu. 

 Kanalizace: splašková kanalizace bude napojena přímo na jednotnou městskou 

kanalizaci probíhající u hranice pozemku. Dešťová kanalizace bude odvedena do 

retenční nádrže s přepadem do jednotné městské kanalizace. Voda s retenční nádrže 

bude dále využívána pro splachování a zavlažování pozemku. 

 Objekt je také napojen na sdělovací vedení v severní části pozemku 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Vedení NN: Délka přípojky 380 m 

  napětí 3x230/400 V 

  zemní kabel CYKY 4B 3x 120+70 mm2 

 Plynovod: Délka přípojky 30 m 

  DN 32  

 Vodovod: Délka přípojky 52 m 

  D 90 x 5,4  

 Kanalizace: Délka přípojky 220 m 

  DN 200  
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

 Objekt bude napojen na stávající komunikaci ul. Staňkova nově vybudovanou 

příjezdovou cestou šířky 6 m. Součástí nově budované příjezdové komunikace bude 

parkoviště s 6 místy pro návštěvníky + 1 místo pro invalidy a 5 míst pro personál. 

 Objekt bude také přístupný novým chodníkem pro pěší šířky 1,5 m z ulice 

Štefánikova. Nově budované komunikace budou vyskládány se zámkové dlažby ve 

sklonu 2% k odvodňovacím liniovým žlabům 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Výše uvedené komunikace budou napojeny na místní dopravní infrastrukturu na 

ulice Staňkova a Štefánikova. Samostatné řešení dopravní situace není součástí této 

projektové dokumentace 

c) doprava v klidu 

 U objektu bude zřízeno parkoviště s 6 místy pro návštěvníky + 1 místo pro 

invalidy a 5 míst pro personál. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Na pozemku budou dle situačních výkresů vybudovány přístupové chodníky pro 

pohyb dětí a personálu. 

 

 B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Zemina vzniklá po vyhloubení rýh základů bude uložena na pozemku a následně 

využita pro vyrovnání stavebního pozemku a dalších terénních úprav 

b) použité vegetační prvky 

 Stávající zeleň bude v co nejvetší míře zachována. Pouze v místech výstavby 

bude vykácena a odstraněna. Po dokončení výstavby bude vysázena nová zeleň. Celý 

pozemek bude po dokončení všech terénních úprav znovu zatravněn. 

c) biotechnická opatření 

 Nejsou navržena 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

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

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nepředpokládá se zvýšení 

úrovně hluku v danné oblasti způsobené provozem mateřské školy.  

 Po dobu výstavby bude okolí staveniště mírně negativně zatíženo hlukem a 

zvýšenou prašností ze stavebních strojů a nářadí. Stavební práce budou probíhat v denní 

době. 

 Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Voda bude zasakována 

přímo na pozemku školy. Budova a přilehlé zpevněné komunikacíe budou odvodněny 

do retenční nádrže, kde budou dále využívány pro splachování toalet, a zavlažování 

pozemku. 

 U objektu bude vybudováno místo pro uložení směsného a tříděného 

komunáního odpadu. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

 V okolí stavebního pozemku nebyl zjištěn výskyt zvěře ani se zde nenacházejí 

chráněné stromy či jiná vegetace.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Není řešeno 

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

 Nejsou žádná nařízení ani stanoviska EIA 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Nejsou navrženy 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva 

 Stavba není nebezpečná pro okolní obyvatele. Proto není nutné řešení stavby z 

hlediska ochrany obyvatelstva. 

 Celý pozemek bude oplocen a v době, kdy nebude škola v provozu bude uzavřen 

bránou a uzamčen. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE STAVENIŠTĚ 

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

 Staveniště bude napojeno na vodovod a el. energii z nově budovaných přípojek s 

vlastními měřícími jednotkami. 

 Veškeré stavební hmoty budou dovezeny a uskladněny na pozemku dle výkresu 

zařízení staveniště, který není součástí této projektové dokumentace. 

b) odvodnění staveniště 

 Staveniště bude odvodněno do nové kanalizační přípojky a odtud do městské 

kanalizace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezd na staveniště bude zajištěn z ul. Staňkova. Staveniště bude napojeno na 

vodovod a el. energii z nově budovaných přípojek s vlastními měřícími jednotkami. 

d) vliv provádení stavby na okolní stavby a pozemky 

 Během výstavby mateřské školy bude okolí výstavby negativně ovlivněno 

zvýšenou hladinou hluku a prašností ze stavebních strojů a nářadí. Všechny stavební 

práce budou probíhat v denní době.  

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

dřevin 

 Staveniště nebude negativně ohrožovat své okolí. Provoz na ul. Staňkova bude 

během výstavby mírně omezen pohybem stavebních strojů. Staveniště bude oploceno. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Hranice dočasných záborů jsou vyznačeny ve výkrese koordinační situace, které 

vzniknou z důvodů napojení jednotlivých přípojek technické infrastruktury. 

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

likvidace 

 S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby bude nakládáno 

způsobem co nejšetrnějším k ochraně přírody - tzn. třídění odpadů dle zák. č. 185/2001 

Sb., novely zák. č. 31/2011 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. a novely vyhl. č. 154/2010 Sb.  

 Veškeré odpady musí být na stavbě během výstavby skladovány v řádně 

označených kontejnerech, skladování a manipulace s nimi musí probíhat odděleně. 

 Dodavatel stavby musí mít odvozy vzniklých odpadů smluvně zajištěny s 

vlastníky skládek, spaloven a sběrných surovin.  

 Za likvidaci odpadu při realizaci stavby odpovídá dodavatel.  



Souhrnná technická zpráva, MŠ v pasivním standardu Bc. Jiří Výtisk 

 

 

 13 

 Investor při uzavírání smluv s dodavatelem zakotví do textu povinnost 

likvidovat odpady vzniklé při stavební činnosti podle platných předpisů. Po dobu 

realizace stavby bude dodavatel a investor dohlížet, zda nedochází k úniku ropných 

produktů ze stavebních mechanismů. Dojde-li k případnému úniku ropných látek do 

zeminy, dodavatel zajistí odtěžení kontaminované zeminy do nepropustné nádoby a její 

odvezení na příslušnou skládku nebo do spalovny.  

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

 Není řešeno - nebudou probíhat žádné rozsáhlé zemní práce 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším k 

ochraně přírody - tzn. třídění odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č. 31/2011 

Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. a novely vyhl. č. 154/2010 Sb. 

 Během výstavby mateřské školy bude okolí výstavby negativně ovlivněno 

zvýšenou hladinou hluku a prašností ze stavebních strojů a nářadí. Všechny stavební 

práce budou probíhat v denní době. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných předpisů 

 Objekt je navržen v souladu s platnými normami a předpisy. Při provádění prací 

musí být tyto práce prováděny v souladu s platnými předpisy na úseku bezpečnosti 

práce a ochraně zdraví při práci, a to vyhl. č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je nutno dodržovat nař. vlády č. 362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhlášku č.363/2005 Sb., o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhlášku č. 591/2006 Sb., 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Žádné úpravy nejsou nutné. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

nebou mít na staveniště přístup. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Provoz na ul. Staňkova bude během výstavby mírně omezen pohybem 

stavebních strojů. Tato omezení budou označena svislými dopravními značkami.  

 

 



Souhrnná technická zpráva, MŠ v pasivním standardu Bc. Jiří Výtisk 

 

 

 14 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

 Staveniště bude oploceno, a bude zamezen přístup nepovolaným osobám. 

Manipulační prostor jeřábu nebude zasahovat přes hranici pozemku (staveniště). 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Výstavba proběhne najednou, bez dílčích termínů plnění. V době od dubna 2015 

do dubna 2016. 
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ÚČEL OBJEKTU 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu MŠ v pasivním standardu a její 

přilehlé zpevněné plochy. 

 Účelem stavby je výchova a vzdělávání dětí předškolního věku. 

 Kapacitně je škola rozdělena do čtyř tříd o počtu 20 žáků. 

 

ZÁSADY ARCITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 

VÝTVÁRNÉHO A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, 

VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S 

OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 Škola je umístěna na pozemku, který leží v městské zástavbě Brna, městské části 

Ponava nedaleko městského centra. Budova je situována do severní části pozemku 

odkud je také přístupná z místní komunikace. Třídy jsou orientovány od východu na 

západ a technické zázemí školy je orientováno na sever. 

 V 1 NP se nachází dvě třídy, každá pro 20 dětí, které jsou spojeny prostorem 

jídelny. Každá třída má své vlastní sociální zázemí, sklad lehátek, a šatnu. Jídlo je do 

školy dováženo z nedaleké základní školy, proto není v objektu kuchyně ale pouze 

varna kde se jídlo ohřívá. Součástí varny je také místnost pro umývání nádobí. Kromě 

prádelny a sociálního zázemí pro personál a rodiče se v 1. NP náchází také technická 

místnost. 

 Ve 2. NP se shodně jako v prvním podlaží nachází dvě třídy s jídelnou a 

sociálním zázemím. V severní části byly navrženy prostory pro kancelář ředitele, 

sekretářku, místnost vychovatelek a denní místnost.  

 Pro zajištění dostatečného přirozeného osvětlení v centrální části budovy - 

chodby, byla nad chodbou vybudována tzv. lucerna.   

 Tvar mateřské školy je složen ze tří různě velkých kruhových segmentů o 

různých poloměrech, 15,5; 12,5 a 9,5 m. Výška budovy je necelých 12 m  v nejvyšší 

části budovy tzv. lucerny. Výška v úrovni ploché střechy dosahuje 8 m.  

 Fasáda objektu bude opatřena silikátovou fasádní omítkou světle žluté barvy 

jako podklad pro vyzdobení fasády malbami různých tvarů v jiných odstínech. Soklová 

část bude opatřena mozaikovou soklovou omítkou tmavě šedé barvy. 

 Okna i dveře budou dřevěná s venkovním oplechováním v šedé barvě a rám 

ostění a nadpraží bude skryt v tepelné izolaci. Okna na jižní straně budou chráněna 
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venkovními lamelovými žaluziemi bílé barvy. Veškeré klempířské výrobky jako okapy, 

svody, parapety budou opatřeny stejnou barvou, viz. výpis klempířských prací. 

 Podrobná specifikace materiálů viz. výpisy jednotlivých konstrukcí a prací  

 Na pozemku se nachází spousta keřů a nižších stromů, které budou vykáceny a 

po dokončeení výstavby nahrazeny novými. 

 Vstup do 1. NP je řešen jako bezbariérový s přístupové komunikace ve sklonu 

5,24% s dveřmi bez výškového rozdílu. Prostory pro zaměstnance nejsou navrženy s 

ohledem na užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Pohyb 

takových osob zde není předpokládán. 

 Při pokládce zpevněných ploch budou realizovány bezpečnostní prvky, např. 

snížený obrubník, prvky varovných pásů. Součástí parkoviště je jedno místo pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

 Budova je orientována třídami od východu na západ, technické zázemí a zázemí 

kanceláří je orientováno na sever. Budova je dostatečně prosluněna a každá místnost je 

vybavena umělým osvětlením. 

 Celková plocha pozemku:    11 432,0 m2 

 Zastavěná plocha objektů:    722,7 m2 

 Plocha hřiště:      1250,0 m2 

 Ostatní herní plocha:     1593,9 m2 

 Plocha parkoviště a komunikace:   586,6 m2  

 Plocha chodníků  a dalších zpevněných ploch: 1479,3,0 m2 

 Plocha zeleně:      5799,5 m2 

 Užitná plocha:      1184,2 m2 

 Obestavěný prostor:     5850,8 m3 

 Počet nadzemních podlaží:    2 

 Předpokládaný max. počet osob:   80 dětí 

        10 pracovníků 
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KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 

VLASTNOSTI STAVBY 

 

a) Výkopové práce a základové konstrukce 

 V místech plánovaných základů budou vyhloubeny rýhy a jámy pro základové 

konstrukce. Hloubka rýh obvodových základů bude 1,780 m pod úroveň 0,000. Hlouba 

rýh vnitřních základů bude 1,030 m pod úroveň 0,000. 

 Vykopaná zemina bude uskladněna na pozemku a použita pro další zemní práce 

jako např. vyrovnání pozemku. 

 Základové konstrukce budou ve formě patek a pásů. Budou vytvořeny z 

prostého betonu C20/25. Šířka pásů bude 0,7 m a výška 0,5 m, u patek 0,5x0,5x0,5 m 

b) Svislé konstukce 

 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápennopískových tvárnic tl. 240 a 175 

mm. Nenosné příčky a předstěny budou zhotoveny ze sádrokartonových desek. 

c) Vodorovné konstukce 

 Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové spojité 

desky tl. 250 mm. Nosná konstrukce zastřešení atria je z dřevěného krovu. Dřevěné 

krokve 180x120 mm jsou osazeny na pozednice, které jsou kotveny do 

železobetonového věnce. Ve vrchní části jsou krokve svázány pomocí ocelové skruže. 

 Pro přenos vodorovných sil, jsou krokve staženy pomocí ocelových táhel 

spojených střednicovou skruží. Celý krov je schován podhledem z požárních 

sádrokartonových desek. 

 VZT potrubí, které prochází jednotlivými místnostmi bude schováno do SDK 

podhledu. 

d) Výplně otvorů 

 Všechny venkovní otvory, jsou z dřevěných oken a dveří s izolačním solárním 

trojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné osazené do zapuštěných zárubní. Vnitřní okna 

jsou s dřevěným rámem a jednoduchým bezpečnostním sklem. Podrobný popis výplní 

otvorů viz. výpis oken a dveří. 

e) Klempířské výrobky 

 Všechny klempířské výrobky budou vyrobeny z TiZn plechu tl. 0,7 mm a 

opatřeny stejným nátěrem tmavě šedé barvy. Podrobný popis klempířských výrobků 

viz. výpis klempířských výrobků. 
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f) Tesařské výrobky 

 Všechny tesařské výrobky jedná se především o vnitřní parapety, budou 

zhotoveny z MDF desek v barvě smrku. Podrobný popis tesařských výrobků viz. výpis 

tesařských výrobků. 

g) Zámečnické výrobky 

 Podrobný popis zámečnických výrobků viz. výpis zámečnických výrobků. 

h) Úpravy povrchů, nátěry 

 Základová deska bude opatřena 1x penetračním nátěrem. 

 Vnitřní zdivo bude oboustraně omítnuto jádrovou omítkou a nanesena malba 

bílé barvy. V místnostech dle výkresové dokumentace bude zdivo obloženo 

keramickým obkladem. 

 Obvodové zdivo bude zatepleno a omítnuto vnějším souvrstvím omítky a 

následně natřeno barvou a malbami dle požadavků investora. 

 Všechny podlahy v objektu jsou řešeny jako plovoucí, z roznášecí vrstvou z 

anhydritu. Nášlapné vrstvy jsou dle požadavku místnosti rozděleny na keramickou 

dlažbu, linoleum a dřevěné palubky s případými koberci. 

 Ocelové konstrukce sloupů a schodišť budou opatřeny ochranými nátěry proti 

korozi a především protipožárními nátěry. 

i) Izolace proti vodě 

 Základová deska bude opatřena hydroizolací z SBS modifikovaného 

asflaltového pásu s vložkou ze skelné tkaniny ve dvou vrstvách. HI bude vytažena min. 

150 mm nad úroveň UT 

 Hydroizolační souvrství ploché střechy bude vytvořeno z nakašírovaného 

asfaltového pásu na EPS izolačních deskách a asfaltovým pásem SBS modifikovaným s 

vložkou z PES rohože a ochranou proti prorůstání kořínků. 

 Pojistná hydroizolace šikmé střechy je vytvořena z asfaltového pásu SBS 

modifikovaným. 
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j) Tepelné izolace 

 Obvodové konstrukce stěn budou zatepleny pomocí izolace z MW v celkové 

tloušťce 310 mm. Soklové části stavby budou zatepleny pomocí XPS 240 mm.  

 Plochá střecha je zateplena pomocí spádových klínů EPS v tl. 350 - 600 mm. 

Šikmá střecha je zateplena nadkrokevní izolací z PIR desek v tl. 240 mm.  

 Podlaha je zateplena pomocí EPS grey v tl. 300 mm. 

k) Technické zařízení 

 Mateřská škola je navržena tak, aby během svého provozu zajišťovala splnění 

hygienických požadavků z hlediska větrání, vytápění, zásobování pitnou vodou a 

osvětlení. 

 Větrání objektu bude zajištěno pomocí vzduchotechnické jednotky s 

rekuperačním výměníkem Atrea duplex 3600 RD4. V letních měsících pak otevřenými 

okny nebo pomocí by-passu vzduchotechnické jednotky. 

  Celý objekt je vytápěn pomocí tepelného čerpadla země-voda, které je napojeno 

na teplovodní podlahové vytápění s možností regulace. Kolektor tepelného čerpadla 

bude umístěn na zahradě školy. 

 Ohřev teplé vody zajišťuje také tepelné čerpadlo společně s přímo ohřívaným 

zásobníkem teplé vody. 

 V celém objektu je zajištěn dostatečný přísun přirozeného světla pomocí oken, 

která nejsou nijak zastíněná okolní zástavbou. Bude zajištěno umělé osvětlení všech 

místností. 

 

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 

PROSTŘEDÍ. 

 Objekt je navržen tak, aby při jeho užívání nedošlo k úrazu uklouznutím, 

nárazem, pádem, zásahem el. proudem nebo popálením. Bezpečnost bude prokázána 

zkolaudováním stavby a jejím uvedením do provozu. 
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VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ. 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nepředpokládá se zvýšení 

úrovně hluku v danné oblasti způsobené provozem mateřské školy.  

 Po dobu výstavby bude okolí staveniště mírně negativně zatíženo hlukem a 

zvýšenou prašností ze stavebních strojů a nářadí. Stavební práce budou probíhat v denní 

době. 

 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 Objekt bude napojen na stávající komunikaci ul. Staňkova nově vybudovanou 

příjezdovou cestou šířky 6 m. Součástí nově budované příjezdové komunikace bude 

parkoviště s 6 místy pro návštěvníky + 1 místo pro invalidy a 5 míst pro personál. 

 Objekt bude také přístupný novým chodníkem pro pěší šířky 1,5 m z ulice 

Štefánikova. Nově budované komunikace budou vyskládány se zámkové dlažby ve 

sklonu 2% k odvodňovacím liniovým žlabům. 

 

OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

 Radonový průzkum odhalil nízký výskyt radonu. Nejsou navržena žádná 

speciální opatření, pouze se klade nárok na kvalitní provedení asfaltové hydroizolace s 

protiradonovou ochranou. 

 

DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 Navrhovaná novostavba mateřské školy splňuje obecné požadavky na výstavbu 

dle vyhl.č.268/2009 Sb., technické požadavky na výstavbu, včetně vyhl.č. 20/2012 Sb.  

Dále stavba splňuje vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  

 



Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo vytvoření projektu pro provádění stavby 

energeticky šetrné budovy mateřské školy. Budova byla navržena s ohledem na splnění 

všech požadavků energeticky pasivního domu. Bylo použito všech dostupných a 

nejnovějších materiálů.  

 Umístění objektu školy je v souladu s územním plánem města Brna, platným v 

době vypracování. Pozemek byl zvolen na základě dostupnosti občanům, ale i technické 

a dopravní infrastruktury. Školka byla na pozemku umístěna, tak aby co nejvíce využila 

energetické zdroje území, zejména orientaci ke slunci. Zároveň bylo důležité vytvořit 

dostatečnou zelenou plochu, která by byla vhodná pro pobyt dětí mateřské školy. 

 Diplomová práce je zpracována dle platných norem, nařízení, zákonů a 

vyhlášek. Projekt diplomové práce ,,Mateřské školy v pasivním standardu'' odpovídá 

zadání VŠKP. 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

 Literatura 

 

[1]  REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a 

 zákonů. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, 248 s. Stavitel. ISBN 978-

 80-247-5142-9. 

[2]  KLIMEŠOVÁ, Jarmila.Nauka o pozemních stavbách:Modul M01. 1. 

 vydání. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o., 2007. ISBN 978-

 80-7204-530-3. 

 

 Právní předpisy 

 

[3]  Česká republika. Zákon o územním plánování a stavebním  řádu 

 (stavební zákon). In: č. 63/2006 Sbírky zákonů, ve znění pozdějších 

 předpisů. 2006 

[4]  Česká republika. Vyhláška o dokumentaci staveb. In: č. 499/2006 

 Sbírky zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2006 

[5]  Česká republika. Vyhláška o obecných technických  požadavcích 

 zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. In: č. 398/2009 Sbírky 

 zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  2009. 

[6]   Česká republika. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání 

 území. In: č. 501/2006 Sbírky zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 2006. 

[7]  Česká republika. Vyhláška o technických požadavcích na stavby. In: č. 

 268/2009 Sbírky zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2009. 

[8]  Česká republika. Zákon o požární ochraně. In: č. 133/1985  Sbírky 

 zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 1985. 
[9]  Česká republika. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 

 staveb. In: č. 23/2008 Sbírky zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2008. 

[10] Česká republika. Vyhláška o energetické náročnosti budov. In: č. 

 78/2013 Sbírky zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2013.



České technické normy 

 

[11] ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie. Praha: 

 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stání zkušebnictví, 2005. 

[12] ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Praha: 

 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stání zkušebnictví, 2011. 

 Včetně změn: Z1 - 2012. 

[13] ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty 

 veličin. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stání z

 kušebnictví, 2005. 

[14] ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody. 

 Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stání zkušebnictví, 

 2005. 

[15] ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 

 části. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stání 

 zkušebnictví, 2004. 

[16] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Praha: 

 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stání zkušebnictví, 2009. 

 Včetně změn: Z1 - 2012, Z2 - 2013, Z3 - 2013. 

[17] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: 

 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stání zkušebnictví, 2009. 

 Včetně změn: Z1 - 2013. 

[18] ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. 

 Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stání zkušebnictví, 

 2003. 

[19] ČSN 73 0821 ed. 2. Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost 

 stavebních konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

 metrologii a stání zkušebnictví, 2007. 



Webové stránky 

 

[20] KM Beta: Sendwix - Vápenopískové bloky [online]. [cit. 2015-01-13]. 

 Dostupné z: http://www.sendwix.cz/ 

[21] Isover - tepelná izolace, zvuková izolace a protipožární izolace [online]. 

 [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 

[22] Dektrade: Největší dodavatel stavebních materiálů v ČR [online].        

 [cit. 2015-01-13]. Dostupné z:http://dektrade.cz/ 

[23] Baumit. [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: http://www.baumit.cz/ 

[24] Topwet: Střešní prvky. [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: 

 http://www.topwet.cz/ 

[25] Rigips. [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: http://www.rigips.cz/ 

[26] Slavona - Okna a dveře Slavona  [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné 

 z: http://www.slavona.cz/ 

[27] Atrea - Vzduchotechnická zařízení, rekuperace tepla [online]. [cit. 2015-

 01-13]. Dostupné z:http://www.atrea.cz/ 

[28] Compacfoam. [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: 

 http://www.compacfoam.cz/ 

[29] BÜSSCHER & HOFFMAN: Střešní a izolační pásy [online]. [cit. 2015-

 01-13]. Dostupné z: http://www.bueho.cz 

[30] BACHL: výrobce izolačních a stavebních materiálů [online]. [cit. 2015-

 01-13]. Dostupné z: http://www.bachl.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

DN  světlost potrubí 

DPS  dokumentace provádění stavby 

EPS  expandovaný polystyren 

HI  hydroizolace 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

HDPE  vysokohustotní polyetylén 

k.ú  katastrální území 

M  měřítko 

MW  minerální vlna 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

p.č.  parcelní číslo 

PD  projektová dokumentace 

PE  polyetylén 

PBŘ  pořárně bezpečnostní řešení 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

PIR  polyisokyanurát 

PT  původní terén 

PÚ  požární úsek 

PUR  polyuretan 

SDK  sádrokarton 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

TI  tepelná izolace 

tl.  tloušťka 

ÚC  úniková cesta 

UT  upravený terén 

VN  vysoké napětí 

VŠ  vodoměrná šachta 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB  železobeton 

 



A  plocha [m
2
] 

a  součinitel rychlosti odhořívání látek z hlediska charakteru hořlavých 

  látek [-]  

bj  součinitel teplotní redukce [-]  

C  samozavírač (požární bezpečnost) 

d  délka [m], [mm] 

h  výška [m], [mm]  

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

l  délka [m], [mm] 

Ø  průměr [mm]  

P0  procento požárně otevřených ploch [%]  

pv  výpočtové požární zatížení [kg/m 2]  

R  tepelný odpor konstrukce [(m2K)/W]   

š  šířka [m], [mm] 

UVYP,20  součinitel prostupu tepla [W/(m2K)]  

UPAS,20  doporučený součinitel prostupu tepla pro pasivní domy[W/(m2K)] 

V  objem [m3]  

v  výška [m], [mm]  

θ  teplota [°C] 

λ  tepelná vodivost [W/(mK)] 

φ  vlhkost [%]  
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