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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

b>Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 

podsklepené nebo částečně podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy 

s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část 

B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující 

předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné 

návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. 

Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech podlaží, 

konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy 

dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. 

další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP 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. Všechny 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 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr". 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Věra Maceková, CSc. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 



 

 

Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro 

zhruba 75 dětí v obci Velký Týnec u Olomouce. Návrh je proveden ve stupni 

dokumentace pro provádění stavby. 

Účel objektu jde ruku v ruce s koncepcí předškolního vzdělávání – tj.: je založena na 

tom, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo 

tak předpoklady, pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a 

spolehlivěji uplatnit ve společnosti.  

Architektonické řešení vychází ze vzájemného dialogu mezi investorem (vedoucím 

práce) a projektantem (studentem) a zohledňuje územní, vlastnické, historické a 

další návaznosti v dané lokalitě. 

 

Navržený objekt je podlouhlá, nepodsklepená, dvoupodlažní budova. Fasády 

objektu jsou navrženy jako větrané, s dřevěným obkladem, střecha je jednoplášťová 

se zkosenou atikou.  

Do objektu se vstupuje ze severní strany. První nadzemní podlaží je rozděleno na tři 

části – středovou část se vstupním atriem a dvě postranní křídla s odděleními 

mateřské školy. Druhé podlaží potom tvoří třetí oddělení mateřské školy, ředitelna 

a místnost karantény.  

 

Statické schéma objektu tvoří v prvním patře stěnový nosný systém z keramických 

tvárnic, v druhém patře potom systém kombinovaný s průvlaky, které jsou vynášené 

sloupy. Stropy navrhujeme z předpjatých panelů spiroll. 

Na okolním pozemku byla navržena parková úprava. 

 

Mateřská, škola, cihla, porotherm, terasa, větraná, fasáda, panely, spiroll, beton, 

vegetační, střecha, tepelné čerpadlo 

 

 



 

 

Subject of my diploma thesis is design of new kindergarten for approximately 75 

children in village Velký Týnec near Olomouc.  

Design is made in level of detailed design. 

The purpose od desing is hand in hand with the concept of preschool education - it 

is based on the fact that a younger age child has acquired the basics of key 

competences and thus has the prerequisites for his / her lifelong learning that would 

allow his / her easier and more reliable application in society. 

The architectural concept is based on a mutual dialogue between investor 

(supervisor) and designer (student) and takes into account the territorial, property, 

historical and other relationships in the given locality. 

Proposed building is an arched, non-duplex, two-storey building. The facades of the 

building are designed as ventilated, with wooden tiles, the roof is single-faced with 

a sloping attic. 

 

Entrance to object is from north side. First floor is divided into three parts - central 

part with entrance atrium and two side wings with nursery schools. Second floor 

consists of the third department of kindergarten, headmaster office and the 

quarantine room. 

 

The static desigh of object is made up of ceramic blocks on the first floor, and on 

second floor, the system is combined with cross-sections which are led by columns. 

The ceilings are designed from pre-stressed spiroll panels. 

 

Park landscaping was designed on the surrounding site.  

 

kindergarden, school, brick, porotherm, terrace, ventilated, facade, panels, spiroll, 

concrete, vegetation, roof, heat pump 

 

 



 

 

Bc. Ondřej Došlík Mateřská škola. Brno, 2018. 70 s., 584 s. příl. Diplomová práce. 

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

Vedoucí práce Ing. Věra Maceková, CSc.  



 

 

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

všechny použité informační zdroje.  

 

V Olomouci dne 11. 1. 2018  

 

 

   Bc. Ondřej Došlík 
autor práce 



 

 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná 

s odevzdanou listinnou formou.  

 

V Olomouci dne 11. 1. 2018  

 

 

   Bc. Ondřej Došlík 

autor práce  

 



 

 

S potěším bych touto cestou rád poděkoval vedoucí mé diplomové práce, paní Ing. 

Věře Macekové, CSc. za odborné vedení, vstřícný přístup, poskytnutí informací, 

cenných rad a připomínek. Dále bych rád poděkoval panu Ing. Petru Šimůnkovi Ph.D. 

za vedení specializované části projektu.  

Dále celé rodině a přátelům za podporu ve studiu.   

 

V Olomouci dne 11. 1. 2018  

   Bc. Ondřej Došlík 
autor práce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Předložená práce se zabývá návrhem novostavby mateřské školy na solitérní 

parcele v jádru obce Velký Týnec u Olomouce. 

 

Práce je rozdělena na textovou, výpočtovou a výkresovou část projektové 

dokumentace a je členěna podle požadavků vyhlášky č. 499/2006 řešící rozsah 

stavební dokumentace. 

 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a řeší 

tyto hlavní části: 

 

A       Průvodní zpráva 

B       Souhrnná technická zpráva 

C        Situační výkresy 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

D.1.2  Konstrukčně stavební řešení  

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

 

Které jsou potom doplněny o výpočty a technická řešené z oblasti stavební fyziky, 

betonových či zděných konstrukcí a o studii výpočtu vytápěcího systému 

navrženého objektu, který byl zpracován v rámci kurzu enviromentálního inženýrství 

při studijním pobytu programu ERASMUS na Reykjavík University na Islandu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

Mateřská škola 

 

 
 

Obec: Velký Týnec [505650] 

Katastrální území: Velký Týnec [779784] 

Parcely: 1992, 1993, 204/3 

Nejbližší adresa: Zámecká 442, Velký Týnec 783 72 

 

 
 

Předmětem projektové dokumentace je prováděcí projekt novostavby objektu 

mateřské školy ve Velkém Týnci u Olomouce.  

 

 

 
 

Obec Velký Týnec  

Zámecká 35  

783 72 Velký Týnec  

 

Tel: 585 151 111  

E-mail: velkytynec@velkytynec.cz 

 

V zastoupení osobou starosty - PHDR. PETR HANUŠKA, PH. D. 
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Bc. Ondřej Došlík 

Březce 792 

783 13 Štepánov u Olomouce 

 

 

 

Bc. Ondřej Došlík 

Březce 792 

783 13 Štepánov u Olomouce 

 

 

• studie objektu mateřské školy  

• diskuze s pracovníky mateřské školy 

• snímek z katastrální mapy a další mapové podklady 

• digitální data o průběhu inženýrských sítí od příslušných správců 

inženýrských sítí 

• územní plán obce Velký Týnec 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů 



 

 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 254/2001 Sb. Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

novely č.41/2015 Sb. 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

• Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru 

 

 

 
 

Lokalita zamýšleného umístění novostavby mateřské školy se nachází v jádru obce 

Velký Týnec u Olomouce. Samotný pozemek se nachází na návrší, které je zastavěno 

dalšími důležitými objekty občanské vybavenosti – kostelem, školou a zámečkem.  

 

Stavební pozemek je rozparcelován. Ze severní strany je řešené území ohraničeno 

stromy, ze západu ohraničuje pozemek svah a místní komunikace (ulice Zámecká), 



 

 

ze strany východní je potom volný pozemek - louka a dále říčka Týnečka. Z jihu 

parcelu dělí chodník a soukromý pozemek. 

 

Tab. 1: stavební pozemky 

Parcelní 

číslo 

Vlastník  Výměra 

(m2) 

Katastrální 

území 

Typ pozemku 

1994 Obec Velký Týnec 1039 Velký Týnec 

[779784] 

ostatní plocha 

1993 Obec Velký Týnec 691 Velký Týnec 

[779784] 

zastavěná plocha 

a nádvoří 

204/3 Obec Velký Týnec 5569 Velký Týnec 

[779784] 

orná půda 

 

 

 
 

Pozemek se nenachází v oblasti s výskytem vzácných druhů živočichů nebo rostlin. 

V blízkosti se nenachází území se zvýšeným režimem ochrany (chráněná území, 

národní parky) ani není součástí systému NATURA 200. 

Území se nenachází v poddolované krajině ani se na něj nevztahuje ochrana 

zemědělského půdního fondu. V rámci stavby budou respektována ochranná 

pásma a požadavky na křížení sítí a dalších prvků infrastruktury. 

 

 
 

V rámci stavby mateřské školy nedojde k výrazné změně odtokových poměrů 

území. Veškeré srážkové vody budou odvedeny do kanalizační sítě. 

 

 



 

 

 

 

Pozemek je dle platného územního plánu obce Velký Týnec veden jako plocha 

občanské vybavenosti. Regulační plán není vydán. 

Užití plochy pro výstavbu mateřské školy je tedy v souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

 

 

 

Pro řešené území nebylo vydáno územní rozhodnutí ani uzavřená veřejnoprávní 

smlouva. Samostatná dokumentace pro územní řízení nebyla zpracována.  

 

 
 

Odstupové vzdálenosti objektu od hranice pozemku respektují požadavky vyhlášky 

501/2006 Sb. . Projekt nevyžaduje další související investice a nedojde k výraznému 

narušení rázu okolí. 

 

 
 

Projektová dokumentace byla schválena těmito dotčenými státními orgány: 

• Městský úřad Velký Týnec – odbor školství 

• Městský úřad Velký Týnec 

• HZS Olomouckého kraje 

• NIPI Olomouc 

• Krajská hygienická stanice 



 

 

• EON – správce sítě 

• Moravská vodárenská – správce sítě 

• Moravské kanalizace – správce sítě 

 

 
 

Realizace záměru není podmíněna vydáním výjimek či návrhem úlevových řešení. 
 
 

 

Výstavba mateřské školy není podmíněna žádnými investicemi. Souvisejícími 

investicemi ve fázi přípravy jsou jednotlivé přípojky inženýrských sítí pro zařízení 

staveniště, zařízení staveniště a oplocení staveniště. 

 

 
 

Seznam sousedních pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním 

navrhované novostavby relaxačního centra je uveden v tabulce č. 2. 

 

Tab. 2: okolní pozemky 

Parcelní 

číslo 

Vlastník  Výměra 

(m2) 

Katastrální 

území 

Typ pozemku 

204/4 Obec Velký Týnec 730 Velký Týnec 

[779784] 

ostatní plocha 

203 Obec Velký Týnec 3356 Velký Týnec 

[779784] 

ostatní plocha 

205 Obec Velký Týnec 1156 Velký Týnec 

[779784] 

Trvalý travní 

porost 

 

 

 



 

 

 

 
 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažní, nepodsklepené budovy. 

 

 

 
Stavba bude sloužit jako mateřská škola – tj pro každodenní prezenční vyučování 

pro děti 3-6 let. 

 

 
 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

 
 

Na území ani objekt se nevyskytuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 

 

 

 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

obecně technických požadavcích na stavby.  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

 

 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. 

seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Realizace záměru není podmíněna vydáním výjimek či návrhem úlevových řešení. 

 



 

 

 
 

Plochy pozemků:  204/3 – 5569 m2 , 1993 – 691 m2, 1994 – 1039 m2, 

 203 – 3356 m2, 205 – 1156 m2  

  Celkem: 6655,56 m2 

Maximální půdorysné rozměry: 68,40 x 23,6 m 

Maximální výška objektu od UT: 10,970 m  

Obestavěný prostor:   7356,4 m3 

Zastavěná plocha:   1245,53 m2 

 

Kapacita: 3x 24 dětí, 3x2 vychovatelky, 2 uklízečky, 2 

kuchařky, školník, ředitel/ka 

 Celkem: 72 dětí a 12 personál 

 

 
 

Tepelná ztráta objektu (přibližná) – 22,19 kW 

Výkon pro ohřev TV – 5,8 kW 

Spotřeba vody – dle údaje 25l/den na studenta/pracovníka, při 85 osobách: 

2,125 m3 vody /denně 

775,625 m3 vody ročně 

Dešťové vody budou odvedeny do kanalizačního řadu obce. 

 

 
 

Lhůta na výstavbu objektu je 18 měsíců v rozmezí období 05/2017 – 01/01/2025. 

Plán kontrolních prohlídek stavby:  

1 - vytyčení objektu 

2 - dokončení výkopů 

3 - dokončení základů 

4 – hrubá stavba 

5 – hotové omítky 



 

 

6 – hotová fasáda 

7 – stavba před dokončením 

 

 
 

Náklady na celou akci by dle výpočtu přes obestavěný prostor dělaly: 

Zemní práce (2%): 750 343 Kč 

Základy (5%): 1 875 857 Kč 

Hrubá stavba (konstrukce) (25%): 9 379 283 Kč 

Topení, voda a kanalizace (14%): 5 252 398 Kč 

Střecha (krov a krytina) (4%): 1 500 685 Kč 

Výplně otvorů (6.5%): 2 438 613 Kč 

Úpravy povrchů a podlahy (16.5%): 6 190 326 Kč 

Izolace tepelné a ostatní (3%): 1 125 514 Kč 

Instalace elektro a ostatní (5.5%): 2 063 442 Kč 

Dokončovací a ostatní práce (18.5%): 6 940 669 Kč 

 

Mezisoučet (stavební objekty celkem): 37 517 130 Kč 

Další náklady spojené se stavbou: 

Průzkum a projektové práce (5% navíc): 1 875 857 Kč 

Náklady na umístění stavby a ostatní náklady (5% navíc): 1 875 857 Kč 

Rezerva (5% navíc): 1 875 857 Kč 

Celková cena bez DPH: 43 144 700 Kč 

Celková cena s DPH: 51 773 639 Kč 

 

 

Území je v rámci výstavby objektu mateřské školy členěno na tyto objekty: 

SO 01 - MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 1245,53 m2  



 

 

SO 02 - PARKOVIŠTĚ, PLOCHA 330,65 m2 

SO 03 - PŘÍJEZDOVÁ CESTA, PLOCHA 386,55 m2, ŠÍŘKA 6m 

SO 04 - OPLOCENÍ POPELNIC, PLOCHA 8,16 m2 

SO 05 - PAMÁTNÝ STROM, PLOCHA 22,23 m2 

SO 06 - STOŽÁR - VLAJKA ČESKÉ REPUBLIKY 

SO 07 - STOŽÁR - VLAJKA EVROPSKÉ UNIE 

SO 08 - STOJAN NA KOLA 

SO 09 - PAMÁTNÝ STROM, PLOCHA 5,86 m2 

SO 10 - HŘIŠTĚ SE SKLUZAVKOU, PÍSKOVIŠTĚM A KOSTKOU 

SO 11 - HŘIŠTĚ S KOLOTOČEM A HOUPAČKAMA 

SO 12 - NÁMĚSTÍČKO, PLOCHA 35,49 m2 

SO 13 - SPOJOVACÍ PĚŠINA 

SO 14 - CHODNÍKY V AREÁLU, PLOCHA 419,22m2 

SO 15 - PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 

SO 16 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO 17 - PŘÍPOJKA PLYNU 

SO 18 - PŘÍPOJKA VODY 

SO 19 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

SO 20 - TRAFOSTANICE 

SO 21 - VODOMĚRNÁ ŠACHTA 

SO 22 - LAPAČ TUKŮ 

SO 23 - RETENČNÍ NÁDRŽ 

SO 24 - ROZVOZ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO OSVĚTLENÍ AREÁLU 

SO 25 - REVIZNÍ ŠACHTA 

SO 26 - OPLOCENÍ OBJEKTU, DÉLKA 324,37m 

SO 27 - BRÁNA VJEZDU 

 

 

 

V Olomouci, leden 2018      Bc. Ondřej Došlík 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Lokalita zamýšleného umístění novostavby mateřské školy se nachází v jádru obce 

Velký Týnec u Olomouce. Samotný pozemek se nachází na návrší, které je zastavěno 

dalšími důležitými objekty občanské vybavenosti – kostelem, školou a zámečkem.  

Stavební pozemek je rozparcelován. Ze severní strany je řešené území ohraničeno 

stromy, ze západu ohraničuje pozemek svah a místní komunikace (ulice Zámecká), 

ze strany východní potom volný pozemek (louka) a dále říčka Týnečka. Z jihu potom 

chodník a soukromý pozemek. 

 

Tab. 3: stavební pozemky 

Parcelní 

číslo 

Vlastník  Výměra 

(m2) 

Katastrální 

území 

Typ pozemku 

1994 Obec Velký Týnec 1039 Velký Týnec 

[779784] 

ostatní plocha 

1993 Obec Velký Týnec 691 Velký Týnec 

[779784] 

zastavěná plocha 

a nádvoří 

204/3 Obec Velký Týnec 5569 Velký Týnec 

[779784] 

orná půda 

 

 

 

 

Pro potřeby vypracování diplomové práce nebyly provedeny žádné podrobné 

průzkumy. Byla provedena pouze obhlídka dané lokality, orientační zatřízení zeminy 

a také exkurze do stávající mateřské školy. Zemina byla zařízena jako Jílovitá hlína 

s Rdt přibližně 220 kPa, což odpovídá sondám na přilehlých parcelách. 

Na pozemku nebyla zjištěna hladina spodní vody ohrožující založení stavby. 



 

 

 

 
 

Navržený objekt se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

 

 

 

Území se nenachází v oblasti Q5, Q20, Q100. Nehrozí tedy ohrožení povodní. Stavba 

není ohrožena nestabilitou půdy pramenící z poddolování území. 

 

 

 

Navržený stavební záměr dramaticky nezmění odtokové poměry na území. Při 

výstavbě může dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti v okolí. Bude řešeno řádným 

kropením a zaplachtováním. 

 

 
 

Záměr vznáší požadavek na demolici stávající budovy mateřské školy. Není třeba 

žádné kácení dřevin. 

 

 

 

V rámci stavebního záměru nedochází k požadavkům na zábory nové zemědělské 

půdy 

 

 

 

 

Pozemek bude napojen na stávající příjezdovou cestu. Před objektem bude zřízeno 

parkoviště pro veřejnost, zaměstnance a pro zásobování. Stavba bude napojena na 



 

 

stávající inženýrské sítě v ulici Zámecká. Splašková kanalizace bude napojena přes 

kanalizační přípojku do stávající splaškové kanalizace. 

 Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád vodovodní přípojkou. Zásobování 

plynem bude zajištěno přípojkou plynu. Zásobování elektrickou energií bude zemní 

kabelovou přípojkou NN od elektroměrného rozvaděče. Bude zřízena nová přípojka 

sdělovacího kabelu a nové vedení veřejného osvětlení. 

 

 

 

 

Stavba nevyvolá žádné další související investice. 

 

 

 

Účel objektu jde ruku v ruce s koncepcí předškolního vzdělávání – tj.: je založena na 

tom, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo 

tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a 

spolehlivěji uplatnit ve společnosti.  

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 

dnech, a to 4 souvislé hodiny denně. Děti tedy budou do školky docházet v ranních 

hodinách a odcházet budou odpoledne.  

 

 

 

 
 

Stavební pozemek se nachází na návrší v jádru obce Velký Týnec u Olomouce. Do 

objektu se vstupuje ze severní strany. V rámci aktuálně platného územního plánu 

obce, se jedná o pozemky určené pro občanskou vybavenost, což objekt mateřské 

školy splňuje. 



 

 

Do terénu je budova osazena tak, aby skleněné plochy denních místností dětí byly 

natočeny s mírnou orientací od jihu (-15°) a tak, aby masa objektu tvořila přirozenou 

překážku rozdělující pozemek na část pro hry dětí a pohyb automobilů (příjezdová 

cesta, parkoviště). 

 

 

 

Architektonicky je stavba řešena jako dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, tvořený 

třemi do sebe zakousnutými kvádry, kdy uprostřed dominuje nejvyšší kvádr se 

skosenou atikou.  

Po vizuální stránce je stavba navržena tak, aby se pokud možno snažila rozvíjet 

přirozenou kreativitu dětí pomocí střídání různých typů materiálů a pestrého 

barevného řešení. Nutno však zvýraznit snahu o udržení jisté decentnosti, použitím 

ušlechtilejších materiálů a technologií a snahu vyhnout se až úplné kýčovitosti 

kontaktních zateplovacích systémů, kterou lze v poslední době pozorovat 

s nárůstem počtu zateplených objektů občanské výstavby. 

Fasáda středové části objektu je tvořena ze smrkových latí nabitých do rastru v úhlu 

45° se snahou rozbít a vhodně doplnit bílou fasádu z omítky postranních křídel. 

V oblasti vstupů do objektu je potom fasáda doplněna o závětří z lehkých dřevěných 

konstrukcí, pohledově potažených z předem zvětralého titanzinkového plechu. Ten 

také tvoří části fasády.  

Zbytek fasády objektu – tedy obě křídla jsou omítnuty fasádní omítkou bílé barvy na 

dřevěných deskách. Okna jsou řešena jako dřevo-hliníková, s náhodně střídající se 

výškou parapetu a v pestrém barevném provedení (RAL 5012 – světle modrá, RAL 

6029 – Mátově zelená, RAL 3020 - Dopravní červená a RAL 1023 Žlutá dopravní), což 

dohromady rozehrává fasádu do hry, pozitivně působící na dětskou duši.  

Střecha křídel objektu je řešena jako jednoplášťová vegetační, středový kvádr je 

zastřešen střechou s klasickou skladbou, zatíženou kačírkem. 

 

 



 

 

 

Objekt bude sloužit jako zázemí pro povinné předškolní vzdělávání formou 

pravidelné denní docházky pro děti ve věku 3-6 let. Stavba je rozdělena na 4 funkční 

celky tj. – tři oddělení pro denní výuku (každé pro 24 žáků a 2 vychovatelky) a 

technickohospodářské zázemí tj. přípravna pokrmů, sklady, prádelna, TZB a další. 

Stravování dětí i zaměstnanců bude zajištěno dovozem teplého jídla z jídelny místní 

základní školy ve várnicích. V objektu bude pouze dohříváno a upravováno dle další 

potřeby. 

Dopolední svačinky pro děti a další, nenáročná, drobná, studená kuchyně bude 

připravována přímo ve školce. Pro skladování jídla (pečivo, zelenina, ovoce) jsou 

navrženy patřičné místnosti navazující na přípravnu jídla v 1NP.  

Hotové jídlo bude dětem dovezeno na vozíku, kuchařka v místnosti „výdej jídla“ 

nachystá jídlo na talíře a samotné servírování z pultu na stůl potom obstarají 

vychovatelky. 

Samotná výuka a aktivity dětí se budou odehrávat především v místnostech „Herna, 

jídelna, lehárna. Pro případ potřeby dělení místnosti jsou navrženy mobilní dělící 

příčky. Jednotlivá oddělení jsou napojeny na venkovní prostor, takže v případě 

pěkného počasí, lze pohodlně realizovat aktivity v přilehlém lesoparku nebo 

venkovní výuku. 

Pro případ náhlého onemocnění dítěte je navržena místnost karantény, kde pod 

dohledem vychovatelky může počkat nemocné dítě na odvoz rodičem domů. 

V objektu je navržena prádelna a sušárna, kde bude v pravidelných intervalech 

prováděna uklízečkami očista špinavého ložního prádla. 

 

 

Stavba byla řešena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstup do budovy je řešen 

přes bezbariérovou rampu, v objektu je navržen výtah a toaleta pro imobilní 

spoluobčany. Dveře budou vybaveny prahovými lištami pro hladké překonání 

případných výškových rozdílů na vozíku. 



 

 

 

Při výstavbě objektu musí být dodrženy veškerá ustanovení a požadavky zákona č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. týkající se BOZP. Nášlapné vrstvy 

podlah musí mít provedenou protiskluzovou úpravu se součinitelem smykového 

tření min. 0,3. Prostory s nebezpečím pádu z výšky budou chráněny zábradlím. 

Stavba bude vybavena hasící technikou dle přílohy D.1.3.  

Veškeré materiály použité na výstavbu jsou zdraví nezávadné. 

 

 

 
 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s kombinovaným stěnovým a 

sloupovým konstrukčním systémem a jednoplášťovou plochou střechou. 

 

 

 
 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s kombinovaným stěnovým a 

sloupovým konstrukčním systémem. Objekt je založen na dvoustupňových 

základových pásech z prostého betonu a prolévaných tvárnic. Stropy jsou tvořeny 

prefabrikovanými stropní panely SPIROLL. Stropy nad 1NP jsou vynášeny stěnami 

z cihelných tvárnic. V místech soustředěného namáhání jsou tyto bloky nahrazeny 

stěnami z plných pálených cihel. 

Stropy nad 2NP jsou vynášeny z části stěnovým systémem opět z cihelných bloků a 

z části skeletovým systémem s železobetonovými průvlaky. Tyto průvlaky jsou 

vynášeny sloupy z železobetonu. V objektu je jedno vnitřní schodiště. Statickým 

schématem se jedná o dvakrát zalomenou železobetonovou desku podepíranou 

ocelovou konstrukcí. Schodiště je založeno na základových pasech. 

 

 

 



 

 

 

Na stavební parcele se nachází objekt stávající mateřské školy, který bude z důvodů 

špatného a neopravitelného stavu konstrukcí zbourán. 

V rámci stavby nového objektu mateřské školy nejsou třeba žádné podchytávky. 

 

 

Před započetím stavebních prací bude provedena skrývka ornice v mocnosti 0,2 m 

(případně více dle skutečnosti), která bude použita na konečnou úpravu pozemku.  

Výkopové práce budou realizovány pomocí strojní mechanizace a budou provedeny 

ve dvou fázích. Základová spára je navržena nad hladinou podzemní vody. Po dobu 

provádění základů musí být chráněna, aby nedošlo k jejímu znehodnocení 

povětrnostními vlivy a k jejímu rozbřednutí. 

 

 

Stavba bude založena na základové desce z prostého betonu C12/15 vyztuženou 

kari sítí která je vynášena dvoustupňovými základovými pásy z prostého betonu a 

prolévaných betonových tvárnic. Výtahové šachty budou založeny na blocích 

z vodostavebného železobetonu. Pod základy bude proveden podsyp z drceného 

lomového kameniva hrubé frakce 32/63mm. 

 

 

Svislé obvodové nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic 

POROTHERM 30 PROFI na maltu pro tenké spáry POROTHERM. Vnitřní nosné stěny 

jsou z keramických tvárnic. POROTHERM 30 AKU Z PROFI a z plných pálených cihel.  

 

 

Stropní konstrukce jsou tvořeny panely PREFA SPIROLL PPD252 o celkové tloušťce 

250mm. Navrhujeme uložení panelů 100mm, vždy na betonový pozední věnec. 



 

 

Schodišťová podesta bude železobetonová, prefabrikovaná. Překlady jsou 

systémové POROTHERM P7, P14,5 a žaluziový systém POROTHERM VARIO. 

Stropní konstrukce ve jsou lokálně podepírány průvlaky z železobetonu výšky 

600mm. Pozední věnce budou betonové, vyztužené ocelí. 

 

 

Střecha celého objektu je navržena jako jednoplášťová, plochá. Hlavní izolační 

souvrství střechy je tvořeno fólií z měkčeného polyvinylchloridu, která je mechanicky 

kotvena do tepelně-izolační vrstvy a vzájemně propojena horkovzdušnými svary. 

Voda ze střechy je odváděna pomocí střešních vtoků s integrovanou manžetou. 

Vtoky ústní do svodného potrubí v podhledu a dále jsou srážkové vody odvedeny 

systémem vnitřního potrubí až do dešťové kanalizace. Spádová vrstva je řešena 

z tepelně izolačních klínů z EPS. Střecha nad 1NP je navržena jako vegetační. 

Stabilizační a vegetační vrstvu tvoří substrát. Na střeše navazující na 3. oddělení 

mateřské školy je navržena terasová úprava.  

Terasa je tvořena prkny ze sibiřského modřínu, které jsou natlučeny na hranolech 

z KVH řeziva. Hranoly jsou položeny na rektifikačních terčích BUZON. Z důvodů 

soustředěného bodového zatížení pod těmito terči je navrženo zesílení 

hydroizolační vrstvy přířezem čtverce fólie. Z důvodu lepšího roznášení zatížení, je 

pod hydroizolační fólií navržena vrstva XPS, která lépe vzdoruje tlaku.   

Střecha nad 2NP je potom klasické skladby, opět s tepelně izolačními klíny. 

Stabilizační vrstvu tvoří násyp praného říčního kameniva. 

Skladby střechy jsou proti pronikání vlhkosti z interiéru chráněny parozábranou 

z asfaltového pásu. 

Střešní konstrukce závětří jsou navrženy jako lehké ocelo-dřevěné konstrukce. Do 

obvodových stěn je na závitovou tyč (s úpravou proti bodovým tepelným mostů) 

kotven ocelový nosník (profil JÄKL 80X80) na který je navařen ocelový rošt, který 

vynáší vodorovné nosníky z KVH řeziva, na kterých je deska z OSB3, která slouží jako 

podklad pro titanzinkovou svrchní vrstvu. Stříška je z druhé strany podporována 

vidlicí z ocelových profilů (trubka 80x4mm) ošetřenou nátěrem v barvě RAL 9005 – 

kovářská černá, matná. 



 

 

 

Pro odvod spalin z plynových kotlů na navržen externí nerezový dvouplášťový komín 

SCHIEDEL ICS50 o vnitřním průměru 300mm. Vnější průměr je potom 402,5mm. 

Sopouch komína bude v úhlu 90° veden prostupem fasádou přes podhled 

z plynového kotle. Komíny budou kotveny distančně do fasády. 

 

 

V objektu je navržené jedno hlavní, jedno požární a několik vyrovnávacích schodišť 

u vstupů do budovy. Hlavní schodiště budovy se nachází v místnosti vstupního atria 

a je řešeno jako zalomená, prefabrikovaná železobetonová konstrukce. 

Schodiště se skládá ze dvou dílů. Spodní díl tvoří schodnicovou desku s 

mezipodestou a je uložen na základovém pásu z jedné strany a na ocelové vidlici 

z bezešvých trubek 89x8mm, která je založena na základové patce na straně druhé. 

Mezipodesta potom tvoří oporu pro druhý díl schodiště, který je tvořen 

schodišťovou deskou, která je na druhé straně uložena na horní podestový nosník. 

Schodiště je provedeno z betonu třídy C30/37 a oceli B550B. 

Požární schodiště objektu se nachází na východní fasádě, vede ze střešní terasy a je 

navrženo jako ocelové. Konstrukce je vynášena sloupky z profilu HEB140. Schodnice 

jsou potom z pásové oceli, samotné schody potom ze svařovaného ocelového 

plechu s dřevěnými pochozími stupni. Pohledová strana požárního schodiště bude 

vypletena sítí z nerezového lana a bude porostlá popínavými rostlinami (např. 

břečťan popínavý - Hedera helix). Vstup na schodiště ze střešní terasy bude uzavřen 

uzamykatelnou brankou. 

Zábradlí v objektu jsou navrženy z ocelových svařenců. Zábradlí bude ošetřeno 

lakem v barvě RAL 9005 – kovářská černá, matná.  

Vstup do objektu se nachází ve výšce 380mm nad UT. Pro překonání výškového 

rozdílu je navrženo vyrovnávací schodiště o dvou stupních z prostého betonu 

vyztuženého KARI sítí. Povrch schodiště bude z keramické venkovní dlažby tl. 30mm. 

Pro vstup do budovy pro imobilní spoluobčany je navržena rampa o sklonu 1:16. 

Rampa je tvořena deskou z prostého betonu vyztuženou ocelovou KARI sítí. Po 

stranách rampy je potom zábradlí dle vyhlášky. 



 

 

V objektu se nachází dva elektrické výtahy – jeden pro veřejnost a jeden pro obsluhu 

přípravny pokrmů. Navrhujeme model EOTI-450/1,0-4/4-A/S8/V od firmy Výtahy 

Moravia. Jedná se o bezstrojovnové trakční elektrické výtahy s pojezdovou dráhou 

kotvenou ke stěně šachty.   

 

 

 

Spodní stavba je proti účinkům zemní vlhkosti chráněna dvojicí asfaltových pásů. 

Spodní pás je modifikovaný s polyesterovou nosnou vložkou – DEK ELASTODEK tl. 

4mm, horní pás potom také modifikovaný s polyesterovou nosnou vložkou, DEK 

ELASTEK tl. 4mm. Oba pásy budou plnoplošně nataveny. 

Hydroizolace dna výtahové šachty je řešena masou vodostavebného betonu. 

 

 

Stavba je zateplena kontaktním zateplení s provětrávanou fasádou. Jako hlavní 

izolant byla zvolena skelná vlna, konkrétně ISOVER MULTIMAX 300. Desky budou na 

fasádu kotveny pomocí natloukacích kotev. Rošt větrané fasády je kotven přímo do 

zdiva distančními profily. Povrch větrané fasády tvoří dřevěná prkna, omítnuté desky 

FERMACELL a lokálně v prostoru zádveří a terasy titanzinkový plech. 

Spodní stavba je zateplena expandovaným polystyrenem ISOVER EPS 200, střecha 

taktéž. Detaily – sokl, atika jsou zatepleny polystyrenem extrudovaným – ISOVER 

STYRODUR. 

 

 

Ochranu proti pronikání radonu zajišťují asfaltové pásy. 

 

 

Navrhujeme příčky z broušených cihelných bloků POROTHERM PROFI. Otvory ve 

zdivu budou řešeny pomocí systémových překladů POROTHERM. 

 



 

 

 

Podlahy jsou řešeny dle povahy provozu v jednotlivých místnostech. V místnostech 

s pobytem dětí (herna, umývárna, šatna) jsou navrženy podlahy z litých 

polyuretanových stěrek na kterých bude pro zajištění požadované dotykové teploty 

položen zátěžový koberec. 

V rámci autorského dozoru bude architektem určena barevná kombinace a vzorek 

(ornamenty) na povrchu. 

Ve skladovacích a podpůrných místnostech je navržena PVC podlaha. V koupelnách 

a na chodbách potom podlaha z keramických obkladaček. 

 

 

 

Vstupní dveře do objektu budou dřevohliníkové, rozměr 1500x2500mm, z profilu 

SLAVONA HA 110 LINE s otvory imitující bubliny. Tyto otvory budou zaskleny 

bezpečnostním sklem CONNEX. Vstupní dveře budou mít světlík. 

Dveře budou mít barevnou úpravu – dle výkresu D.1.1.04 Pohledy. 

 

Interiérové dveře budou dřevěné s ocelovými zárubněmi, převážně jednokřídlé a 

opět se světlíky. Ve společných prostorách potom s bublinovou úpravou a zasklením 

z bezpečnostního skla. 

 

 

Navrhujeme dřevohliníková okna z profilu SLAVONA HA 110 LINE v různých 

barevných provedeních – dle výkresu D.1.1.04 Pohledy. Pro vstup na terasu 

navrhujeme HS portál ze stejného profilu. Velkoplošná okna budou opratřeny 

systémem externích žaluzií, které budou ukryty v kastlíku v překladu. Kastlík bude 

z exteriéru zakryt větranou fasádou. 

 



 

 

 

Vnitřní povrchy cihelných stěn budou opatřeny dvěma vrstvami omítky (jádrová 

vápenocementová omítka tl. 15 mm a štuková čistě vápenná omítka tl. 5 mm). 

Omítky budou řešeny v systému CEMIX. Při provádění je nutno dodržovat 

technologickou kázeň a pokyny výrobce. 

 

 

Venkovní omítky jsou navrženy v rozsahu omítání krycích FERMACELL desek 

systému větrané fasády. V případě omítání FERMACELL desek je nutno věnovat 

pozornost především kvalitní penetraci dřeva a proto je nutné provést minimálně 

dvě vrstvy penetračního nátěru před samotnou aplikací lepidla. Omítka bude 

systémová od firmy FERMACELL. 

 

 

Umývárny, toalety a místnosti zázemí úpravny pokrmů budou obloženy 

keramickými obkladačkami RAKO. Barevná kombinace bude odsouhlasena 

architektem a investorem v rámci autorského dozoru. 

 

 

Malba místností bude specifikována v rámci projektu interiéru. Zábradlí a další 

ocelové konstrukce budou natřeny barvou RAL 9005 – kovářská černá. Palubky teras 

budou ošetřeny bezbarvým lakem. 

 

 

V objektu navrhujeme vodorovné stropní SDK podhledy. Podhledy budou svěšeny 

na systémových, rektifikovatelných, ocelových táhlech. Narvhujeme dva typy 

podhledů – obyčejný a akustický, děrovaný. 

 



 

 

 

Zábradlí budou z pásové oceli ošetřené nátěrem černé barvy v. 1000mm. Vzdálenost 

svislých sloupků nesmí být větší než 100mm. Zábradlí na terase bude kotveno do 

atiky na chemické kotvy. 

 

Další zámečnické prvky tvoří vidlice z tenkostěnných ocelových profilů, vynášející 

závětří a hlavní schodiště. Tyto prvky budou svařované. Kotvení do základové desky 

bude přes podkladní roznášecí desku z plechu tl. 5mm na závitové tyče. 

 

 

Systém větrané fasády bude ukončen oplechováním atiky z předem zvětralého 

probarvovaného titanzinku. Z titanzinku bude také provedeno opláštění fasády 

v oblasti závětří u vstupů do objektu a terasy. 

Další klempířské prvky zahrnují odvodňovací žlaby u stříšek závětří, svodné potrubí, 

poplastované plechy střešní hydroizolace a také systém osobní ochrany proti pádu, 

kterým je opatřena střešní konstrukce.  

 

 

Kolem objektu bude proveden okapní chodník do vzdálenosti 500mm od fasády. 

Okapní chodníček bude vysypán praným říčním kamenivem. 

Kolem objektu je navržena sadová úprava přilehlého areálu dle výkresu C.2 – celková 

situace objektu. 

Celý areál bude oplocen.  

 

 
  

Při návrhu stavby byly použity materiály a prvky s dostatečnou dimenzí a rezervou 

na to, aby pohodlně přenesly zatížení od stavby do základové spáry. 

 

 



 

 

 

 
 

Vytápění objektu bude řešeno tepelným čerpadlem vzduch-voda. Krytí případných 

hluchých období bude zajištěno plynovým kotlem. 

 

Objekt bude větrán a ochlazován VZT systémem, vedeném v podhledech. Jednotka 

bude umístěna v místnosti č. 118. 

 

V objektu se nachází dvě výtahové šachty s elektrickými trakčními výtahy. 

 

Stavba bude napojena na veškeré přípojky. 

 

 

Řešeno v samostatné části D1.3 této projektové dokumentace. 

 

 

 
 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a příslušnými normami. Zvláště s normami 

ČSN 73 0540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3. Navržené stavební materiály, skladby 

obvodového pláště (obvodové zdivo, střecha, podlahy) a výplně vnějších otvorů 

splňují požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla (U [W/m2K]) uvedené v ČSN 

73 0540-2. Též jsou posouzeny kritické detaily objektu na požadovaný teplotní faktor 

dle ČSN 73 0540-2. Podrobné posouzení a výpočty jsou uvedeny ve složce 6 – 

Stavební fyzika. 

 

 
 

Byl proveden orientační výpočet energetické náročnosti stavby dle ČSN 73 0540-2 a 

byla zatřízena do třídy B – ÚSPORNÁ. 



 

 

 
 

Navrhujeme použití tepelného čerpadla pro vytápění celého objektu. 

 

 

Mateřská škola (zařízení pro výchovu a vzdělání dětí v předškolním věku) je navržena 

tak, aby splňovala všechny požadavky kladené na hygienu, ochranu zdraví a 

životního prostředí. 

Děti mají k dispozici dostatek míst pro mytí rukou a dostatek toalet. O kvalitu 

vnitřního prostředí se postará VZT systém. 

Bude zajištěno potřebné osvětlení a to jak přirozené, tak i sdružené – elektrickými 

světly. 

 

 

 
 

Protiradonová ochrana je zajištěna asfaltovými pásy a podsypem z drceného 

kameniva. 

 

 
 

Není zjevná potřeba návrhu ochrany před bludnými proudy. 

 

 
 

Není zjevná potřeba návrhu ochrany technickou seizmicitou. 

 

 
 

Umístění objektu nebude mít jakýkoliv vliv z hlediska akustiky a vibrací na okolí, a 

nebude ani tímto okolím z hlediska akustiky nijak ztížen. Stavební konstrukce jsou 

navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům normy ČSN 73 0532. 

 



 

 

 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území, není tedy třeba žádné protipovodňové 

opatření. 

 

 

 
 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou patrná z výkresové části projektové 

dokumentace, výkres C.2 Celkový situační výkres stavby. 

 

 
 

Veřejný vodovod bude napojen vodovodní přípojkou, DN90, HDPE 

Splašková kanalizace bude napojena kanalizační přípojkou, DN300, PP, HT Systém 

Dešťová kanalizace bude napojena kanalizační přípojkou, DN250, PP, HT Systém 

Rozvod vysokého napětí a dále přes trafostanici NN kabelovou přípojkou, VN CYKY 

5x16 

NTL plynovodní potrubí bude napojeno NTL přípojkou, HDPE 63 

 

 
 

Podél stavebního pozemku vede místní komunikace – ulice Zámecká. 

 

 
 

Stavba bude na ulici napojena vjezdem s bránou z jižní strany, šířka brány bude 6,0 

metrů.  

 

 
 

U objektu bude zřízeno parkoviště pro rodiče dětí, pro učitelky a pro další 

návštěvníky mateřské školy. Na pozemku je navrženo celkem 14 parkovacích míst. 



 

 

Z tohoto počtu bude jedno parkovací místo vyhrazeno pro imobilní spoluobčany a 

také jedno místo pro zásobování. 

 

 
 

Kolem objektu je veden chodník. Cyklistické stezky tam nejsou. 

 

 

 
 

Okolí stavby bude řešeno jako parková úprava dle návrhu ve výkrese C.2 – celková 

situace objektu.  

 

 
 

Pro úpravu okolí budou použity listnaté a jehličnaté stromy a dále křoviny dle 

specifikace v rámci autorského dozoru. 

 

 
 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

 

 

 

 

Stavba svou podstatou a užíváním nevyvolává zvětšené riziko negativního dopadu 

na životní prostředí. 

 

 

 



 

 

Na řešených pozemcích se nenacházejí chráněné dřeviny a živočichové, památné 

stromy a ekologické vazby v krajině nebudou dotčeny 

 

 
 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

 

 

Stanovisko EIA pro danou akci není požadováno a nebylo zpracováno. 

 

 

 

Navrhovaná stavba ani její provoz nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních 

pásem ani zón. 

  

 

Záměr stavby mateřské školy se netýká požadavků dle č. 380/2002 Sb v oblasti 

ochrany obyvatelstva. 

 

 

 

Potřeby a spotřeby médií /voda, elektřina/ nebyly přesně určeny a nejsou 

rozhodující, potřeba a spotřeba hmot vychází z projektové dokumentace a zajistí je 

dodavatel stavby.  

 

Bude provedeno lešení na fasádách. 

 

 

 



 

 

 
 

Staveniště bude odvodněno do nově vybudované kanalizační přípojky. 

 

 

 

Pro napojení na silnici bude využita branka v areálu. 

Pro zajištění potřebných energií během výstavby bude využito provizorní napojení 

na sítě veřejné technické infrastruktury - voda, elektrická energie. 

 

 
 

Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky bude mít vliv ve zvýšené hlučnosti. 

Práce budou prováděny pouze v pracovní dny a mimo státem uznané svátky. V 

rozmezí  7: 00 - 20:00 hod. 

Pro snížení prašnosti budou fasády opatřeny lešení s textilií. Při bouracích pracích 

bude doprava suti shozy důsledně zaplachtována a suť dostatečně vydatně 

skrápěna.  

 

 

 

Nejsou známy žádné požadavky na kácení dřevin. 

 

 
 

V průběhu výstavby nedojde k záboru obecních pozemků. Skládky materiálu 

budou pouze na soukromém pozemku, stejně tak další manipulační plochy. 

 

 

 

Podle § 5 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

vyplývá, že původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání 



 

 

s odpadem, odpad zařadit podle katalogu odpadů, stanoveným vyhláškou MŽP 

381/2001 Sb.. 

Při  výstavbě  mohou vzniknout následující odpady: 

03   Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru 

a lepenky 

03 01 05   Piliny, hobliny, odřezky,dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 

pod č. 0301 04 

06  Odpady z anorganických chemických procesů 

06 08 02*  Odpady obsahující nebezpečné silikony 

06 13 01*  Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy  

08    Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 

(barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

08 01 11*      Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla  

08 01 12          Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 

08 01 17*        Odpady z odstraňování barev nebo laků  

08 01 18          Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků  

08 01 21*        Odpadní odstraňovače barev nebo laků 

08 04 09*        Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 

08 04 10        Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály  

15                Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 01       Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02  Plastové obaly 

15 01 03   Dřevěné obaly 

15 01 04  Kovové obaly 

15 01 06        Směsné obaly 

15 01 09 Textilní obaly  

17 01 02        Cihly 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  

17 02 01         Dřevo 



 

 

17 02 02         Sklo 

17 02 03         Plasty 

17 03 01*       Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02         Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 01         Měď, bronz, mosaz 

17 04 02         Hliník 

17 04 03         Olovo 

17 04 04         Zinek 

17 04 05         Železo a ocel 

17 04 06         Cín 

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 

 

Způsob vedení průběžné evidence odpadů určuje § 21 vyhlášky 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky 41/2005.  

Původce odpadu je povinen evidovat množství vzniklého odpadu a způsob, jakým 

s ním bylo naloženo, včetně identifikačních údajů oprávněných osob, kterým byl 

odpad předán.  

 

Odpad bude likvidován následujícím způsobem: 

XR1  - Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem 

k výrobě energie 

XN1  - Využití odpadů na terénní úpravy apod. 

XN3  - Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné 

provozovně. 

XN10  - Prodej odpadu jako suroviny (druhotné suroviny) 

 

  

 



 

 

 

 

 

Z celého stavebního pozemku bude skryta ornice v nejnutnějším rozsahu. Po 

skončení stavby bude ornice využita k vytvoření a zúrodnění nově navrhovaných 

zelených ploch pozemku. 

Vzhledem k velké velikosti pozemku bude skrytá ornice ponechána na okraji 

staveniště. Zemní výkopek ze základových rýh bude odvezen na příslušnou skládku. 

 

 
 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany životního prostředí uvedené 

ve stanovisku odboru životního prostředí obecního úřadu. 

 

 

 

Stavebník je povinen po celou dobu prací dodržovat veškeré platné bezpečnostní 

předpisy, zvláště 309/2006 Sb. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství, upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude vycházet z platných 

právních předpisů a vyhlášek. Jeho vznik a podoba bude určen v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

Koordinátor bezpečnosti práce bude přizván. 

Při provádění stavebních prací bude brán ohled také na: 

591/2006 Sb. v platném znění - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi. § 4 - Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu 

stavebních a montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby 



 

 

práce byly prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního 

předpisu a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí 

zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště 

v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu. 

 

3) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

 

13) Nařízení 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. 

 

Odkazy na zákony v platném znění, jejich části týkající se navrhované stavby: 

262/2006 Sb. v platném znění - Zákoník práce 

309/2006 Sb. v platném znění - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

251/2005 Sb. v platném znění - o inspekci práce ve změnách 230/2006 Sb. a 

213/2007 Sb. v platném znění 

591/2006 Sb. v platném znění - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi. 

 

Dále: 

- bude vedena evidence pracovníků od jejich nástupu do práce až do opuštění 

pracoviště 

- pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími jejich 

ohrožení 

- pracovníci budou školeni, přezkušovaní a poučovaní v předepsaných intervalech a 

vždy  před prováděním nové práce a při přemístění na jiné pracoviště.  

(o tom vést prokazatelné záznamy a podpisy pracovníků do deníku školení BOZ) 

-je nutné dbát, aby jednotlivé práce prováděli pouze pracovníci k této práci 

zdravotně způsobilí   (na základě lékařského posudku) s odpovídající kvalifikací. 



 

 

- musí být vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti práce 

- provádějící firma si od dodavatele vyžádá nebo sama vypracuje technologické a 

pracovní postupy, které budou po celou dobu provádění prací k dispozici. 

- seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsažené 

v dokumentaci a se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti, včetně 

možných rizik, 

- v případě nebezpečí je nutné přerušit práci až do odstranění příčin, 

- je nutné dbát, aby všichni pracovníci dodržovali příslušné předpisy a ustanovení, 

 

Z hlediska požární ochrany se musí dbát především na tyto faktory: 

- zajistit na pracovišti (staveništi) takové podmínky, aby nedošlo ke vzniku požáru 

- dbát na vybavení pracoviště (staveniště) příslušnými předpisy, vyhláškami, plány 

(vyvěšenými) a hasebními prostředky, zajistit seznámení pracovníků s předpisy 

(prokazatelným způsobem) 

- provádět předepsaná školení, přezkoušení a poučení pracovníků 

- provádět předepsané kontroly staveniště a vést o tom záznamy (včetně zajištění 

odborných kontrol-revizí) 

- v případě požáru zajistit hašení a přivolání pomoci 

 

 

 

Okolní stavby nejsou dotčeny stavbou ve smyslu potřeby realizace jejich úprav pro 

bezbarierové využívání. 

 

 
 

Nejsou třeba žádné dopravně-inženýrské opatření. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění. Nebude 

prováděna za provozu. Nejsou potřeba provádět opatření proti účinku vnějšího 

prostředí při výstavbě. 

 

 
 

Výstavba bude probíhat běžně, dle zvyklostí – dodavatelským systémem. Výstavba 

včetně dalších stavebních objektů bude provedena v jedné etapě.  

 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 5/2019 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 10/2020 

 

 

  

 

 

V Olomouci, leden 2018     Bc. Ondřej Došlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba objektu mateřské školy pro 

zhruba 75 dětí v obci Velký Týnec u Olomouce. Účel objektu jde ruku v ruce 

s koncepcí předškolního vzdělávání – tj.: je založena na tom, aby si dítě od útlého 

věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své 

celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti.  

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 

dnech, a to 4 souvislé hodiny denně. Děti tedy budou do školky docházet v ranních 

hodinách a odcházet budou odpoledne.  

 

 

 

Architektonické řešení vychází ze vzájemného dialogu mezi investorem (vedoucí 

práce) a projektantem (student) a zohledňuje územní, vlastnické, historické a další 

návaznosti v dané lokalitě. V rámci aktuálně platného územního plánu obce, se 

jedná o pozemky určené pro občanskou vybavenost, což objekt mateřské školy 

splňuje. Architektonicky je stavba řešena jako dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, 

tvořený třemi do sebe zakousnutými kvádry, kdy uprostřed dominuje nejvyšší kvádr 

se zkosenou atikou. Do terénu je budova osazena tak, aby skleněné plochy denních 

místností dětí byly natočeny s mírnou orientací od jihu (-15°) a tak, aby masa objektu 

tvořila přirozenou překážku rozdělující areál školky na část pro hry dětí a pohyb 

automobilů (příjezdová cesta, parkoviště). 

Po vizuální stránce je stavba navržena tak, aby se pokud možno snažila rozvíjet 

přirozenou kreativitu dětí pomocí střídání různých typů materiálů a pestrého 

barevného řešení. Nutno však zvýraznit snahu o udržení jisté decentnosti, použitím 

ušlechtilejších materiálů a technologií a snahu vyhnout se až úplné kýčovitosti 



 

 

kontaktních zateplovacích systémů, kterou lze v poslední době pozorovat 

s nárůstem počtu zateplených objektů občanské výstavby. 

Fasáda středové části objektu je tvořena ze smrkových latí nabitých do rastru v úhlu 

45° se snahou rozbít a vhodně doplnit bílou fasádu z omítky postranních křídel. 

V oblasti vstupů do objektu je potom fasáda doplněna o závětří z lehkých dřevěných 

konstrukcí, pohledově potažených z předem zvětralého titanzinkového plechu. Ten 

také tvoří části fasády.  

Zbytek fasády objektu – tedy obě křídla jsou omítnuty fasádní omítkou bílé barvy na 

dřevotřískových deskách. Okna jsou řešena jako dřevo-hliníková, s náhodně 

střídající se výškou parapetu a v pestrém barevném provedení (RAL 5012 – světle 

modrá, RAL 6029 – Mátově zelená, RAL 3020 - Dopravní červená a RAL 1023 Žlutá 

dopravní), což dohromady rozehrává fasádu do hry, snad pozitivně působící na 

rozvoj mladé dětské duše.  

Střecha křídel objektu je řešena jako jednoplášťová vegetační, středový kvádr je 

zastřešen střechou s klasickou skladbou, stabilizovanou kačírkem. 

 

 

 

Objekt bude sloužit jako zázemí pro povinné předškolní vzdělávání formou 

pravidelné denní docházky pro děti ve věku 3-6 let. Stavba je rozdělena na 4 funkční 

celky tj. – tři oddělení pro denní výuku (každé pro 24 žáků a 2 vychovatelky) a 

technickohospodářské zázemí tj. přípravna pokrmů, sklady, prádelna, TZB a další. 

 

Stravování dětí i zaměstnanců bude zajištěno dovozem teplého jídla z jídelny místní 

základní školy ve várnicích. V objektu bude pouze dohříváno a upravováno dle další 

potřeby. Dopolední svačinky pro děti a další, nenáročná, drobná, studená kuchyně 

bude připravována přímo ve školce. Pro skladování jídla (pečivo, zelenina, ovoce) 

jsou navrženy patřičné místnosti navazující na přípravnu jídla v 1NP.  

Hotové jídlo bude dětem dovezeno na vozíku, kuchařka v místnosti „výdej jídla“ 

nachystá jídlo na talíře a samotné servírování z pultu na stůl potom obstarají 



 

 

vychovatelky. Po jídle opět vychovatelky vyskládají talíře na pult a kuchařka nádobí 

odveze do přípravny k mytí. 

Samotná výuka a aktivity dětí se budou odehrávat především v místnostech „Herna, 

jídelna, lehárna. Pro případ potřeby dělení místnosti jsou navrženy mobilní dělící 

příčky. Jednotlivá oddělení jsou napojeny na venkovní prostor, takže v případě 

pěkného počasí, lze pohodlně realizovat aktivity v přilehlém lesoparku nebo 

venkovní výuku. Pomůcky pro výuku budou uskladněny ve skladu, případně 

v nábytkových sestavách podél stěn. Rozměrné venkovní vybavení (tříkolky, míče) 

budou uloženy v místnostech venkovních skladů. 

Pro případ náhlého onemocnění dítěte je navržena místnost karantény, kde pod 

dohledem vychovatelky může počkat nemocné dítě na odvoz rodičem domů.  

V objektu je navržena prádelna a sušárna, kde bude v pravidelných intervalech 

prováděna uklízečkami očista špinavého ložního prádla. 

 

 

Navržený objekt je, nepodsklepená, dvoupodlažní budova s výrazným podélným 

rozměrem – půdorys 68,40 x 23,6 m. Do objektu se vstupuje ze severní strany. První 

nadzemní podlaží je rozděleno na tři části – středovou část se vstupním atriem a dvě 

postranní křídla s odděleními mateřské školy. Druhé podlaží potom tvoří třetí 

oddělení mateřské školy, ředitelna a místnost karantény. 

Pravé oddělení v 1NP má sdružený vstup se středovou částí, kdy vzniká velkorysý 

prostor atria – pomyslný hlavní prostor celé budovy se schodištěm do 2NP a 

ochozem, tvořící zádveří pro oddělení mateřské školy. Pro vyrovnání případných 

extrémních teplot v zimních měsících bude nad vstupními dveřmi instalována 

vzduchotechnická clona. V prostoru atria se také nachází pohotovostní toalety pro 

obě pohlaví a kabinet uklízečky (pro případ rychlé potřeby úklidu). 

Dispoziční schéma jednotlivých oddělení vychází z normových požadavků – děti 

vstupují přes šatnu, která je spojena s umývárnou a navazuje na hernu. Hlavní 

prostor je tvořen velkou místností s možností dalšího dělení prostoru mobilními 

příčkami (na zóny pro stolování, hraní nebo kreativní aktivity a spánek). Jídlo je 



 

 

dětem podáváno přes výdejové okénko. Vedle okénka jsou potom pohotovostní 

umyvadla pro rychlé mytí rukou např. při výtvarných činnostech. Na velký tento 

prostor potom navazují podpůrné místnosti – kabinet vychovatelek, sklad materiálu, 

sklad lehátek a další. Druhé oddělení v 1NP je řešeno obdobně. Obě oddělení mají 

přímý přístup na zahradu a krytou terasu pomocí HS portálů.  

Zaměstnanci (školník, vychovatelky, uklízečky) mohou do objektu vstoupit vedlejším 

vchodem v každém z obou oddělení v 1NP.  

 

Zbytek 1NP tvoří místnosti technického zázemí školky. Zaměstnanci – kuchařky 

vstupují oddělených vchodem na severní fasádě. Na spojovací chodbu, tvořící 

zádveří, navazuje po pravé straně denní místnost pro kuchařky s převlékárnou a 

umývárnou. Přípravna pokrmů se nachází přes chodbu a navazují na ni místnosti 

skladů nádobí a odpadu. Přípravna je řešena jako prostor pro ohřev a dochucování 

hlavních jídel a přípravu studených pokrmů. Součástí místnosti je také stavebně 

oddělený kout pro vedení evidence stravování a další hospodářskou agendu.  Sklady 

potravin jsou odděleny od kuchyně chodbou. Pro vnitřní spojení všech provozů je 

navržena dlouhá chodba v jižní části půdorysu 1NP. Na tuto chodbu navazuje 

kuchyňka užívaná především v letních měsících pro přípravu občerstvení pro děti 

hrající si venku, bezbariérová toaleta, prádelna se sušárnou, místnost pro VZT a 

plynová kotelna.  

 

Do 2. podlaží je možné vystoupit po hlavním schodišti nebo využít elektrického 

výtahu a je tvořeno 3. oddělením pro nejstarší děti.  Oddělení je navrženo podobně 

jako ta ve spodním patře. Děti vstupují přes šatnu a umývárny do velké místnosti 

herny. Z důvodu záboru zelené plochy byla navržena terasa na střeše, kterou leze 

využít v teplých letních měsících pro výuku.  

Ve druhém podlaží má také kancelář ředitelka školky a nachází se zde taky místnost 

karantény pro dítě s podezřením na nemoc. Nepředpokládá se dlouhodobý pobyt 

v této místnosti. 

 



 

 

 

Plochy pozemků:  204/3 – 5569 m2 , 1993 – 691 m2, 1994 – 1039 m2,  

  Celkem: 6655,56 m2 

Maximální půdorysné rozměry: 68,40 x 23,6 m 

Maximální výška objektu od UT: 10,970 m  

Obestavěný prostor:   7356,4 m3 

Zastavěná plocha:   1245,53 m2 

Užitná plocha:   1116,10 m2 

Kapacita: 3x 24 dětí, 3x2 vychovatelky, 2 uklízečky, 2 

kuchařky, školník, ředitel/ka 

 Celkem: 72 dětí a 12 personál 

 

 

 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s kombinovaným stěnovým a 

sloupovým konstrukčním systémem. Objekt je založen na dvoustupňových 

základových pásech z prostého betonu a prolévaných tvárnic. Stropy jsou tvořeny 

prefabrikovanými stropní panely SPIROLL. Stropy nad 1NP jsou vynášeny stěnami 

z cihelných tvárnic POROTHERM. V místech soustředěného namáhání od sloupů 

z 2NP jsou tyto bloky nahrazeny stěnami z plných pálených cihel. 

Stropy nad 2NP jsou vynášeny z části stěnovým systémem opět z cihelných bloků a 

z části skeletovým systémem s železobetonovými průvlaky. Tyto průvlaky jsou 

vynášeny sloupy z železobetonu.  

V objektu je jedno vnitřní schodiště. Statickým schématem se jedná o dvakrát 

zalomenou železobetonovou desku podepíranou ocelovou konstrukcí. Schodiště je 

založeno na základových pásech.  

 



 

 

 

Na stavební parcele se nachází objekt stávající mateřské školy, který bude z důvodů 

špatného a neopravitelného stavu konstrukcí zbourán. 

V rámci stavby nového objektu mateřské školy nejsou třeba žádné podchytávky. 

 

 

Před započetím stavebních prací bude provedena skrývka ornice v mocnosti 0,2 m 

(případně více dle skutečnosti), která bude použita na konečnou úpravu pozemku.  

Výkopové práce budou realizovány pomocí strojní mechanizace a budou provedeny 

ve dvou fázích. Základová spára je navržena nad hladinou podzemní vody. Po dobu 

provádění základů musí být chráněna, aby nedošlo k jejímu znehodnocení 

povětrnostními vlivy a k jejímu rozbřednutí. 

 

 

Stavba bude založena na základové desce z prostého betonu C12/15 vyztuženou 

KARI sítí která je vynášena dvoustupňovými základovými pásy z prostého betonu a 

prolévaných betonových tvárnic. V místech pod příčkami o tl. 150mm je třeba zesílit 

vyztužení základové desky. Výtahové šachty budou založeny na blocích 

z vodostavebného železobetonu. Pod základy bude proveden podsyp z drceného 

lomového kameniva hrubé frakce 32/63mm. Z důvodu výrazného podélného 

rozměru stavby je navrženo oddilatování stavby na 3 dilatační celky. 

 

 

Svislé obvodové nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic 

POROTHERM 30 PROFI na maltu pro tenké spáry POROTHERM. Vnitřní nosné stěny 

jsou z keramických tvárnic. POROTHERM 30 AKU Z PROFI a z plných pálených cihel. 

Stěny v 1NP pod sloupy horního skeletového systému budou z důvodu lepšího 

odolávání soustředěnému tlaku  z plných pálených cihel.  

 



 

 

 

Stropní konstrukce jsou tvořeny panely PREFA SPIROLL PPD252 o celkové tloušťce 

250mm. Navrhujeme uložení panelů 100mm, vždy na betonový pozední věnec. Toto 

uložení je třeba posoudit statikem.  

Schodišťová podesta bude železobetonová, prefabrikovaná. Překlady jsou 

systémové POROTHERM P7, P14,5 a žaluziový systém POROTHERM VARIO. 

Stropní konstrukce ve jsou lokálně podepírány průvlaky z železobetonu výšky 

600mm. Pozední věnce budou betonové, vyztužené ocelí. Pozední věnce budou 

z železobetonu. 

 

 

Střecha celého objektu je navržena jako jednoplášťová, plochá. Hlavní izolační 

souvrství střechy je tvořeno fólií z měkčeného polyvinylchloridu, která je mechanicky 

kotvena do tepelně-izolační vrstvy a vzájemně propojena horkovzdušnými svary. 

Voda ze střechy je odváděna pomocí systému střešních vtoků s integrovanou 

manžetou pro napojení na izolační vrstvu. Vtoky ústní do svodného potrubí 

v podhledu a dále jsou srážkové vody odvedeny systémem vnitřního potrubí až do 

dešťové kanalizace. Spádová vrstva je řešena z tepelně izolačních klínů z EPS. 

Střecha nad 1NP je navržena jako vegetační. Stabilizační a vegetační vrstvu tvoří 

substrát. Na střeše nad 1NP, která navazuje na 3. oddělení mateřské školy je 

navržena terasová úprava.  

Terasa je tvořena prkny ze sibiřského modřínu 143x27x4000mm, které jsou 

natlučeny na hranolech z KVH řeziva (100x50mm). Hranoly jsou položeny na 

rektifikačních terčích BUZON. Z důvodů soustředěného bodového zatížení pod 

těmito terči je navrženo zesílení hydroizolační vrstvy přířezem čtverce mPVC fólie. 

Z důvodu lepšího roznášení zatížení, je pod hydroizolační fólií navržena vrstva XPS, 

která lépe vzdoruje tlaku než obyčejné EPS.   

Střecha nad 2NP je potom klasické skladby, opět s tepelně izolačními klíny. 

Stabilizační vrstvu tvoří násyp praného říčního kameniva. 



 

 

Skladby střechy jsou proti pronikání vlhkosti z interiéru chráněny parozábranou 

z asfaltového pásu s hliníkovou nosnou vložkou. Bude bodově nataven 

Střešní konstrukce závětří jsou navrženy jako lehké ocelo-dřevěné konstrukce. Do 

obvodových stěn je na závitovou tyč (s úpravou proti bodovým tepelným mostů) 

kotven ocelový nosník (profil JÄKL 80X80) na který je navařen ocelový rošt, který 

vynáší vodorovné nosníky z KVH řeziva, na kterých je deska z OSB3, která slouží jako 

podklad pro titanzinkovou svrchní vrstvu. Stříška je z druhé strany podporována 

opět nosníkem z profilu JÄKL položeném na vidlici z ocelových profilů (trubka 

80x4mm) ošetřenou nátěrem v barvě RAL 9005 – kovářská černá, matná. 

 

 

Pro odvod spalin z plynových kotlů na navržen externí nerezový dvouplášťový komín 

SCHIEDEL ICS50 o vnitřním průměru 300mm. Vnější průměr je potom 402,5mm. 

Sopouch komína bude v úhlu 90° veden prostupem fasádou přes podhled 

z plynového kotle. Komíny budou kotveny distančně do fasády. 

 

 

V objektu je navržené jedno hlavní, jedno požární a několik vyrovnávacích schodišť 

u vstupů do budovy. Hlavní schodiště budovy se nachází v místnosti vstupního atria 

a je řešeno jako zalomená, prefabrikovaná železobetonová konstrukce (z důvody 

jednotnosti stavebních systémů a rychlosti výstavby). 

Schodiště se skládá ze dvou dílů. Spodní díl tvoří schodnicovou desku s 

mezipodestou a je uložen na základovém pásu z jedné strany a na ocelové vidlici 

z bezešvých trubek 89x8mm, která je založena na základové patce na straně druhé. 

Mezipodesta potom tvoří oporu pro druhý díl schodiště, který je tvořen 

schodišťovou deskou, která je na druhé straně uložena na horní podestový nosník. 

Schodiště je provedeno z betonu třídy C30/37 a oceli B550B. 

Požární schodiště objektu se nachází na východní fasádě, vede ze střešní terasy a je 

navrženo jako ocelové. Konstrukce je vynášena sloupky z profilu HEB140. Schodnice 

jsou potom z pásové oceli, samotné schody potom ze svařovaného ocelového 



 

 

plechu s dřevěnými pochozími stupni. Pohledová strana požárního schodiště bude 

vypletena sítí z nerezového lana a bude porostlá popínavými rostlinami (např. 

břečťan popínavý - Hedera helix). Vstup na schodiště ze střešní terasy bude uzavřen 

uzamykatelnou brankou. 

Zábradlí v objektu jsou navrženy z ocelových svařenců. Zábradlí bude ošetřeno 

lakem v barvě RAL 9005 – kovářská černá, matná.  

Vstup do objektu se nachází ve výšce 380mm nad UT. Pro překonání výškového 

rozdílu je navrženo vyrovnávací schodiště o dvou stupních z prostého betonu 

vyztuženého KARI sítí. Povrch schodiště bude z keramické venkovní dlažby RAKO. 

Pro vstup do budovy pro imobilní spoluobčany je navržena rampa o sklonu 1:16. 

Rampa je tvořena deskou z prostého betonu vyztuženou ocelovou KARI sítí. Po 

stranách rampy je potom zábradlí dle vyhlášky. 

V objektu se nachází dva elektrické výtahy – jeden pro veřejnost a jeden pro obsluhu 

přípravny pokrmů. Navrhujeme model EOTI-450/1,0-4/4-A/S8/V od firmy Výtahy 

Moravia. Jedná se o bezstrojovnové trakční elektrické výtahy s pojezdovou dráhou 

kotvenou ke stěně šachty.   

 

 

 

Spodní stavba je proti účinkům zemní vlhkosti chráněna dvojicí asfaltových pásů. 

Spodní pás je modifikovaný s polyesterovou nosnou vložkou – ELASTODEK tl. 4mm, 

horní pás potom také modifikovaný s polyesterovou nosnou vložkou, DEK ELASTEK 

tl. 4mm. Oba pásy budou plnoplošně nataveny. 

Hydroizolace dna výtahové šachty je řešena masou vodostavebného betonu. 

 

 

Stavba je zateplena kontaktním zateplení s provětrávanou fasádou. Jako hlavní 

izolant byla zvolena skelná vlna, konkrétně ISOVER MULTIMAX 300. Desky budou na 

fasádu kotveny pomocí natloukacích kotev. Rošt větrané fasády je kotven přímo do 



 

 

zdiva distančními profily. Povrch větrané fasády tvoří dřevěná prkna, omítnuté desky 

FERMACELL a lokálně v prostoru zádveří a terasy titanzinkový plech. 

Spodní stavba je zateplena expandovaným polystyrenem ISOVER EPS 200, střecha 

taktéž. Detaily – sokl, atika jsou z důvodu lepší odolnosti proti vlhkosti zatepleny 

polystyrenem extrudovaným – ISOVER STYRODUR. 

 

 

Ochranu proti pronikání radonu zajišťují asfaltové pásy. 

 

 

Navrhujeme příčky z broušených cihelných bloků POROTHERM PROFI. Otvory ve 

zdivu budou řešeny pomocí systémových překladů POROTHERM. V místnostech 

toalet jsou navrženy snížené předstěny pro kotvení systému GEBERIT. Pod dělícími 

příčkami je třeba zesílit vyztužení základové desky. 

 

 

Podlahy jsou řešeny dle povahy provozu v jednotlivých místnostech. V místnostech 

s pobytem dětí (herna, umývárna, šatna) jsou navrženy podlahy z litých 

polyuretanových stěrek na kterých bude pro zajištění požadované dotykové teploty 

položen zátěžový koberec. 

V rámci autorského dozoru bude architektem určena barevná kombinace a vzorek 

(ornamenty) na povrchu. 

Ve skladovacích a podpůrných místnostech je navržena PVC podlaha. V koupelnách 

a na chodbách potom podlaha z keramických obkladaček.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vstupní dveře do objektu budou dřevohliníkové, rozměr 1500x2500mm, z profilu 

SLAVONA HA 110 LINE s otvory imitující bubliny. Tyto otvory budou zaskleny 

bezpečnostním sklem CONNEX. Vstupní dveře budou mít světlík. 

Dveře budou mít barevnou úpravu (RAL 5012 – světle modrá, RAL 6029 – Mátově 

zelená, RAL 3020 - Dopravní červená a RAL 1023 Žlutá dopravní) – dle výkresu 

D.1.1.04 Pohledy.  

 

Interiérové dveře budou dřevěné s ocelovými zárubněmi, převážně jednokřídlé a 

opět se světlíky. Ve společných prostorách potom s bublinovou úpravou a zasklením 

z bezpečnostního skla. Z důvodu příček tlustých 150mm a možnou náchylnost 

světlíků k průhybu zárubní navrhujeme překlady i nad dveřmi se zárubněmi. 

 

 

Navrhujeme dřevohliníková okna z profilu SLAVONA HA 110 LINE v různých 

barevných provedeních (RAL 5012 – světle modrá, RAL 6029 – Mátově zelená, RAL 

3020 - Dopravní červená a RAL 1023 Žlutá dopravní) – dle výkresu D.1.1.04 Pohledy. 

Pro vstup na terasu navrhujeme HS portál ze stejného profilu. Velkoplošná okna 

budou opratřeny systémem externích žaluzií, které budou ukryty v kastlíku 

v překladu. Kastlík bude z exteriéru zakryt větranou fasádou. 

 

 

 

Vnitřní povrchy cihelných stěn budou opatřeny dvěma vrstvami omítky (jádrová 

vápenocementová omítka tl. 15 mm a štuková čistě vápenná omítka tl. 5 mm). 

Omítky budou řešeny v systému CEMIX. Při provádění je nutno dodržovat 

technologickou kázeň a pokyny výrobce. 

 



 

 

 

Venkovní omítky jsou navrženy v rozsahu omítání krycích FERMACELL desek 

systému větrané fasády. V případě omítání FERMACELL desek je nutno věnovat 

pozornost především kvalitní penetraci dřeva a proto je nutné provést minimálně 

dvě vrstvy penetračního nátěru před samotnou aplikací lepidla. Omítka bude 

systémová od firmy FERMACELL. 

 

 

Umývárny, toalety a místnosti zázemí úpravny pokrmů budou obloženy 

keramickými obkladačkami RAKO. Barevná kombinace bude odsouhlasena 

architektem a investorem v rámci autorského dozoru. 

 

 

Malba místností bude specifikována v rámci projektu interiéru. Zábradlí a další 

ocelové konstrukce budou natřeny barvou RAL 9005 – kovářská černá. Palubky teras 

budou ošetřeny bezbarvým lakem. 

 

 

V objektu navrhujeme vodorovné stropní SDK podhledy. Podhledy budou svěšeny 

na systémových, rektifikovatelných, ocelových táhlech. Narvhujeme dva typy 

podhledů – obyčejný a akustický, děrovaný. 

 

 

Zábradlí budou z pásové oceli ošetřené nátěrem barvy RAL 9005 – kovářská černá 

výšky 1000mm. Vzdálenost svislých sloupků nesmí být větší než 100mm.  

Zábradlí na terase bude bočně kotveno do atikového věnce na chemické kotvy. 

 



 

 

Další zámečnické prvky tvoří vidlice z tenkostěnných ocelových profilů, vynášející 

závětří a hlavní schodiště. Tyto prvky budou svařované. Kotvení do základové desky 

bude přes podkladní roznášecí desku z plechu tl. 5mm na závitové tyče. 

 

 

Systém větrané fasády bude ukončen oplechováním atiky z předem zvětralého 

probarvovaného titanzinku. Z titanzinku bude také provedeno opláštění fasády 

v oblasti závětří u vstupů do objektu a terasy. 

Další klempířské prvky zahrnují odvodňovací žlaby u stříšek závětří, svodné potrubí, 

poplastované plechy střešní hydroizolace a také systém osobní ochrany proti pádu, 

kterým je opatřena střešní konstrukce.  

 

 

Kolem objektu bude proveden okapní chodník do vzdálenosti 500mm od fasády. 

Okapní chodníček bude vysypán praným říčním kamenivem. 

Kolem objektu je navržena sadová úprava přilehlého areálu dle výkresu C.2 – celková 

situace objektu. 

Celý areál bude oplocen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stavba je řešena v souladu s předpisy a normami. Zvláště s normami ČSN 73 0540-

1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3. Navržené stavební materiály, skladby obvodového 

pláště (obvodové zdivo, střecha, podlahy) a výplně vnějších otvorů splňují 

požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla (U [W/m2K]) uvedené v ČSN 73 

0540-2.  

 

Též jsou posouzeny kritické detaily objektu na požadovaný teplotní faktor dle ČSN 

73 0540-2. Podrobné posouzení a výpočty jsou uvedeny ve složce 6 - Stavební fyzika. 

 

 

Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem (vzduch-voda) v kombinaci s plynovým 

kotlem pro vykrývání hluchých období. 

Je navržena místnost pro technologická zařízení a plynová kotelna.  

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci, leden 2018     Bc. Ondřej Došlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V rámci diplomové práce byla navržena novostavba mateřské školy v obci Velký 

Týnec u Olomouce. 

Práce na návrhu byly dlouhé a živelné – zadání znám už skoro dva roky a od 

prvotních nápadů a skic se výsledek mého úsilí změnil téměř k nepoznání.  

Osobním cílem, který jsem si předsevzal, bylo navrhnout objekt který co nejvíce 

bude respektovat požadavky, které jsou kladeny na předškolní výuku malých dětí a 

svojí dispozicí, tvarem a výrazem bude co nejvíce podporovat vychovatelky, 

ředitelky, uklízečky a kuchařky v jejich nelehkém povolání a také jim ho snad i trochu 

ulehčovat. Ale to nejdůležitější – bude se líbit dětem. 

 

Když jsem stál před rozhodnutím jak práci pojmout, nabízela se varianta, kterou si 

vybírá většina mých spolužáků – tedy navrhnout tradiční stavařský kvádr, oplácat ho 

polystyrenem, moc nic nevymýšlet a hladce odevzdat. To mi ale příliš nevonělo a já 

se rozhodl dát do projektu vedle svých znalostí, i trochu ze své duše a kreativity.  

 

Vznikla tedy divoká kombinace vegetační střech, větrané fasády a dalších 

vychytávek, které mi mnohdy přidaly velké porce práce, ale jsem rád, že v projektu 

jsou. 

 

Výsledek je doufám promyšlená projektová dokumentace ve stupni pro provedení 

stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. za jejíž vzhled a obsah se nemusím stydět. 

 

Já jsem spokojen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MACEKOVÁ, Věra. Pozemní stavitelství II (S). CERM s.r.o. Brno 2006  

MATĚJKA, Libor. Pozemní stavitelství III. CERM s.r.o. Brno 2005  

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. CERM s.r.o. Brno 2005  

ROUSÍNOVÁ Marie, JURÁKOVÁ Táňa, SEDLÁKOVÁ, Markéta. Požární bezpečnost 

staveb. CERM s.r.o. Brno 2006  

ČUPROVÁ, Danuše. Tepelná technika budov. CERM s.r.o. Brno 2006 

 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny (2013) 

 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

 

ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 



 

 

 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

 

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

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

 

ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky ČSN 73 

0802:05/2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

 

ČSN 73 0810:04/2009-Z1 05/2012 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

 

ČSN 73 0818:07/1997-Z1 10/2002 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu 

osobami 

 

ČSN 73 0821:05/2007 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

 

ČSN EN 1991-1-1 zatížení konstrukcí – Část 1-1 obecná zatížení – objemové tíhy a 

užitná zatížení pozemních staveb 

 

ČSN EN 1991-1-3 zatížení konstrukcí – Část 1-3 obecná zatížení – zatížení sněhem 

 

 

 

Technické listy výrobků a především internetové stránky: 

 

http://www.isover.cz 

http://www.wienerberger.cz 

http://www.topwet.cz 

http://www.rheinzink.cz 

http://www.dektrade.cz 

http://www.tzb-info.cz 

http://www.prefa.cz 

http://www.fatra.cz 

http://www.rako.cz 

http://www.presbeton.cz 

http://www.cuzk.cz 

 

 



 

 

 

B.p.v.  Baltský po vyrovnání – výškový systém 

m. n.m. metrů nad mořem 

ŽB  železobeton 

PB  prostý beton 

C  concrete – třída pevnosti betonu 

Min.  minimální 

Max.    maximální 

Rdt  návrhová pevnost 

tl.  tloušťka 

dl.  dlouhý 

PB  polohový bod 

SDK  sádrokarton 

P+D  pero-drážka 

tab.  tabulka 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

KER  keramická 

kat. č.  katastrální číslo 

č.p.  číslo popisné 

DN  jmenovitý průměr 

ozn.  označení 

RAL  vzorník barev 

EPS  expandovaný polystyren  

XPS  extrudovaný polystyren 

ČSN   ČESKÁ STÁTNÍ NORMA 

PÚ  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

NN  nízké napětí 

ST  středotlaké 

PHP  přenosné hasící přístroje 

KV  konstrukční výška 

SV  světlá výška 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


