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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatkem a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb.; (4) Vyhlá ka č. 499/2006 Sb. 

ve znění vyhlá ky č. 62/2013 Sb.; (5) Vyhlá ka č. 268/2009 Sb.; (6) Vyhlá ka č. 398/2009 Sb.; (7) 

Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby objektu 
mateřské kolky. Cíle: Vyře ení dispozice zadaného objektu s návrhem vhodné konstrukční 
soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně 
vyře ení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude 
v souladu s vyhlá kou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části 
D.1.1, D.1.3 a D.1.4. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy objektu a jeho 

dispozičního ře ení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných 
prvků ře eného objektu, prostorovou vizualizaci objektu a technické listy použitých materiálů 
a konstrukcí. Část D.1.4 bude vypracována ve formě schématických výkresů a příslu ných 
technických zpráv. Výkresová část bude obsahovat výkresy situace, základů, půdorysů v ech 
podlaží, konstrukce zastře ení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkresy 
sestavy dílců, popř. výkresy tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou 
i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných 
detailů popř. dal í specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: V KP bude 
členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části 
dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem 
a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. V echny části dokumentace budou 
zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny 
popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" 
jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro 
provádění stavby podle vyhlá ky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlá ky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr". 
V KP bude mít strukturu dle manuálu umístěného na www.fce.vutbr.cz/PST/Studium.  

V KP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část V KP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
V KP).  
2. Přílohy textové části V KP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást V KP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části V KP, ale textovou 

část doplňují).  

 Ing. Luká  Daněk, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění mateřské školky. 

Pozemek je situován v obci Kramolna. Pozemek je orientován na jihozápad. Mateřská 

školka je samostatně stojící dvoupodlažní objekt bez podsklepení. V mateřské školce 

jsou navržena tři oddělení pro pobyt dětí a víceúčelový sál. Celkový projektovaný počet 

dětí je 60. Objekt je založen na základových pasech a zastřešen plochou střechou. Návrh 

mateřské školky klade důraz na dispoziční, architektonický a statický návrh, úsporu 

energie a bezpečnost při užívání.  

Mateřská školka, plochá střecha, stavební objekt, kontaktní zateplovací systém, 

nadzemní podlaží, stěnový konstrukční systém 

This thesis solves the desing documentation for implementation of kidsgarden. The land 

is situated in the village Kramolna. Land is oriented to the southwest. The kidsgarden is 

detached as two-store building without basement. In kidsgarden there are designed three 

departments for children´s stay and multipurpose hall. The total projected number of 

children is 60. The building is founded on footings and covered with a flat roof. The 

building project is completed in accordance with layout, architecture and structural 

design and safety in use. 

Kidsgarden, flat roof, a building, external thermal insulation composite systems 

(ETICS), floors, wall system 
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ÚVOD 

 P edm tem mé diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni 

pro provedení stavby Mate ské školky včetn  požárn  bezpečnostního ešení a tepeln  

technického posouzení konstrukcí.  

 Práce je zam ena na návrh vhodného konstrukčního systému, dispozičního 

uspo ádání, statického a architektonického ešení. Nejd ležit jším cílem mé práce bylo 

navrhnutí objektu tak, aby dispoziční ešení splňovalo kritéria na provoz mate ské 

školky a bylo zároveň vhodn  uspo ádáno vzhledem ke sv tovým stranám. Mate ská 

školka je samostatn  stojící zd ná budova se dv ma nadzemními podlažími. V objektu 

jsou navrženy t i odd lení pro d ti. Celková kapacita je projektována na 60 d tí. 

Pozemek, kde se mate ská školka nachází je situován v obci Kramolna. Pozemek je 

rovinatý a orientovaný na jihozápad. 

 Práce je člen na na hlavní textovou část a dále na část, která obsahuje veškeré 

p ílohy - výkresovou dokumentaci, výpočty a posouzení. 
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ů. PR VODNÍ ZPRÁVů 

Stavba: Mate ská školka 

Investor: Radomír ψitnar 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro provedení stavby 

Datum: leden 2017 

Vypracovala: Bc. Aneta Pánková 
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A. PR VODNÍ ZPRÁVů 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavb  

 a) název stavby 

Mate ská školka 

b) místo stavby 

kraj:  Královéhradecký 

okres:  Náchod 

obec:  Kramolna [574546] 

parcelní číslo: 3/1 

katastrální území: Kramolna [768910] 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
jméno a p íjmení: Radomír ψitnar 

místo trvalého pobytu: Po íčská 235, Velké Po íčí 54ř 32 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bc. χneta Pánková 

Po íčská 235, Velké Po íčí 54ř 32 

tel: 608 420 022 

e-mail: pankovaaneta@gmail.com 

vedoucí práce:  Ing. Lukáš Dan k, Ph.D. 

A.2 Seznam vstupních podklad  

- pr zkumy a podklady, 

- zadání investora. 



3 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území: 

Nov  budovaný objekt mate ské školky bude realizován na parcele č. 3/1 v obci 

Kramolna, v katastrálním území Kramolna. Celková plocha pozemku je 4445 m2
. 

 b) dosavadní využití a zastavěnost území: 

zp sob využití: není uvedeno 

druh pozemku: trvalý travní porost 

okolní pozemky: zastav né území. 

c) údaje o ochraně podle jiných právních předpisů: 

Stavba nezasahuje do chrán né krajinné oblasti a ani se nenachází v záplavovém území. 

 d) údaje o odtokových poměrech 

Deš ová voda bude ze st ech mate ské školky odvád na pomocí deš ové kanalizace do 

retenčních nádrží. Zde bude voda zadržována a pokud by došlo k p epln ní retenční 

nádrže, tak voda bude odvedena drenážním potrubím do zeminy. Na pozemku jsou 

umíst ny dv  retenční nádrže o objemu 15 m3
 a 4 m

3
. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Projektová dokumentace je v souladu s dokumentací, na kterou bylo vydáno územní 

rozhodnutí.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navržená stavba splňuje obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 

Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , vyhláška 26ř/200ř Sb. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgán  byly v projektové dokumentaci zohledn ny a 

respektovány. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nevyskytují se zde žádné. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

K realizaci projektu nebyly ešeny žádné další související investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Pozemek Katastrální území Vlastník 

p. č. 3/2 Kramolna Klugar Miloslav, Wiesnwrova 1021, 54701 Náchod

p. č. 3/4 Kramolna Státní pozemkový ú ad, Husinecká 1024/11a,  

Žižkov, 13000 Praha 3 

p. č. 4/1 Kramolna SJM Lelek Ji í a Lelková Jaromíra, č. p. 172,  

54701, Náchod 

p. č. 275 Kramolna Obec Kramolna, č. p. Ř6, 54701 Kramolna 

p. č.14Ř7/3 M stská Kramolna M sto Náchod, Masarykovo nám stí 40, 54701 

Náchod 

p. č. 14Ř7/6 M stská Kramolna M sto Náchod, Masarykovo nám stí 40, 54701 

Náchod 

 

A.4 Údaje o stavb  

a )nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba. 
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b) účel užívání stavby 

Za ízení pro výchovu a vzd lávání d tí p edškolního v ku. 

c) trvalá nebo dočasná 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chrán na podle jiných právních p edpis . 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb., o technických 

požadavcích na stavby a vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

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

právních předpisů 

P edpokládaná  dokumentace bude podrobena schvalovacímu procesu všemi dotčenými 

orgány státní správy za účelem získání jejich stanovisek, pot ebných pro pr b h 

stavebního ízení. Na stavbu nejsou kladeny žádné jiné požadavky na právní p edpisy. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Se stavbou nejsou spjata žádná úlevová ešení. 

h) navrhované kapacity stavby 

Zastav ná plocha : 801,97 m
2
  

Obestav ný prostor : 7149,15 m
3
 

Užitná plocha : 284,00 m
2 

Plocha zpevn ných ploch: 52ř,ř5 m2
 

Počet t íd: 3 

Počet d tí: 3x20 = 60 

i) základní bilance stavby 

Dodávka tepelné energie 
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Tepelné ztráty objektu se určí dle ČSN 06 0210 pro venkovní teplotu -17 °C. Poloha 

budovy nechrán ná, provoz vytáp ní nep erušovaný s nočním útlumem. Teploty ve 

vytáp ných prostorech byly voleny dle ČSN 06 0210. 

Celková spot eba vody 

P edpokládaná kapacita: 

- 60 d tí 

- 10 zam stnanc  

Pro výpočet pot eby vody bylo využito sm rných čísel spot eby vody dle p ílohy č. 12 

vyhlášky č. 42Ř/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , kterou provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu. 

Mate ské školy - na jednu osobu Ěučitele, pracovníka, dít ě p i pr m ru 200 pracovních 

dn  za rok: 

 WC, umyvadla a tekoucí pitná voda s možností sprchování: 16 m3
 

 70x16 = 1120 m
3
/rok 

 Va ení jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla: Ř m3
/(osoba.rok) 

 70x8 = 560 m
3
/rok 

Celkem pot eba vody 16Ř0 m3
/rok 

Rozložení spot eby: 

Celková roční pot eba vody:  1680 m
3
 

Pr m rná denní pot eba vody: 4,60 m
3
 

Koeficient denní nerovnom rnosti: 1,5 

Maximální denní spot eba vody: 6,90 m
3
 

Odhad množství splaškových a deš ových vod 

Splaškové vody: 

Produkce splaškoví odpadní vody v p edpokládaném množství Qroční = 1680 m
3
. 

Deš ové vody: 
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Deš ová voda ze st ech mate ské školky bude zadržována v retenčních nádržích a 

p epad vody se bude vsakovat drenážním potrubím do p dy. 

Množství srážek:  569 mm/rok 

Plocha ploché st echy: 873,74 m
2
 

Koeficient odtoku:  f = 0,8 

Trávník:   2974 m
2
 

Koeficient odtoku:  f = 0,3 

Chodníky:   529,95 m
2
 

Koeficient odtoku:  f = 0,9 

j) základní předpoklady výstavby 

Doba výstavby mate ské školky max. 24 m síc . 

1. etapa - z ízení nových a dočasných p ípojek inženýrských sítí 

2. etapa - vybudování objektu SO01 

3. etapa - ostatní stavební objekty 

k) orientační náklady stavby 

Mate ská školka - cena za 1 m
3
 obestav ného prostoru = 4 474 Kč 

Orientační cena stavby: 31 řŘ5 317 Kč 

A.5 Člen ní stavby na objekty a technická a technologická 

za ízení 

SO 01 Mate ská školka 

SO 02 Odvod deš ové vody 

SO 03 Zpevn né plochy Ěpoch zné, pojízdnéě 

SO 04 D tské h išt  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 

Stavba: Mate ská školka 

Investor: Radomír ψitnar 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro provedení stavby 

Datum: leden 2017 

Vypracovala: ψc. χneta Pánková 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Nov  navržený objekt mate ské školky bude realizován na parcele č. 3/1 v katastrálním 

území Kramolna, obec Kramolna. Pozemek je vlastnictvím obce. Nachází se 

v zastav né části obce. Sousední objekty jsou v tšinou rodinné domy starší zástavby. 

Mate ská školka je p ístupná z p íjezdové komunikace, která slouží pouze pro p ístup 

do školky a do okolních rodinných dom . Pozemek je rovinnatý orientovaná na 

jihozápad. Celková plocha pozemku je 4445 m2
. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

ψyla nam ena nízká hodnota výskytu radonu. Podzemní voda nebyla zjiš ována. 

Složení zeminy je vhodné pro výstavbu. Na pozemku se nachází propustná 

písčitohlinitá hlína. Únosnost zeminy je 200 kPa. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavební pozemek neleží v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

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

V okolí pozemku se nenachází žádné záplavové ani poddolované území. 

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

poměry v území 

Stavba svým umíst ním nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu ani pozemky. 

P i výstavb  je nutné respektovat ochranná pásma všech inženýrských sítí. Stavba bude 

realizována dle platných p edpis  a norem životního prost edí. 

Deš ová voda ze st ech mate ské školky bude odvád na pomocí deš ové kanalizace 

do retenční nádrže, kde bude zachycována a pokud dojde k p epln ní nádrže, tak 

všechna p ebytečná voda bude odtékat drenážním potrubím a postupn  se vsakovat 

do zeminy. Na pozemku budou umíst ny dv  retenční nádrže, ze kterých povede 

drenážní potrubí kv li vsakování p ebytečné vody. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé d eviny. Nejsou zde žádné požadavky na 

asanace a demolice. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Nejsou kladeny žádné požadavky. 

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

technickou infrastrukturu) 

U stavebního pozemku se nachází chodník a místní komunikace Ěúčelováě. Parkovací 

stání jsou ešena v rámci pozemku a v t sné blízkosti pozemku. ψude vybudováno 12 

parkovacích míst, z toho jsou dv  určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

Objekt mate ské školky bude napojen na ve ejný vodovod, ve ejnou kanalizaci, rozvody 

NN podzemní a nízkotlaký plynovod s nov  vybudovanými p ípojkami. Deš ová 

kanalizace bude odvád na deš ovou kanalizací do retenčních nádrží. 

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

Výstavba mate ské školky bude probíhat výhradn  na pozemku investora. Skladovací a 

další plochy budou také na pozemku investora. P edpokládaná lh ta výstavby je 24 

m síc  ode dne nabytí právní moci vydáním stavebního povolení. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby. Základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt mate ské školky bude sloužit pro výchovu a vzd lávání d tí p edškolního v ku a 

bude mít kapacitu t í odd lení po 20 d tech. 

Zastav ná plocha : 801,97 m
2
  

Obestav ný prostor : 7149,15 m
3
 

Užitná plocha : 2Ř4,00 m2 

Plocha zpevn ných ploch: 52ř,ř5 m2
 

Počet t íd: 3 

Počet d tí: 3x20 = 60 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Podmínky prostorového uspo ádání pro OV se stanovuje maximální celková výška 15 

m nad úrovní terénu. 

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

Jedná se o samostatn  stojící dvoupodlažní nepodsklepenou budovu s plochou st echou. 

Druhé nadzemní podlaží je z části p edstoupenou p ed 1.NP. Vstup do objektu je 

orientován z jihozápadní strany. Fasáda mate ské školky je ešena v odstínech bílé a 

béžové. Sokl bude proveden formou marmolitové omítky v odstínu béžové. Dále bude 

zvýrazn na atika ploché st echy také béžovou barvou. Na celém objektu budou vynikat 

barevné prvky - sloupy, deskové zábradlí na oknech a šambrány kolem oken - v barvách 

žluté, zelené, modré, fialové a kadmiové červené. Klempí ské prvky jsou navrženy 

z pozinkované oceli. Zámečnické prvky jsou z nerezové oceli v p írodním odstínu. 

St ešní krytina je navržená z hydroizolačního souvrství z asfaltových pás . Okna a 

vstupní venkovní dve e jsou navrženy v barv  antracitu. 

B.2.3 Dispoziční a provozní ešení, technologie výroby 

Jediným provozem je provoz  mate ské školky. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

P i návrhu mate ské školky byla respektována vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérových užívání staveb. 

Do obou nadzemních podlaží je umožn n vstup pomocí výtahu, který je navržen 

z d vod  p ístupnosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Elektrické za ízení: P i montáži elektroinstalace je nutné respektovat p íslušné normy 

ČSN a p edpisy. Práce mohou provád t pracovníci s elektronickou kvalifikací. 

Po ukončení montáže elektrorozvod  budou provedeny p íslušné zkoušky a výchozí 

revize veškeré realizované elektroinstalace, vystaveny revizní zprávy. Provozovatel je 

povinen zajistit provád ní periodických revizí v lh tách stanovených v norm  ČSN 33 

1500. 
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Veškeré práce p i výstavb  je nutné provád t v souladu s platnými technologickými 

p edpisy, p edpisy bezpečnostními Ězákon č. 30ř/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích: na ízení vlády č. 

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubkyě. 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

a) stavební řešení 

Jedná se o samostatn  stojící dvoupodlažní nepodsklepenou budovu s plochou st echou. 

Druhé nadzemní podlaží je z části p edstoupenou p ed 1.NP. Vstup do objektu je 

orientován z jihozápadní strany. Objekt je zast ešen plochou st echou. Výška atiky je 

Ř,Ř70 m od 0,000. V prvním podlaží se nachází víceúčelový sál a jedno odd lení 

pro d ti, v 2.NP se nachází dv  odd lení pro d ti. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Objekt mate ské školky je navržen jako zd ná stavba. V denních místnostech jsou 

z d vodu velkého rozp tí prázdného otvoru navrženy železobetonové pr vlaky. 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 20/25 a dvou vrstvách 

ztraceného bedn ní, které je zalito betonem. Založení pod sloupy a v místech, kde jsou 

železobetonové pr vlaky jsou navrženy základy z železobetonu. ψeton C 20/25 a výztuž 

B 420. 

Nosné obvodové konstrukce jsou navrženy v 1. NP a 2. NP z pórobetonových tvárnic 

Ytong tlouš ky 300 mm na tenkovrstvou zdící maltu. Tvárnice budou zatepleny 

kontaktním  zateplovacím systémem ETICS tepelnou izolací Isover GreyWall 

v tlouš ce 160 mm. Sokl objektu a část, která p iléhá k zemin  bude zateplena tepelnou 

izolací Isover Perimetr tlouš ky 160 mm. Nosné vnit ní zdivo je navrženo také z tvárnic 

Ytong tlouš ky 250 a 300 mm, dále d lící vnit ní nosné zdiv v míst  odd lení pro d ti je 

z d vodu akustického hlediska navrženo z vápenopískových tvárnic Ytong Silka 

tlouš ky 250 a 300 mm. 

Stropní konstrukce je navržena ze stropních panel  Spiroll tlouš ky 250 mm. Ztužující 

v nce jsou navrženy z betonu C 20/25 a výztuže ψ 420. 
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Schodišt  je monolitické železobetonové se stupni rozm r  150 x 310 mm. 

Zast ešení je navrženo jako ploché st echy s hydroizolačním souvrstvím 

z hydroizolačních asfaltových pás . 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Navržené konstrukce svislé i vodorovné nebudou mít svým zatížením negativní vliv na 

stavebn -konstrukční stav budovy. Veškerá zatížení jsou nosným systémem p enášena 

do základových konstrukcí. 

B.2.7 Technická a technologická za ízení – zásady ešení za ízení, 
pot eby a spot eby rozhodujících médií 

a) technické řešení 

Není p edm tem ešení DP. 

b) výpočet technických a technologických zařízení 

Ne eší se. 

B.2.Ř Požárn  bezpečnostní ešení 
viz Požárn  bezpečnostní ešení - Technická zpráva. 

B.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi 

a) kritéria tepelně technického řešení 

P i návrhu zateplení objektu byly použity návrhové hodnoty tepelných odpor  

jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. 

b) energetická náročnost stavby 

Spln ní požadavk  energetické náročnosti budovy bude doloženo PENψ dle vyhlášky 

78/2013 Sb. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost edí 
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, 

apod.). 

Zastín ní denních místností bude ešeno venkovními žaluziemi uloženými 

do podokenní schránky. 

V trání denních místností je kombinovaný - p irozeným v tráním okny a pomocí 

nuceného v trání. Návrh dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz za ízení a provozoven pro výchovu a vzd lání d tí a mladistvých, 

ve zn ní pozd jších p edpis  vyhláška č. 343/200ř Sb., Odv trání sociálních za ízení a 

místností, kde není umožn no v trání p irozené okny je také pomocí nuceného v trání.  

Výtokové baterie budou nastaveny na teplotu max. 45 °C. Zázemí pro zam stnance 

bude mít samostatné WC, šatnu a sprchy s umyvadlem.  

Pokrmy budou chystány v kuchyni na speciáln  vyhrazených místech pro p ípravu 

masa, zeleniny, sladkých pokrm , t sta apod. Součástí kuchyn  je také prostor pro mytí 

bílého a černého nádobí, kde je součástí d ez a mycí stroj. Skladování potravin, které je 

nutno uchovávat v chladu je zajišt no pomocí chladících box , které se nachází p ímo 

v kuchyni a skladování trvanlivých potravin se bude nacházet v samostatné místnosti 

Denního skladu Ěmístnost číslo 12Řě. P ípravna pokrm , která se nachází u každého 

odd lení pro d ti bude sloužit pro servírování hlavních jídel a p ípadnou p ípravnu pro 

teplé/studené nápoje v pr b hu celého dne. Tato místnost byla navržena také z d vodu 

dopravy pokrm  do 2.NP pomocí jídelního výtahu. 

Objekt bude zásobován vodou z ve ejného vodovodního ádu. 

Komunální odpad bude likvidován podle místních zvyklostí. Popelnice budou umíst ny 

na vyhrazeném míst , který je součástí pozemku školky a který je podrobn  zakreslen 

na výkresu situace - C.3 Koordinační situace. 

Veškeré stavební práce budou probíhat ve všední dny vždy od 7:00 do 16:00 hod. 

V pracovní dob  nesmí být p ekročeny nejvyšší p ípustné limity hladiny hluku. 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobc  stavebních stroj  údaje o výši hluku, které 

stroje vydávají a v p ípad  nutnosti provést p ípadné opat ení na ochranu okolí proti 

škodlivému p sobení hluku. 
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Zhotovitel je povinen provád t každodenní úklid staveništ  a použitých ve ejných 

komunikací. Maximáln  omezit prašnost p i stavebních pracích.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby p ed negativními účinky vn jšího 
prost edí 

a) ochrana před pronikáním radonu 

Radonový pr zkum stanovil nízké radonové riziko. Jako opat ení postačí b žná 

hydroizolace spodní stavby. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Objekt bude ádn  uzemn n, zemnící soustava bude revidována. 

c) ochrana před technickou seismicitou 

Navržený objekt se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou. Nejsou nutná žádná 

opat ení 

d) ochrana před hlukem 

Ochrana p ed hlukem je ešena primárn  obvodovými konstrukcemi s okenními otvory 

s požadovanými akustickými požadavky. Výpočet viz p íloha - Základní posouzení 

z hlediska stavební fyziky pro účely diplomové práce zpracované na ústavu pozemního 

stavitelství, FχST, VUT v ψrn . 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v blízkosti vodního toku ani v záplavovém území. 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Napojovací místa technické infrastruktury se nachází na místní komunikaci. Objekt 

bude napojen na ve ejný vodovod, ve ejnou kanalizaci, distribuční rozvody NN 

podzemní a nízkotlaký plynovod. Deš ová voda bude odvád na deš ovou kanalizací do 

retenčních nádrží. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
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P ípojka vody bude vedena na volném terénu z vodovodního ádu DN 125 - HDPE. 

P ípojka bude ukončena vodom rnou sestavou umíst nou ve vodovodní šacht . 

P ípojka kabelu NN bude vedena zemním kabelem ve volném terénu a ukončena 

p ípojkou a elektrom rnou sk íní. 

P ípojka NTL plynovodu bude vedena ve volném terénu a bude ukončena hlavním 

uzáv rem plynu. 

B.4 Dopravní ešení 

a) popis dopravního řešení 

P íjezd ke pozemku je po místní komunikaci. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. 

c) doprava v klidu 

Je navržena dle ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací. Pro objekt je t eba 

navrhnout parkovací stání. Dle tabulky 34. ČSN 73 6110 bylo navrženo 12 parkovacích 

stání, z toho dv  pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

V rámci výstavby objektu bude provedena sejmutí ornice, výkopy základ  a stavební 

jámy. ψudou provedeny výkopy p ípojek všech inženýrských sítí. Na pozemku budou 

rovn ž provedeny terénní úpravy Ězásypy, obsypy, svahováníě. 

b) použité vegetační prvky 

Pro provedení terénních úprav bude vysázen trávník a menší okrasné d eviny. 

c) biotechnická opatření 

Nebudou provád na. 
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B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochranu 

a) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Ochrana p dy a vod: 

Deš ová voda bude ze st ech mate ské školky odvád na pomocí deš ové kanalizace 

do retenčních nádrží. P ebytečná voda, která bude nad rámec objemu retenčních nádrží 

bude vsakována do zeminy pomocí drenážního potrubí. Stavba svým provozem 

neovlivní kvalitu p dy okolí ani kvalitu ovzduší. 

Zp sob nakládání s odpady: 

Odpady budou likvidovány v souladu zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech. Likvidace 

bude probíhat p es odbornou firmu ve smluvním vztahu. 

V pr b hu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a zvýšení hlukové zát že, která však 

musí splňovat p edepsané hygienické limity. 

Vozidla a stavební stroje vyjížd jící ze staveništ  musí být očišt ny p ed výjezdem na 

komunikaci. 

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

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

Na pozemku se nenachází žádné památkové chrán né stromy a d eviny. Stavbou 

nebude narušena ekologická funkce a vazby v krajin . 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v žádné soustav  chrán ných území Natura 2000. 

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

Stavba svou kategorií nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní 

prost edí. Stavba nebude mít negativní dopad na životní prost edí. 

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

podle jiných právních předpisů 

Jsou stanovena normou daná ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí, jejich 

p ípojek a vnit ních rozvod . 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Opat ení vyplývající z požadavk  civilní ochrany na využití staveb k ochran  

obyvatelstva. 

Pro objekt nejsou stanovena žádné požadavky civilní ochrany. 

 ešení zásad prevence závažných havárií. 

Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržet bezpečnostní 

opat ení vyplývající z p íslušných právních p edpis  a norem. 

 Zóny havarijního plánování. 

 

Objekt se nenachází v zón  havarijního plánování. 

B.Ř Zásady organizace výstavby 

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

Vodovodní p ípojka a p ípojka splaškové kanalizace budou vybudovány v p edstihu. 

Na tyto p ípojky se napojí staveništní dočasné p ípojky. Staveništní p ípojky budou 

napojeny ve vodom rné šacht  a revizní šacht . Dočasná p ípojka NN povede po celém 

staveništi. Bude napojena na sloup nízkého nap tí a na hlavní elektrický rozvad č. 

P i p edání stavby bude v p edávacím protokolu uveden stav elektrom ru, který si 

navzájem ob  smluvní strany podepíší. 

b) odvodnění staveniště 

Stavební jámu je nutno pro zakládání objektu p ipravit tak, aby podzemní voda 

neznemožňovala práci nebo nezhoršovala vlastnosti zemin pod základovou spárou. 

Rozhodujícím kritériem pro volbu vhodného odvodňovacího systému jsou 

hydrogeologické podmínky, geometrické uspo ádání staveništ  a technologická kritéria. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

P íjezd ke staveništi je po stávající místní vedlejší komunikaci. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba svým umíst ním nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 



19 

 

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

Nejsou stanoveny požadavky na asanace a demolice. Na pozemku se nenachází vzrostlé 

stromy pouze menší d eviny, které budou p ed výstavbou odstran ny. Staveništ  bude 

oploceno mobilním plotem TOI TOI CITY. P ed zahájením výstavby musí být skryta 

ornice v tlouš ce 300 mm. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba nevyžaduje zábory ve ejného prostranství pro staveništ . Veškeré za ízení 

staveništ  bude situováno na pozemku určeného k výstavb  mate ské školky. 

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

likvidace 

Odpad bude t íd n a skladován v kontejnerech. Odvoz odpadu bude zajiš ovat 

autorizovaná firma, která má oprávn ní pro nakládání s odpady. 

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

Celkový objem vykopané zeminy je 1Ř45,61 m3, objem skryté ornice 716,56 m3
. 

Na staveništi bude skladována veškerá ornice ve výšce 1,5 m. Zemina bude skladována 

v množství 4Ř0 m3
 ve výšce 2,0 m. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku určenou 

pro skladování zeminy. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Podmínky ochrany životního prost edí p i výstavb  spočívají v minimalizaci hlučnosti a 

prašnosti p i realizaci stavby v dob  od 7:00 do 16:00 hodin. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Podmínky provád ní stavby jsou dány zákonem č. 65/1ř65 Sb., zákoník práce ve zn ní 

pozd jších p edpis  zákon č. 262/2006 Sb., zákonem č. 30ř/2006 Sb., o zajišt ní 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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Chodníky budou vybudovány v povoleném spádu, daném vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. 

Ob  nadzemní podlaží mají vlastní bezbariérový vstup. Vstupní dve e jsou s prahovou 

lištou výšky maximáln  20 mm. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
staveništní mechanizace nesmí závažným zp sobem bránit provozu na místní 

komunikaci. Nesmí docházet k znečišt ní komunikace, v p ípad  znečišt ní musí 

bezprost edn  dojít k očišt ní komunikace zhotovitelem stavby. 

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 provád ní stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Orientační doba výstavby je max. 24 m síc . Rozhodující dílčí termíny nebyly 

stanoveny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

.D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: Mate ská školka 

Investor: Radomír ψitnar 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro provedení stavby 

Datum: leden 2017 

Vypracovala: ψc. χneta Pánková 



22 

 

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVů 

Účel objektu 

Novostavba mate ské školky. 

Funkční náplň 

Za ízení pro výchovu a vzd lávání d tí p edškolního v ku se t emi odd leními pro d ti. 

Kapacitní údaje 

Zastav ná plocha : 801,97 m
2
  

Obestav ný prostor : 7149,15 m
3
 

Užitná plocha : 2Ř4,00 m2 

Plocha zpevn ných ploch: 52ř,ř5 m2 

Plocha zahrady: 2974 m
2
 

Počet t íd: 3 

Počet d tí: 3x20 = 60 

ůrchitektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční ešení, bezbariérové užívání 

stavby 

Objekt mate ské školky je samostatn  stojící objekt, který má dv  nadzemní užitná 

podlaží a je nepodsklepený. Objekt je zast ešen plochou st echu v minimálním sklonu 

3%. Na pozemku mate ské školky je vybudováno parkovací stání pro osobní 

automobily. Druhé nadzemní podlaží je z části p edstoupenou p ed 1.NP. Vstup 

do objektu je orientován z jihozápadní strany. Výška atiky je 8,870 m od 0,000. 

V prvním podlaží se nachází víceúčelový sál a jedno odd lení pro d ti, v 2.NP se 

nachází dv  odd lení pro d ti. 

Fasáda mate ské školky je ešena v odstínech bílé a béžové. Sokl bude proveden formou 

marmolitové omítky v odstínu béžové. Dále bude zvýrazn na atika ploché st echy také 

béžovou barvou. Na celém objektu budou vynikat barevné prvky - sloupy, deskové 

zábradlí na oknech a šambrány kolem oken - v barvách žluté, zelené, modré, fialové a 

kadmiové červené. Klempí ské prvky jsou navrženy z pozinkované oceli. Zámečnické 

prvky jsou z nerezové oceli v p írodním odstínu. St ešní krytina je navržená 

z hydroizolačního souvrství z asfaltových pás . Okna a vstupní venkovní dve e jsou 

navrženy v barv  antracitu. 
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První nadzemní podlaží je provozn  odd leno na dv  části a to na část pro výchovu d tí 

a na část hospodá skou Ěkde se nachází zázemí pro kuchyňě, která je spojena 

se zázemím pro všechny zam stnance mate ské školky. Provozn  jsou od sebe odd leny 

tak, že část hospodá ská se nachází v nižší části objektu Ě= má pouze jedno podlažíě a 

druhá část pro výchovu d tí se nachází v hlavním objektu. V 1.NP se v nižší části 

budovy nachází část hospodá ská, kde je umíst na kuchyň, zázemí a sklady kuchyn , 

šatny a wc zam stnanc , kabinet učitel , editelna, technická místnost a úklidová 

místnost. χ v hlavní části objektu se v  1.NP nachází jedno odd lení pro d ti Ěšatna, 

umývárna, denní místnost, sklad hraček, sklad l žek, p ípravna jídla, spací částě a 

víceúčelový sál. 

V 2.NP se nacházejí dv  denní místnosti pro d ti, spací části, umývárny, šatny, sklady 

l žek, sklady hraček, wc pro učitelky, úklidovou místnost, chodbu a venkovní 

evakuační schodišt . 

P i navrhování mate ské školky byla respektována vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Do druhého nadzemního podlaží je umožn n p ístup výtahem, který zajiš uje p epravu 

osob na vozíčku.  

Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Jediným provozem je provoz mate ské školky a kuchyn . Stavba neobsahuje žádné 

technologické soubory. 

Konstrukční a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt mate ské školky je navržen jako zd ná stavba. V denních místnostech jsou 

z d vodu velkého rozp tí prázdného otvoru navrženy železobetonové pr vlaky. 

Základy 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 20/25 a dvou vrstvách 

ztraceného bedn ní, které je zalito betonem.  

Založení pod sloupy a v místech, kde jsou železobetonové pr vlaky jsou navrženy 

základy z železobetonu. ψeton C 20/25 a výztuž ψ 420. 

Podkladní betonová mazanina bude vyztužena kari sítí Ø6/150 - Ø6/150. Celkové 

tlouš ky 150 mm. 
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Rozm ry základ  viz výkres D1.01 Základy. 

Izolace proti vod  a zemní vlhkosti, protiradonová ochrana 

Jako hydoizolace a protiradonová ochrana byl navrhnut asfaltový pás Elastek 40 Special 

Mineral, tlouš ky 4 mm. Je vyroben z SψS modifikovaného asfaltu.  Nosná vložka je 

polyesterová rohož plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opat en 

jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opat en separační PE fólií. 

Podkladní betonová mazanina bude nat ena asfaltovým penetračním nát rem. Podklad 

pro penetraci musí být rovný, čistý, suchý, zbavený nečistot. χsfaltový pás bude 

plnoplošn  nataven s min. p esahy 150 mm. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosné obvodové konstrukce jsou navrženy v 1.NP i 2.NP z pórobetonových tvárnic 

Ytong na tenkovrstvou maltu. Tlouš ka obvodového zdiva je 300 mm. Tvárnice budou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS, tepelnou izolací EPS Isover 

GreyWall tlouš ky 160 mm. Zateplení zdiva pod úrovní zeminy a v míst  soklu je 

provedeno izolací EPS Isover Perimetr tlouš ky 160 mm. Vnit ní nosné zdivo je 

navrženo také z pórobetonových tvárnic Ytong tlouš ky 250 a 300 mm. V místech, kde 

je pot eba dodržet požadavky na akustiku d lících konstrukcí jsou navrženy 

vápenopískové tvárnice Ytong Silka v tlouš ce 250 a 300 mm. Skladby jednotlivých 

skladeb viz Výpis skladeb konstrukcí D1.20. 

P íčky 

Nenosné vnit ní zdivo je navrženo z p íčkovek Ytong tlouš ky 125 mm.  

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je navržena ze stropních panel  Spiroll. Tlouš ka 

panelu je 250 mm a základní ší ka 1200 mm a další odvozené ší ky. Další podrobn jší 

informace viz D1.04 Skladba stropní konstrukce nad 1. NP, D1.05 Skladba stropní 

konstrukce nad 2.NP. Stropní konstrukce bude ukládána na podkladní vrstvu z betonové 

mazaniny tlouš ky 20 mm. Do spár mezi panely a pár mezi čely panelu bude vložena 

zálivková výztuž. Ztužující v nce jsou navrženy z betonu C 30/37 a výztuže ψ 500ψ. 

Podhledy 
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Podhledy jsou navrženy v každé místnosti v 1.NP i v 2.NP a to z d vodu prracování 

panel  Spiroll a následného praskáno omítky a také pro vedení rozvod . V 1.NP je 

navržen podhled Knauf D112. V 2.NP je navržen SDK podhled Knauf D112  s deskami 

Knauf RED tlouš ky 2x15 mm. 

Podlahy 

Podlahy v denních místnostech pro d ti jsou navrženy s nášlapnou vrstvou z koberce. 

Na chodbách a v umývárnách jsou navrženy podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické 

dlažby. V editeln , kabinet , kancelá i kuchyn  je navržena nášlapná vrstva z 

d ev ných vlys . Ve víceúčelovém sálu, šatnách, skladech hraček a l žek je nevržena 

nášlapná vrstva z PVC. Skladby podlah jsou navrženy tak, aby vyhovovaly na součinitel 

prostupu tepla a pokles dotykové teploty podlah a společn  se stropní konstrukcí 

splňovaly požadavek na vzduchovou a kročejovou nepr zvučnost stropu odd lující 

chrán né vnit ní prostory. 

Po provád ní anhydritu je nutné dodržet technologickou p estávku. Poté m žou být 

kladeny následné nášlapné vrstvy.  

χnhydrit se musí dilatovat ve čtvercích min 2x2 m, p ičemž ší ka dilatační spáry musí 

být min. 2 mm, dilatační spáry se následn  vyplní jemným hydrofobizovaným zásypem. 

V tší tlouš ka anhydritu v 2.NP Ěě je navržena z d vodu, že panely Spiroll jsou na 

v tším rozp tí prohnuté již z výroby a v tší tlouš ka anhydritu zajistí vyrovnání 

podkladu a docílení rovného podkladu nášlapné vrstvy. 

Schodišt  

Schodišt  je navrženo monolitické železobetonové s 26 stupni, rozm ru 150x310 mm. 

Jde o deskové schodišt . Konstrukční výška je 3,ř m. Povrchová úprava nášlapné vrstvy 

schodišt  je navržena keramická dlažba. Keramická dlažba bude opat ena 

protiskluzovými pásky na každém schodiš ovém stupni. 

Plochá st echa 

Nad hlavní i hospodá skou částí je navržena jednopláš ová plochá st echa se p it žovací 

vrstvou z praného kameniva  -  kačírku. Hydroizolační souvrství ploché st echy je 

tvo eno dv ma vrstvy hydroizolačního asfaltového pásu. Spádová vrstva ploché st echy 

je tvo ena z desek kamenné vlny Rockwool. Více viz D1.20 Výpis skladeb konstrukcí. 
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Úprava vnit ních a vn jších povrch  

V místnostech jako jsou umývárny, wc, úklidové místnosti, sprchy zam stnanc  a 

kuchyn  ke navržen keramický obklad. Výška viz popis ve výkresech. 

Vnit ní povrch st n bude nejpreve opat en penetrací a poté jako nát r bude použita 

standardní bílá výmalba. 

Venkovní fasáda bude opat ena kontaktním zateplovacím systémem a tenkovrstvou 

silikonovou omítkou. Sokl objektu bude proveden pomocí marmolitové omítky. 

Izolace tepelné a zvukové 

Obvodové zdivo bude opat eno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Jako 

tepelná izolace bude použita izolace Isover Greywall tlouš ky 160 mm. Pod úrovní 

terénu, kde je zateplení ešeno - základové pasy + ztracené bedn ní, bude použita 

izolace Isover Perimetr tlouš ky 160 mm. Podlahy, které jsou na styku se zeminou bude 

zateplení provedeno izolací Isover EPS 150S tlouš ky 1Ř0 mm. Podlaha nad 1. NP bude 

opat ena tepelnou izolací Isover EPS 150S tlouš ky 20 mm z d vod  vedení rozvod  a 

jako další vrstva je navržena akustická izolace Isover EPS Rigifloor tlouš ky 40 mm. 

Výpln  otvor  

Jako výpln  otvor  byla navržena plastová okna PKS s izolačním dvojsklem. Okna 

splňují požadavky na součinitel prostupu tepla. χ jako vstupní a veškeré venkovní dve e 

byly také navrženy plastové dve e PKS s izolačním dvojsklem. 

Kotvení a instalace oken bude v kompetenci výrobce oken a dve í. P esné rozm ry 

veškerých otvor  je nutné p ed výrobou p esn  zm it na stavb . 

Vn jší parapety jsou navrženy z hliníkového plechu tlouš ky 2 mm antracitové barvy a 

musí být vyspádovány sm rem od okna. Vnit ní parapety jsou navrženy plastové 

tlouš ky 25 mm. 

Klempí ské výrobky 

Klempí ské prvky u ploché st echy jsou navrženy z pozinkovaného plechu tlouš ky 0,6 

mm Ě atikový plech, p íponkaě p írodní barvy. Klempí ské prvky u oken jsou z 

hliníkového plechu tlouš ky 2 mm antracitové barvy. Klempí ské prvky musí být 

provád ny v souladu s ČSN 73 3610 - Navrhování klempí ských konstrukcí. 

Truhlá ské výrobky 
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Veškeré podrobné informace jsou vyznačena na D1. 16 Výpis truhlá ských prvk . 

Zámečnické výrobky 

Veškeré zámečnické prvky budou provedeny dle D1.1ř Výpis zámečnických prvk . 

Zpevn né plochy 

Součástí p ístupové komunikace je navržen chodník ší ky 1Ř00 mm a parkovací stání. 

Jednotlivé plochy musí být odvodn ny a ve spádu. Chodníky musí být v maximálním 

spádu, který udává vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb. Nášlapná vrstva chodníku je navržena 

poch znou zámkovou dlažbou. 

Oplocení 

Oplocení pozemku bude provedeno drát ným plotem na podezdívce, výšky 2 m. Do 

betonové nadezdívky budou osazeny betonové sloupy mezi nimiž bude napnuté pletivo. 

Bleskovod 

P i realizaci bude instalována nová blesková instalace podle ČSN EN 62305-1, ČSN EN 

62305-2, ČSN EN 62305-3, ČSN EN 62305-4. Nové svody budou uzemn ny p es 

zkušební svorky pomocí zemnících tyčí. 

Bezpečnost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost edí 

Elektrické za ízení - p i montáži veškeré elektroinstalace je nutné respektovat p íslušné 

normy ČSN a p edpis. Práce mohou provád t jen kvalifikovaní pracovníci. Po ukončení 

elektromontáže budou provedeny p íslušné zkoušky a výchozí revize veškeré 

elektroinstalace, vystaveny revizní zprávy. Provozovatel je povinen zajistit pravidelné 

revize, které jsou stanoveny ve lh tách dle normy ČSN 33 1500. 

Stavební fyzika - tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika Ěhluk. vibrace - 

popis ešeníě, zásady hospoda ení s energiemi, ochrana stavby p ed negativními 

účinky vn jšího prost edí 

Viz ZÁKLχDNÍ POSOUZENÍ Z HLEDISKχ STχVEψNÍ FYZIKY PRO ÚČELY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRχCOVχNÉ Nχ ÚSTχVU POZEMNÍHO 

STχVITELSTVÍ FχST, VUT V ψRN  

Požadavky na požární ochranu konstrukcí, údaje o požadované jakosti 
navržených materiál  a o požadované jakosti provedení 



28 

 

Viz POŽÁRN  ψEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ - TECHNICKÍ ZPRÁVχ 

Popis netradičních technologických postup  a zvláštních požadavk  na provád ní 

a jakost navržených konstrukcí 

P i návrhu stavby nebyly použity žádné netradiční postupy ani zvláštní požadavky na 

provád ní. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah 

a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel stavby provede statické posouzení na p edpjaté stropní nosníky Spiroll. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p ípadných 
kontrolních m ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovených p íslušnými technologickými p edpisy a normami 

Jsou požadovány povinné zkoušky a m ení. 



 

 

 

ZÁV R 

P edm tem mé diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni 

pro provedení stavby Mate ské školky včetn  požárn  bezpečnostního ešení a tepeln  

technického posouzení konstrukcí. P i zpracování dokumentace pro provád ní stavby 

bylo oproti studii provedeno n kolik zm n. V denních místnostech a místnostech 

pro pobyt d tí byly p idány a zv tšeny okenní otvory z d vodu osv tlení. Z požárn  

bezpečnostního hlediska byla navržena venkovní evakuační schodišt  z 2.NP. χ v 1.NP 

byly navrženy dve ní otvory z denních místností d tí na nádvo í jako další únikové 

cesty. Nosná zeď v denních místnostech d tí byla posunuta tak, aby se zmenšilo rozp tí 

stropních panel  Spiroll a vycházela tak jejich únosnost. Tím došlo i ke zm n  

dispozice v místnostech wc+umývárna d tí v 1.NP i ve 2.NP. V nižší části objektu byla 

p idána nosná st edová zeď. Nosné vnit ní zdivo, které d lí d tská odd lení od chodeb a 

jiného provozu bylo zm n no z Ytong klasik na Ytong Silka Ěvápenopískové tvárniceě 

z d vodu lepších akustických vlastností tvárnic a tím spln ní požadavku akustiky 

d lících konstrukcí. ψyly navrženy podp rné nosné sloupy v tších pr m r . Venkovní 

komínový pr duch byl umíst n na vhodn jší místo, aby mohl být veden a uchycen 

k obvodovému zdivu. Z p ípravny jídel ve 2.NP byl navržen výlez na st echu z d vodu 

revize st ešního plášt . Do skladby podlahy na zemin  byla navržena v tší tlouš ka 

tepelné izolace, tím se tedy snížila sv tlá výška místností v 1.NP. 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout konstrukce tak, aby byly spln ny veškeré 

požadavky na požární bezpečnost staveb, tepeln  technické požadavky, akustické 

požadavky, statické posouzení, hygienické limity a dispoziční uspo ádání vzhledem 

ke sv tovým stranám. Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace 

k provedení stavby mate ské školky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výpis použitých norem 

ČSN 01 3420:2004  Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres  stavební části 

 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posouzení 

akustických vlastností stavebních výrobk  - požadavky 

 

ČSN 73 0540 – 2:201 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

 

ČSN 73 05Ř0 – 1:2007  Denní osv tlení budov – Část 1: Základní požadavky 

 

ČSN 73 05Ř0-3:1994  Denní osv tlení budov – část 3: Denní osv tlení škol 

 

ČSN 73 05Ř1:200ř  Oslun ní budov a venkovních prostor – Metoda stanovení 

hodnot 

 

ČSN 73 0Ř02:200ř  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 

ČSN 73 0Ř10:200ř  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 

ČSN 73 0Ř1Ř:1řř7  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

 

ČSN 73 0Ř73:2003  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 

ČSN 73 1901:2011  Navrhování st ech – Základní ustanovení 

 

ČSN 73 3610:200Ř  Navrhování klempí ských konstrukcí. 

 

ČSN 73 4201:2010  Komíny a kou ovody 

 

ČSN 73 6056:2011  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 

ČSN 73 6110:2006  Projektování místních komunikací 

 



 

 

 

ČSN EN 12354 – 1:2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvk  – Část 1: Vzduchová nepr zvučnost mezi místnostmi 

 

ČSN EN 12354 – 2:2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvk  – Část 2: Kročejová nepr zvučnost mezi místnostmi 

 

ČSN EN ISO 10077–1:2007 Tepelné chování oken, dve í a okenic – Výpočet 

součinitele prostupu tepla – Část 1: Všeobecn  

  



 

 

 

ZÁV R 

P edm tem mé diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni 

pro provedení stavby Mate ské školky včetn  požárn  bezpečnostního ešení a tepeln  

technického posouzení konstrukcí. P i zpracování dokumentace pro provád ní stavby 

bylo oproti studii provedeno n kolik zm n. V denních místnostech a místnostech 

pro pobyt d tí byly p idány a zv tšeny okenní otvory z d vodu osv tlení. Z požárn  

bezpečnostního hlediska byla navržena venkovní evakuační schodišt  z 2.NP. χ v 1.NP 

byly navrženy dve ní otvory z denních místností d tí na nádvo í jako další únikové 

cesty. Nosná zeď v denních místnostech d tí byla posunuta tak, aby se zmenšilo rozp tí 

stropních panel  Spiroll a vycházela tak jejich únosnost. Tím došlo i ke zm n  

dispozice v místnostech wc+umývárna d tí v 1.NP i ve 2.NP. V nižší části objektu byla 

p idána nosná st edová zeď. Nosné vnit ní zdivo, které d lí d tská odd lení od chodeb a 

jiného provozu bylo zm n no z Ytong klasik na Ytong Silka Ěvápenopískové tvárniceě 

z d vodu lepších akustických vlastností tvárnic a tím spln ní požadavku akustiky 

d lících konstrukcí. ψyly navrženy podp rné nosné sloupy v tších pr m r . Venkovní 

komínový pr duch byl umíst n na vhodn jší místo, aby mohl být veden a uchycen 

k obvodovému zdivu. Z p ípravny jídel ve 2.NP byl navržen výlez na st echu z d vodu 

revize st ešního plášt . Do skladby podlahy na zemin  byla navržena v tší tlouš ka 

tepelné izolace, tím se tedy snížila sv tlá výška místností v 1.NP. 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout konstrukce tak, aby byly spln ny veškeré 

požadavky na požární bezpečnost staveb, tepeln  technické požadavky, akustické 

požadavky, statické posouzení, hygienické limity a dispoziční uspo ádání vzhledem 

ke sv tovým stranám. Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace 

k provedení stavby mate ské školky. 
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SEZNůM ZKRůTEK ů SYMBOL  

BT  betonové potrubí 

DN  jmenovitý vnit ní pr m r potrubí 

ELE  p ípojková a elektrorozvodná sk íň 

EPS  expandovaný polystyrén 

HUP  hlavní uzáv r plynu 

KO  keramický obklad 

LT  litinové potrubí 

MŠ  Mate ská školka 

NN  nízké nap tí 

NP  nadzemní podlaží 

NTL  nízkotlaký Ěnap . plyně 

NÚC  nechrán ná úniková cesta 

P+D  pero a drážka 

PE  polyetylen 

PHP  p enosný hasicí p ístroj 

PT  p vodní terén 

PU  polyuretanový Ěnap . tmelě 

RŠ  revizní šachta 

SO  stavební objekt 

SDK  sádrokartonové desky 



 

 

 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

TI  tepelná izolace 

UT  upravený terén 

VC  vápenocementová Ěnap . omítkaě 

VSB  vsakovací boxy 

VŠ  vodom rná šachta 

Žψ  železobeton 

JV  jihovýchod 

JZ  jihozápad 

SV  severovýchod 

SZ  severozápad 

fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit ního povrchu, [-] 

fRsi  vypočítaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit ního povrchu, [-] 

UN  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla, ve W/Ěm2Kě 

U  vypočítaná hodnota součinitele prostupu tepla, ve W/Ěm2Kě 

Uem,N  požadovaná hodnota pr m rného součinitele prostupu tepla, ve W/(m2K) 

N  požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla, ve W/Ěm.Kě 

N  požadovaná hodnota bodového činitele prostupu tepla, ve W/K 

Δθ10,N  požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy, ve °C 

Mc  roční množství zkondenzované vodní páry uvnit  konstrukce, ve kg/Ěm2aě 

Mev  roční množství vypa ené vodní páry uvnit  konstrukce, ve kg/Ěm2aě 



 

 

 

θai,max,N  požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním 

období, ve °C 

Δθv,N Ětě  požadovaná hodnota poklesu teploty v místnosti v zimním období, ve °C 

R´w  vážená stavební vzduchová nepr zvučnost, v dψ 

L´n,w  vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku, v dψ 

č.d.o  činitel denní osv tlenosti 
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