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Abstrakt 

Predmetom práce je novostavba materskej školy v Brne, v mestskej časti 

 Brno – Slatina. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre prevedenie 

stavby materskej školy s celodennou prevádzkou s návrhovou kapacitou 60 detí 

rozdelených do troch tried. Objekt je situovaný v kľudnej, okrajovej časti mesta. 

Pozemok je rovinatý. Objekt má dve nadzemné podlaţia, je nepodpivničený 

a zastrešený jednoplášťovou plochou strechou. Stavba je zaloţená na základových 

pásoch z prostého betónu. Jedná sa o budovu murovanú z keramických tvárnic zo 

systému Heluz. Stropy sú z keramobetónových stropných nosníkov s vloţkami Miako 

a z prefabrikovaných ţelezobetónových stropných panelov Spiroll. 

 

Kľúčové slová 

materská škola, projektová dokumentácia, murovaná stavba, plochá strecha, 

Heluz, Spiroll, dve nadzemné podlaţia, nepodpivničená 

 

 

 

Abstact 

 The subject of this work is new building of a kindergarten in Brno, district  

Brno – Slatina. The aim of this work is to create documentation for realization of the 

building of the kindergarten with all-day operation, with projected capacity of 60 

children divided into three classes. Object is situated  in calm, suburb part of the city. 

The terrain is flat. Object has two overground floors, is without basement and has 

a single-layer flat roof. Building is founded on foundation strips from plain concrete. 

The masonry of the building is from ceramic blocks from the Heluz system. The ceiling 

is made from ceramic-concrete ceiling beams with Miako filling blocks and from 

prefabricated prestressed concrete ceiling panels Spiroll. 

 

Keywords 

kindergarten, project documentation, masonry building, flat roof, Heluz, Spiroll, 

two overground floors, without basement 
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Úvod 

Predmetom bakalárskej práce je novostavba materskej školy v Brne, v mestskej 

časti Brno – Slatina. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre 

prevedenie stavby materskej školy s celodennou prevádzkou s kapacitou 60 detí 

rozdelených do 3 tried. Objekt je situovaný na rovinatom teréne v katastrálnom území 

Slatina. Budova je dvojpodlaţná, nepodpivničená. 
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A.  Průvodní zpráva 

A.1 Identifikačné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

a) Názov stavby :  

Novostavba materskej školy v Brne 

b) Miesto stavby :  

Brno-Slatina, Za Kostelem, 627 00, kat. územie Slatina, parc. číslo pozemku 

2194/2 

A.1.2 Údaje o žiadateľovi 

c) obchodná firma alebo názov, IČ, ak bolo pridelené, adresa sídla (právnická 

osoba): 

Statutární město Brno, IČO: 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 

Brno-město, Brno 2, 602 00 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

a) Meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto podnikania 

(fyzická osoba podnikajúca) alebo obchodná firma alebo názov, IČ, ak bolo 

pridelené, adresa sídla (právnická osoba): 

Matej Muňko 

Jána Martáka 3796/25, 03608 Martin 8 

b) Meno a priezvisko hlavného projektanta vrátane čísla, pod ktorým je zapísaný 

v evidencii autorizovaných osôb vedenou Českou komorou architektov alebo 

Českou komorou autorizovaných inţinierov a technikov činných vo výstavbe, 

s vyznačeným oborom, poprípade špecializáciou jeho autorizácie: 

Matej Muňko 

Jána Martáka 3796/25, 03608 Martin 8 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

Legislatívne poţiadavky na objekty materských škôl podľa platných 

vyhlášok ČR. Katastrálna mapa pozemku a blízkeho okolia stavby. Mapa 

technických sietí. Obhliadky terénu. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah riešeného územia, zastavané / nezastavené územia: 

Celková plocha parcely je 3313,31 m
2
, parcela je nezastavaná. 
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b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 
1) 

(pamiatková 

rezervácia, pamiatková zóna, zvláštne chránené územia, záplavové územia 

a pod.):  

Územie nie je chránené podľa iných predpisov a nenachádza sa 

v záplavovom území. 

c) Údaje o odtokových pomeroch:  

Územie je moţné napojiť na kanalizačné potrubie. Daţďová voda bude 

napojená na kanalizáciu. Daţďová voda zo spevnených plôch bude opatrená 

odlučovačom ropných látok. 

d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 

rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade ak nebol vydaný územný súhlas:  

Územie je v súlade s územným plánom. 

e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné 

rozhodnutie nahradzujúcou alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným 

plánom v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie, s povolením 

stavby a v prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v uţívaní stavby 

údaje o jej súlade s územne plánovacou dokumentáciou: 

Územie je v súlade s územným rozhodnutím. 

f) Údaje o dodrţaní všeobecných poţiadavkou na vyuţitie územia: 

Umiestnením stavby nedôjde k porušeniu vyhlášky o všeobecných 

poţiadavkách na vyuţitie územia. 

g) Údaje o splnení poţiadavkou dotknutých orgánov:  

Všetky poţiadavky dotknutých orgánov boli zapracované do projektovej 

dokumentácie a ďalej budú splnené pri realizácii stavby. 

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení:  

Neboli vydané výnimky ani úľavové riešenia. 

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií: 

V súvislosti zo stavbou bola prejednaná stavba oplotenia pozemku, časť 

vedenia plynu, novej prípojky a verejného osvetlenia. 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizovaním stavby (podľa katastru 

nehnuteľností):  

parcela č. 2194/1, parcela č. 2194/2, parcela č. 2060/1 

A.4 Údaje o stavbe 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby : 

Nová stavba 

b) Účel uţívania stavby:  

Účelom je vzdelávanie a výchova. 

c) Trvalá alebo dočasná stavba: 

Trvalá stavba 



12 

 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 
1) 

(kultúrna pamiatka 

a pod) : 

Stavba nie je nijak chránená podľa iných právnych predpisov. 

e) Údaje o dodrţaní technických poţiadavkou na stavby a všeobecných 

technických poţiadavkou zabezpečujúcich bezbariérové uţívanie stavieb: 

Novostavba materskej školy bola projektovaná tak, aby vyhovela 

všeobecným poţiadavkám na stavby a platným legislatívnym a technickým 

predpisom. Bezbariérové uţívanie sa predpokladá len v prízemí. 

f) Údaje o splnení poţiadavkou dotknutých orgánov a poţiadavkou vyplývajúcich 

z iných právnych predpisov 
2) 

:  

Všetky poţiadavky boli zapracované do projektovej dokumentácie a ďalej 

budú splnené pri realizácii stavby. 

g) Zoznam výnimok a úľavových riešení:  

Neboli vydané výnimky ani úľavové riešenia. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úţitná 

plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet uţívateľov/pracovníkov 

a pod.): 

zastavaná plocha 561,51 m
2 

obostavaný priestor 4211 m
3 

úţitná plocha 723,12 m
2 

počet funkčných jednotiek: 5 (3 triedy, kuchyňa, práčovňa a sušiareň) 

počet uţívateľov/pracovníkov: 3 triedy s kapacitou 20 detí, celkovo 60 detí, 3 

učiteľky, riaditeľka, 4 kuchárky, 2 upratovačky 

i) Základné bilancie stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie 

s daţďovou vodou, celkové produkované mnoţstvo a druhy odpadov a emisií 

a pod.):  

Stavba materskej školy bude napojená na inţinierske siete nasledovné: 

kanalizácia (splašková a daţďová), voda, plyn, elektrina. Iné siete nie sú v tejto 

lokalite dostupné. Daţďová voda je odvádzaná od objektu daţďovou 

kanalizáciou. Splaškové vody budú odvádzané do splaškovej kanalizácie. V 

rámci prevádzky budovy budú produkované komunálne odpady, ktoré budú 

skladované v kontajneroch umiestnených pred budovou na spevnenej ploche. 

Nebudú produkované odpady a emisie na ktoré sa vzťahujú zvláštne predpisy. 

Trieda energetickej náročnosti budov: B – úsporná. 

j) Základné predpoklady výstavby ( časové údaje o realizácii stavby, členenie na 

etapy) : 

apríl 2017 aţ október 2019 

k) Orientačné náklady stavby: 

Obostavaný priestor: 4211 m
3 

Účelové merné jednotky : 801.3 Budovy pre výuku a výchovu, zvislá nosná 

konštrukcia z tehál, tvárnic, blokov: 4535 Kč/m
3 

Orientačné náklady: 4211*4535 = 19,1 mil. Kč 
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A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické 

zariadenia 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO 01 Materská škola 

SO 01 01 Stavebne-architektonické riešenie 

SO 01 02 Statika 

SO 01 03 Vykurovanie 

SO 01 04 Zdravotechnika 

SO 01 05 Elektro 

SO 01 06 Plyn 

SO 01 07 Vzduchotechnika 

 

SO 02 Príprava územia 

SO 02 01 Odhumusovanie 

SO 02 02 Výrub stromov 

 

SO 03 Oplotenie 

 

SO 04 Parkovisko 

 

SO 05 Priestor pre uloţenie komunálneho odpadu 

 

SO 06 Siete technickej infraštruktúry 

SO 06 01 Vonkajší kanalizačný rozvod 

SO 06 02 Vonkajší vodovodný rozvod 

SO 06 03 Vonkajšie kábľové rozvody NN 

SO 06 04 Pripojovacie NTL k bytovému domu 

 

SO 07 Záhradné úpravy 
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B. Súhrnná technická správa 

B.1 Popis územia stavby 

a) Charakteristika stavebného pozemku:  

Pozemok sa nachádza v novo osídľovanej časti mesta a vyhovuje z hľadiska 

dochádzkových vzdialeností. Pozemok je mierne svaţitý na juţnú stranu. 

V okolí sa nachádza zástavba rodinných a obytných domov. 

b) Výpis a závery prevedených prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 

hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum a pod.):  

Geologický prieskum preukázal, ţe na pozemku sa nachádzajú spraše 

a sprašové hliny tuhej konzistencie, zatriedenie F6, Rdt = 150 kPa. Je 

doporučené zakladať do nezámrznej hĺbky 0,8m .  

Hydrogeologický prieskum: hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke, 

ktorá bezprostredne neohrozuje objekt. Zemina je priepustná, hydrofyzikálne 

namáhanie je vlhkosťou priľahlého pórovitého prostredia. 

Radónový prieskum: objekt nie je priamo ohrozený radónovým výskytom, 

jedná sa o pozemok so stupňom radónového indexu 1, teda nie je treba 

špeciálnych opatrení, stačí iba dbať na riadne prevedenie a utesnenie spojov 

hydroizolácie. 

c) Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma:  

Nie sú ţiadne stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma. 

d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a pod.: 

Stavba sa nenachádza v záplavovom ani poddolovanom území. 

e) Vplyv stavby na okolné stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 

odtokové pomery: 

Stavba nebude mať ţiadny vplyv na okolité stavby ani pozemky. Ochrana 

okolia bude zaistená zatriedením vzniknutých odpadov podľa vyhlášky a ich 

patričným zlikvidovaním. Stavba má zanedbateľný vplyv na odtokové pomery 

v danom území. 

f) Poţiadavky na asanácie, demolície, výrub drevín:  

Stavba sa nenachádza na zastavanom území t.j. nebudú sa robiť ani asanácie 

ani demolície.  

g) Poţiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé):  

Pozemok je územným plánom určený pre trvalú zástavbu, tým pádom 

nedôjde ku zásahu do pôdneho fondu. 

h) Územne technické podmienky (hlavne moţnosť napojenia na terajšiu dopravnú 

a technickú infraštruktúru):  

Materská škola bude pripojená na miestnu komunikáciu pomocou spevnenej 

asfaltovej príjazdovej cesty. Asfaltové parkovisko nadväzuje priamo na miestnu 

komunikáciu. Objekt bude pripojený na existujúce inţinierske siete na ulici  
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Za Kostelem. Nové prípojky budú uloţené na pozemku 2194/2 vo vlastníctve 

stavebníka. 

i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané súvisiace investície:  

V súvislosti zo stavbou bola prejednaná stavba oplotenia pozemku, časť 

vedenia plynu, nových prípojok a verejného osvetlenia. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek  

Jedná sa o výstavbu materskej školy. Účelom uţívania je vzdelávanie 

a výchova detí. 

Základné kapacity funkčných jednotiek sú 3 triedy s kapacitou 20 detí + 1 

učiteľka, celkovo 60 detí + 3 učiteľky; kuchyňa s projektovanou kapacitou 4 

kuchárky, práčovňa a sušiareň s projektovanou kapacitou 2 osoby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) Urbanizmus – územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia:  

Zámer je v súlade s ÚPD mesta, odpovedá koncepcii rozvojových priorít 

mesta Brno. Pôdorysné a hmotové riešenie vychádza z tvaru pozemku, 

orientácie voči svet. stranám. Objekt je odsadený o 12,7 m od hranice pozemku 

kvôli bezpečnosti a ochrane. V zadnej časti pozemku sa nachádza rozľahlá 

záhrada s ihriskami a pieskoviskami pre deti. 

b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 

riešenie:  

Snahou bolo vytvorenie kompaktnej jednoduchej hmoty s jasným 

a jednoduchým dispozičným riešením, umoţňujúcim úsporu pracovných síl, 

minimálizáciu nákladov na prevádzku a údrţbu vrátane energetických úspor. 

Koncept vyuţíva jednoduché členenie do kubických hmôt. Celá stavba bude 

pôsobiť kompaktne a jednotne. Bola snaha o vytvorenie členitejšej prednej 

fasády pre architektonické ozvláštenie budovy. Stavba bude natrená do svetlých 

a veselých farieb, prípadne opatrená celoplošným obrázkom pre zvýraznenie 

funkcie materskej školy a skrášlenie prostredia. 

B.2.3 Dispozičné a prevádzkové riešenie, technológia výroby  

V 1NP sa nachádza jedna trieda spolu s hospodárskou časťou. Po vstupe do 

objektu nasleduje šatňa detí, z ktorej je priamy vstup do umyvárne so záchodmi 

a dennej miestnosti. Medzi dennou miestnosťou a umyvárňou, dennou 

miestnosťou a šatňou ako aj dennou miestnosťou a izoláciou je vizuálny kontakt 

v podobe preskleného otvoru. Denná miestnosť zahŕňa funkcie herne, lehárne 

a jedálne. Časť na spanie je opticky oddelená od zvyšku miestnosti radom 

skriniek. Vstup do hospodárskej časti je dispozične oddelený, za vstupom sa 

nachádza príjem, šatňa s hygienickým príslušenstvom, ďalej príjem plynule 
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prechádza do chodby z ktorej je vstup do kuchyne aj s príslušenstvom, práčovne 

a sušiarne ako aj do riaditeľne a kancelárie kuchárok. Druhý hlavný vstup 

v severnej časti objektu v 1NP nadväzuje len na riaditeľňu a schodisko do 2NP. 

2NP má dispozíciu riešenú zrkadlovite, nachádzajú sa tu dve triedy, 

s totoţnou dispozíciou ako trieda v 1NP. V prípravovňach na 2NP je umiestnený 

jedálny výťah, ktorý vyúsťuje priamo v priestore kuchyne. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby  

Stavba umoţňuje uţívanie osobami so zníţenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. Jeden hlavný vstup do objektu je riešený bezbariérovo. Pre 

bezbariérové vyuţívanie je projektovaná len trieda v 1NP. V hospodárskej časti 

sa nepredpokladá bezbariérové vyuţívanie. 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby  

Na stavbe budú pouţité materiály povolené hygienickými predpismi 

a vyhláškami a bude pouţitých náleţitých bezpečnostných opatrení ako 

zábradlie na schodoch a pod. 

B.2.6 Základný technický popis stavieb  

a) Stavebné riešenie 

Budova je dvojpodlaţná, nepodpivničená, vymurovaná z keramických 

tvaroviek bez dodatočného kontaktného zateplenia, zastrešená jednoplášťovou 

plochou strechou. 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

Nosný stenový systém je pozdĺţny, v strede objektu priečny. Budova je 

murovaná. Obvodové steny sú vymurované z keramických tvárnic Heluz Family 

44 broušená na lepidlo na tenkú špáru. Vnútorné nosné murivo je vymurované 

z tvárnic Heluz plus 30 broušená na lepidlo na tenkú špáru. Steny výťahovej 

šachty sú vymurovaná z tvárnic Heluz 24 broušená na lepidlo na tenkú špáru. 

Priečky sú z tvárnic Heluz 11,5 broušená na lepidlo na tenkú špáru. Stropy sú 

riešené z keramobetónových nosníkov a vloţiek MIAKO, s nadbetonávkou 

hr.=60 mm a z prefabrikovaných ţelezobetónových stropných nosníkov Spiroll 

PPD254 hr.=250 mm. Celková hrúbka stropnej konštrukcie je 250 mm. 

V denných miestnostiach sa nachádzajú priamo zavesené podhľady kvôli 

vyrovnaniu podhľadu a akustickej pohode prostredia. V kuchyni, technickej 

miestnosti, hrubej prípravovni a strojovni vzduchotechniky sa nachádzajú 

akustické podhľady. Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou 

s klasickým poradím vrstiev. Budova je zaloţená na základových pásoch 

z prostého betónu. 

c) Mechanická odolnosť a stabilita 

Statické výpočty nie sú súčasťou zadania bakalárskej práce, preto nie sú 

priloţené, no objekt bol navrhovaný podľa doporučení výrobcov. 
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B.2.7 Technické a technologické zariadenia, zásady riešenia zariadení, 

potreby a spotreby jednotlivých médií  

Návrh technologického zariadenia nie je súčasťou zadania bakalárskej 

práce. 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Poţiarne bezpečnostné riešenie je riešené v samostatnej prílohe. 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami, kritéria tepelne technického 

hodnotenia  

Tepelne technické posúdenie je riešené v samostatnej prílohe. 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie, zásady riešenia parametrov stavby 

(vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zásobovanie vodou, odpadov 

a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvu na okolie (vibrácie, hluk, 

prašnosť a pod.)  

Stavba splňuje poţiadavky podľa daných predpisov a noriem. Priaznivé 

podmienky budú zaistené dostatočným vetraním (oknami) v lete a vykurovaním 

v zime. Osvetlenie je prirodzené oknami a umelé ţiarovkami. Všetky pobytové 

a väčšina ostatných miestností má zaistené prirodzené osvetlenie oknami. 

Intenzita umelého osvetlenia bude nastavená tak, aby splňovala normové 

hodnoty.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami 

vonkajšieho prostredia, prenikanie radónu z podložia, bludné 

prúdy, seizmicita, hluk, protipovodňové opatrenia a pod.)  

Objekt je v oblasti s nízkym indexom radónového rizika, korozný prieskum 

a prieskum bludných prúdov nebol prevedený, namáhanie bludnými prúdmi sa 

nepredpokladá. Negatívne vplyvy poddolovania a seizmicity sa nevyskytujú. 

Objekt sa nachádza v kľudnej časti mesta na okraji zastavaného územia. Stavbou 

nevznikajú nové povodňové opatrenia. 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) Napájacie miesta tech. infraštruktúry:  

Súčasťou stavby sú prípojky k jednotlivým inštaláciam, umiestnenie je 

patrné z výkresu situácie. Všetky rozvody inštalácií sa nachádzajú na ulici Za 

Kostelem. Pripojenie vody je do vodovodného rádu rovnobeţného s hranicou 

pozemku. 

b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺţky: 

Sú patrné z výkresu situácie. 
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B.4 Dopravné riešenie 

a) Popis dopravného riešenia:  

Materská škola bude napojená na miestnu komunikáciu na ulici Za 

Kostelem pomocou asfaltovej príjazdovej cesty. Parkovisko je priamo prístupné 

z miestnej komunikácie. 

b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru: 

Materská škola bude napojená na miestnu komunikáciu na ulici Za 

Kostelem pomocou asfaltovej príjazdovej cesty. 

c) Doprava v kľude:  

Parkovisko je priamo prístupné z miestnej komunikácie, je uvaţovaných 7 

stání. 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) Terénne úpravy: 

Bude zňatá ornica v hrúbke 300 mm pred započatím výstavby a uloţená na 

pozemku pre neskoršiu rekultiváciu. Ďalej bude prevedené vykopanie 

základových pásov a výkopok bude pouţitý na zrovnanie pozemku. 

b) Pouţité vegetačné prvky: 

Ako vegetačné prvky budú pouţité stromy a trávnik. 

c) Biotechnické opatrenia: 

Pozemok je mierne svaţitý, bude prevedené zarovnanie pozemku. 

 

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho 

ochrana 

a) Vplyv na ţivotné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda: 

Objekt nebude mať vplyv na okolité prostredie, bude vykurovaný 

z centrálneho zdroja tepla, napojený na mestské zvody splaškovej a daţďovej 

vody a mestský vodovodný řád. 

b) Vplyv na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamiatkových stromov, 

ochrana rastlín a ţivočíchov a pod), zachovanie ekologických funkcií a väzieb 

v krajine: 

Stavba nemá ţiadne negatívne účinky na okolitú krajinu. 

c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000:  

Stavba nemá vplyv na sústavu chránených území Natura 2000. 

d) Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska 

EIA:  

Na tento typ stavby sa nepoţaduje. 
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e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov:  

Nepodlieha ochrannému ani bezpečnostnému pásmu podľa iných právnych 

predpisov. 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

Splnenie základných poţiadavkou z hľadiska plnenia úlohy ochrany 

obyvateľstva:  

V prípade ohrozenia budú obyvatelia vyuţívať miestne systémy ochrany 

obyvateľstva. 

B.8 Zásady organizácie výstavby 

Projekt organizácie výstavby nie je súčasťou bakalárskej práce, tým pádom 

nie sú známe podrobnejšie informácie o stavenisku. 
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D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

a) Technická správa 
- Účel objektu: 

Obsahom projektovej dokumentácie je novostavba materskej školy.  

- Funkčná náplň: 

Funkčná náplň je výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. 

- Kapacitné údaje: 

3 triedy s kapacitou 20 detí, celkovo 60 detí a 3 učiteľky, riaditeľka, 4 

kuchárky, 2 upratovačky 

- Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné riešenie: 

Snahou bolo vytvorenie kompaktnej jednoduchej hmoty s jasným 

a jednoduchým dispozičným riešením, umoţňujúcim úsporu pracovných síl, 

minimálizáciu nákladov na prevádzku a údrţbu vrátane energetických úspor. 

Koncept vyuţíva jednoduché členenie do kubických hmôt. Celá stavba bude 

pôsobiť kompaktne a jednotne. Bola snaha o vytvorenie členitejšej prednej 

fasády pre architektonické ozvláštenie budovy. Stavba bude natrená do svetlých 

a veselých farieb, prípadne opatrená celoplošným obrázkom pre zvýraznenie 

funkcie materskej školy a skrášlenie prostredia.  

V 1NP sa nachádza jedna trieda spolu s hospodárskou časťou. Po vstupe do 

objektu nasleduje šatňa detí, z ktorej je priamy vstup do umyvárne so záchodmi 

a dennej miestnosti. Medzi dennou miestnosťou a umyvárňou, dennou 

miestnosťou a šatňou ako aj dennou miestnosťou a izoláciou je vizuálny kontakt 

v podobe preskleného otvoru. Denná miestnosť zahŕňa funkcie herne, lehárne 

a jedálne. Časť na spanie je opticky oddelená od zvyšku miestnosti radom 

skriniek. Vstup do hospodárskej časti je dispozične oddelený, za vstupom sa 

nachádza príjem, šatňa s hygienickým príslušenstvom, ďalej príjem plynule 

prechádza do chodby z ktorej je vstup do kuchyne aj s príslušenstvom, práčovne 

a sušiarne ako aj do riaditeľne a kancelárie kuchárok. Druhý hlavný vstup 

v severnej časti objektu v 1NP nadväzuje len na riaditeľnu a schodisko do 2NP. 

2NP má dispozíciu riešenú zrkadlovite, nachádzajú sa tu dve triedy, 

s totoţnou dispozíciou ako trieda v 1NP. V prípravovňach na 2NP je umiestnený 

jedálny výťah, ktorý vyúsťuje priamo v priestore kuchyne. 

- Bezbariérové užívanie stavby: 

Stavba umoţňuje uţívanie osobami so zníţenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. Jeden hlavný vstup do objektu je riešený bezbariérovo. Pre 

bezbariérové vyuţívanie je projektovaná len trieda v 1NP. V hospodárskej časti 

sa nepredpokladá bezbariérové vyuţívanie. 

- Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby: 

Stravovanie je zaistené kuchyňou priamo v priestoroch materskej školy, 

kuchyňa zabezpečuje celodenné stravovanie. V kuchyni je umiestnený jedálny 



21 

 

výťah. Jedlo je pre kaţdú triedu podávané cez prípravovňu. Súčasťou stavby je 

technologické zázemie kuchyne ako aj samostatná práčovňa a sušiareň 

s príslušenstvom. 

- Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti stavby: 

Nosný stenový systém je pozdĺţny, v strede objektu priečny. Budova je 

murovaná. Obvodové steny sú vymurované z keramických tvárnic Heluz Family 

44 broušená na lepidlo na tenkú špáru. Vnútorné nosné murivo je vymurované 

z tvárnic Heluz plus 30 broušená na lepidlo na tenkú špáru. Steny výťahovej 

šachty sú vymurované z tvárnic Heluz 24 broušená na lepidlo na tenkú špáru. 

Priečky sú z tvárnic Heluz 11,5 broušená na lepidlo na tenkú špáru. Stropy sú 

riešené z keramobetónových nosníkov a vloţiek MIAKO, s nadbetonávkou 

hr.=60 mm a z prefabrikovaných ţelezobetónových stropných nosníkov Spiroll 

PPD254 hr.=250 mm. Celková hrúbka stropnej konštrukcie je 250 mm. 

V denných miestnostiach sa nachádzajú priamo zavesené podhľady kvôli 

vyrovnaniu podhľadu a akustickej pohode prostredia. V kuchyni, technickej 

miestnosti, hrubej prípravovni a strojovni vzduchotechniky sa nachádzajú 

akustické podhľady. Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou 

s klasickým poradím vrstiev. Budova je zaloţená na základových pásoch 

z prostého betónu. 

- Bezpečnosť pri užívaní stavby: 

Na stavbe budú pouţité materiály povolené hygienickými predpismi 

a vyhláškami a bude pouţitých náleţitých bezpečnostných opatrení ako 

zábradlie na schodoch a pod. 

- Ochrana zdravia a pracovného prostredia: 

Všetky stavebné práce budú vykonávané dodávateľsky odbornými firmami. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia tretích osôb bude zaistená dodrţaním príslušných 

bezpečnostných predpisov. 

- Stavebná fyzika – tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika/hluk, vibrácie 

– popis riešenia: 

Tepelná technika a akustika je riešená v samostatnej prílohe. Oslnenie 

a osvetlenie nebolo súčasťou zadania bakalárskej práce. 

- Zásady hospodárenia s energiami: 

Zásady hospodárenia s energiami neboli súčasťou zadania bakalárskej práce. 

- Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia: 

Objekt je v oblasti s nízkym indexom radónového rizika, korozný prieskum 

a prieskum bludných prúdov nebol prevedený, namáhanie bludnými prúdmi sa 

nepredpokladá. Negatívne vplyvy poddolovania a seizmicity sa nevyskytujú. 

Objekt sa nachádza v kľudnej časti mesta na okraji zastavaného územia. Stavbou 

nevznikajú nové povodňové opatrenia. 

- Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií: 

Poţiarne bezpečnostné riešenie je riešené v samostatnej prílohe. 
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- Údaje o požadovanej jakosti navrhnutých materiálov a o požadovanej jakosti 

prevedenia: 

Stavba bude prevedená v beţnej kvalite za dodrţania príslušných predpisov 

a technologických postupov. 

- Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek na 

vykonávanie a jakost navrhnutých konštrukcií: 

Nezvaţuje sa 

- Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované zhotoviteľom stavby – 

obsah a rozsah výrobnej a dielenskej dokumentácie zhotoviteľa: 

Nezvaţuje sa 

- Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií a prípadných 

kontrolných meraní a skúšok, pokiaľ sú požadované nad rámec povinných – 

stanovených príslušnými technologickými predpismi a normami: 

Nezvaţuje sa 
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Záver 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu 

materskej školy umiestnenej v Brne, v mestskej časti Brno - Slatina. Lokalita pozemku 

bola vybraná s ohľadom na platný územný plán mesta Brno. Stavba má celkovo 5 

vstupov, 2 hlavné, 2 vedľajšie a jeden hospodársky. Ciele bakalárskej práce boli 

naplnené podľa zadania. Projekt bol spracovaný podľa právnych predpisov a noriem 

platných v Českej republike. 
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