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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 

a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) Vyhláška č. 323/2017 Sb. 

v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (6) Platné normy 

ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná 

literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené nebo částečně 

podsklepené zadané budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 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. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude obsahovat 

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

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

základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy (modulové schéma 

budovy). Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů podlaží, konstrukce 

zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. 

výkres(y) tvaru stropní konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

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

specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu 

budou uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. 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 s 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. v platném 

a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu 

budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické 

verze VŠKP bude i poster formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí 

textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Danuše Čuprová, CSc. 

Vedoucí diplomové práce  
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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby mateřské školy v obci Velíková. 

Mateřská škola je situována na pozemcích p.č. 528/1 a p.č. 63 v jejich severní části. Jedná 

se o dvoupatrový objekt s částečným podsklepením. V objektu jsou navrženy celkem tři 

třídy pro celkový počet 54 žáků. Ze západní strany je navrženo parkoviště o celkovém 

počtu 18 parkovacích míst. Z dispozičního hlediska se v prvním nadzemním podlaží 

nacházejí dvě třídy a technické zázemí zaměstnanců. Jednotlivé provozy mají vždy 

oddělený vstup tak, aby se nijak neomezovaly. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází 

jedna třída a zázemí pro zaměstnance. V podzemním podlaží se nacházejí sklady a 

technické zázemí školky. 

Nosný systém je zděný z vápenopískových cihel. Stropní konstrukce jsou železobetonové 

panely Spiroll. 

Diplomová práce je zpracována ve stupni projektové dokumentace DPS. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Mateřská škola, novostavba, částečně podsklepená, projektová dokumentace, 

vápenopísková cihla, železobetonové panely Spiroll, extenzivní zelená střecha, plochá 

střecha  
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ABSTRACT  

This diploma thesis is exploring the plan for the construction of kindergarten in the city 

of Velíková. The kindergarten is located in the north part of the properties with numbers 

528/1 and 63. It is a two-floor building with partial basement. The building is designed 

for three classes with the total number of pupils being 54. In the western part of the 

property a car park is designed with 18 parking spaces in total. From the layout 

perspective, on the first floor, there are two classes and a utility rooms for the employees. 

All rooms have a separate entrance, so that there is no obstruction or interference. On the 

second floor, there is one class and a school staffroom situated. There are storage and a 

technical facility located in the cellar. The building’s supporting system is made from 

sand-lime bricks. Reinforced concrete panels Spiroll create the roof construction. 

The diploma thesis contains project documentation for construction work.  

KEYWORDS  

Kindergarten, new building, with partial basement, design documentation, sand-lime 

brick, reinforced concrete slab, extensive green roof, warm flat roof 
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Úvod 

Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro mateřskou školu ve 

stupni provádění DPS. 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením a v neposlední řadě i dispozičním 

řešením mateřské školy v části obce Velíková. Mateřská škola je situována na krajní části 

obce Velíková, která leží nedaleko krajského města Zlín. Mateřská škola je navržena jako 

volně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 

V objektu jsou navrženy tři třídy o celkové kapacitě 54 žáků. Pozemky, na kterých je 

plánována výstavba jsou mírně svažité. Ze severní strany pozemků přiléhá místní 

komunikace ulice Chrastí. Přístupová komunikace do objektu je navržena ze severní a 

západní strany. Kolem jižní strany objektu jsou navržena dětská hřiště a další zázemí pro 

žáky mateřské školy. Na západní straně objektu je navrženo parkoviště pro zaměstnance 

a rodiče jednotlivých žáků o celkové kapacitě 18 parkovacích míst. Jedno parkovací místo 

je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Příjezdová cesta k parkovišti je 

z ulice Chrastí. Ulice Chrastí se dále napojuje na místní komunikaci Horní konec.  

Práce je rozdělena na hlavní textovou část a přílohy. V hlavní textové části jsou 

zpracovány technické zprávy. V přílohách se nachází jednotlivé části projektové 

dokumentace s textovou a projektovou dokumentací. 
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1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

(dle zákona č. 225/2017 Sb. a přílohy č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 Sb. o dokumentaci 

staveb v platném znění) 
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1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Mateřská škola 

k.ú. Velíková, p.č. 528/1, 63 

b) Místo stavby:   ulice Chrastí, 763 14 Zlín 

Stavba je umístěna na parcelách: 

Parcela číslo LV 
Druh 

pozemku/využití 

Celková 

výměra (m2) 
Vlastník 

528/1 1 orná půda 4044 Statutární 

město Zlín 

63 1 orná půda 1097 Statutární 

město Zlín 

 

1.1.2 Předmět dokumentace 

Druh:    budova občanského vybavení 

Charakter stavby:  novostavba 

Účel stavby:   služby 

Stupeň:   dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Dokumentace řeší novostavbu mateřské školy ve městě Zlín. Jedná se o trvalou 

stavbu občanské vybavenosti. 

1.1.3 Údaje o stavebníkovi 

a) obchodní firma, nebo název 

Stavebník:   JKSTAV s.r.o. 

ZARÁMÍ 35, 760 01 ZLÍN 

 Jednatel firmy:  Ing. Pavel Novotný 

     email: novotny.p@JKSTAV.cz  
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1.1.4 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) Projektoval:    Bc. Jan Konečný 

1.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Jednotlivá členění stavby: 

SO - 01 - Mateřská škola 

SO - 02 - Plocha pro uložení komunálního odpadu   

SO - 03 - Plocha pro pozemní komunikaci, parkovací stání    

SO - 04 - Plocha pro parkovací stání       

SO - 05 - Zpevněné plochy       

SO - 06 - Herní sestava - hrad se skluzavkou - úprava povrchu písek 

SO - 07 - Houpačky          

SO - 08 - Pískoviště          

SO - 09 - Herní sestava + věž se skluzavkou - úprava povrchu pomocí gumové pryže 

SO - 10 - Trampolíny - úprava povrchu pomocí gumové pryže   

SO - 11 - Skluzavka          

SO - 12 - Záhon pro pěstování rostlin       

SO - 13 - Dětské hřiště s úpravou povrchu pomocí gumové pryže  

SO - 14 - Přípojka splaškové kanalizace     

SO - 15 - Přípojka elektro NN       

SO - 16 - Přípojka vodovodu     

SO - 17 - Přípojka plynu NTL 

SO - 18 - Přípojka sdělovacího kabelu 

SO - 19 - Dešťová kanalizace 

SO - 20 - Veřejné zpevněné plochy 

* body SO2-S20 nejsou součástí projektové dokumentace 

 

1.1.6 Seznam vstupních podkladů 

Výpis z katastru nemovitostí včetně listu vlastnictví 

Snímek katastrální mapy 

Podklady o existenci sítí 

ČNS a související technické a legislativní předpisy (stavební zákon) 

Polohopisné a výškové zaměření 

Fotodokumentace a osobní průzkum 
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2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

(dle zákona č. 225/2017 Sb. a přílohy č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 Sb. o dokumentaci 

staveb v platném znění) 
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2.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku a území: 

Řešené území se nachází v k.ú. Velíková [778028]. Jedná se o mírně svažitý pozemek s 

mírným sklonem k jižní straně parcely. Jedná se o předmětné pozemky p.č. 528/1 a p.č. 

63, které jsou ve vlastnictví statutárního města Zlín. Inženýrské sítě jsou dovedeny na 

hranici pozemku. Kolem pozemku probíhá zpevněná asfaltová komunikace. Dosavadní 

území je využíváno pro zemědělské účely. Pozemky jsou vedeny jako orná půda. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující, nebo územním 

souhlasem  

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. 

Stavbou budou dodrženy všechny obecné požadavky na využití území. Umístění a 

realizace stavby na předmětné parcele je v souladu s územním plánem, cíli a záměry 

územního plánování. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívaní stavby 

Území je v souladu s územně plánovací dokumentací. V územně plánovací dokumentaci 

jsou pozemky zařazeny pro výstavbu. Proběhne vyjmutí pozemků ze zemědělského 

půdního fondu. Projekt je vypracován pro sloučené územní rozhodnutí a stavební 

řízení/ohlášení. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni DPS. 

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době zpracování 

projektové dokumentace známy. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Záměr o stavbě byl předjednán s dotčenými orgány a organizacemi státní správy. 

Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů zařizuje stavebník v rámci řízení. 

Stavba se bude nacházet na pozemcích v soukromém vlastnictví statutárního města Zlín. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na staveništi byl proveden geologický průzkum 

- Geologický průzkum formou kopané sondy 

- Geodetické zaměření staveniště 

- Z průzkumu vyplývají jednoduché základové poměry. Půdy jsou středně hluboké 

až hluboké a středně až dobře odvodněné, jedná se o hlinitopísčité až 

jílovitohlinité zeminy. Nezámrzná hloubka 0,8 – 1,0 m. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů  

Nejsou známa 

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

Oblast nespadá do poddolovaného ani záplavového území.  

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

poměry v území 

Vliv stavby na okolní pozemky: 

Realizací navržené novostavby mateřské školy se poměry v okolí nijak nezmění. 

Nebudou negativně ovlivněny využití okolních pozemků a staveb. Stavba je navržena 

v dostatečné vzdálenosti od okolních staveb a společných pozemků.  

Ochrana okolí:  

Pro provoz objektu není nutno navrhovat žádnou ochranu okolí nebo okolních staveb. 

Ochrana okolí při stavební činnosti je popsána v části B.8 - zásady organizace výstavby. 
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Lze konstatovat, že vzhledem k velikosti stavebního pozemku, možnosti příjezdu ke 

stavbě a navrženým tradičním technologiím stavby, není předpoklad pro vznik 

negativních vlivů provozu objektu nebo stavební činnosti na okolí.      

Vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Stavbou nebudou narušeny ani negativně ovlivněny stávající odtokové poměry daného 

území. Dešťové vody ze střech budou svedeny do akumulačních a vsakovacích jímek. 

Zachycená dešťová voda bude využívána pro zalévání a zavlažování. Dešťové vody ze 

zpevněných ploch (parkoviště) budou odvedeny přes odlučovač ropných látek a olejů do 

retenční nádrže a dále pak do vsakovací jímky. Dešťové vody z nezpevněných ploch se 

budou přirozeně vsakovat. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace se nevyskytují. Stromy se na pozemku vyskytují v dostatečné 

vzdálenosti od novostavby. Drobné keře na hranici pozemku a hranici místní 

komunikace budou vykáceny.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu, 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Požadavky na zábory zemědělských pozemků, nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa se zde nevyskytují. Zábor ZPF se řeší vynětím plochy stavby a zpevněných ploch ze 

ZPF. Skrývka ornice bude uložena na pozemku 528/1 v jeho spodní (jižní) části. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu – ulice Horní konec. Jedná se o místní 

komunikaci, která je vzdálena cca 100 m od předmětné budovy. Komunikace má šířku 

cca 12,0 m.  

Veškeré inženýrské sítě jsou přivedeny na hranici pozemku nebo do její těsné blízkosti 

– kanalizace DN300, vodovod PE DN100, NTL plynovod, distribuční rozvod NN a 

sdělovací kabel. Inženýrské sítě plynovodu a NN jsou vedeny na opačné straně místní 
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komunikace Chrástí než je plánovaná novostavba. Pro připojení NN a plynovodu je 

nutná realizace průtlaku pod stávající místní komunikací. 

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

Se stavbou nesouvisí žádné další investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba se provádí na pozemcích p.č. 528/1 a p.č. 63 katastrálního území Velíková 

[778028] 

o) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Do staveniště zasahují ochranná pásma jednotlivých podzemních sítí a ochranné pásmo 

lesu. Ochranné pásmo lesu zasahuje do staveniště parkoviště SO-03 a plochy pro uložení 

komunálního odpadu SO-02. Do ostatních ochranných a bezpečnostních pásem staveniště 

nezasahuje. 
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2.2 Celkový popis stavby 

2.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu objektu občanské vybavenosti. Objekt je částečně podsklepen. 

Objekt má dvě nadzemní podlaží. K objektu přiléhá 18 parkovacích míst (17+1). 

b) účel užívání stavby 

Mateřská škola bude využívána pro předškolní výchovu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly projektantovi známy žádné výjimky 

a úlevová opatření na řešenou stavbu. Objekt splňuje bezbariérový vstup do objektu. 

e) informace o tom, v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných 

právních předpisů. 

f) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt nepodléhá zvláštní ochraně (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana 

obyvatelstva atd.) 
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g) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

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

apod.) 

Celková zastavěná plocha:   1 807,6 m2    

Zpevněná plocha MŠ:    568,7  m2   

Zastavěná plocha příslušenství:  1 238,9  m2 

Celkový obestavěný prostor:   3 973,2  m3 

Celková užitná plocha:   771,2   m2 

Celkový počet tříd:     3 

Celkový počet osob ve třídách:  54+10  osob 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Potřeba tepla a třída ENB 

Výpočet potřeby tepla je součástí výpočtu energetické náročnosti budovy. Na základě 

vyhotovení PENB bude také objekt zařazen do případné třídy energetické náročnosti 

budov. Objekt je navržen na doporučené, nebo lepší než doporučené hodnoty součinitele 

prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obálky budovy. 

Potřeba vody a produkce odpadní vody 

Výpočet potřeby vody je proveden podle platných směrnic č. 9/1973 a přílohy č. 12 dle 

vyhlášky č. 120/2011, která nahradila vyhlášku č. 428/2001 Sb. (vyhlášky a normy v 

platném znění) 

Kategorie II – Veřejné budovy a školy 

Mateřská škola (při průměru 200 pracovních dnů za rok): 

Počet osob (žáků): 54 = 16 m3/rok 

Počet zaměstnanců: 10 = 16 m3/rok 
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Celkem 64 osob = 64*16 = 1 024 m3/rok = 2805 l/den 

1. Průměrná denní potřeba vody: Qp = 2805 l/den = 2,805 m3/den 

2. Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp . kd = 2,805 . 1,5 = 4,208 m3/den 

3. Maximální hodinová potřeba vody:  Qh = Qm . kh : 24 = 4,208 . 1,9 : 24 = 0,333 

m3/hod = 0,0925 l/s 

Bilance splaškových odpadních vod: 

Dle návrhu a výpočtu množství splaškových odpadních vod, bude do kanalizačního 

potrubí DN 300 přitékat maximálně 18,144 m3/den (5,04 l/s) 

Bilance dešťových odpadních vod: 

Množství dešťových vod dle ČSN 12056 

Do retenční nádrže bude přitékat z plochých střech maximálně 26,6 l/s při uvážení 

srážkového souhrnu dle ČHMÚ 720 mm/rok. 

Retenční nádrž je dimenzována na 8 m3. Celkové množství dešťové vody bylo vypočteno 

na 21,1 m3/rok. Dešťová voda v retenční nádrži bude sloužit pro zálivku a zavlažování. 

Vsakovací nádrž byla stanovena výpočtem na 15,2 m3. 

Potřeba požární vody: 

Viz D.1.3 - PBŘ stavby 
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Elektroinstalace 

Budou použity LED svítidla s průměrnou účinností zdroje nL = 30 % 

 

Instalovaný příkon tříd    8,0 kW 

Instalovaný příkon zázemí    12,0 kW 

Soudobý příkon  (8. 0,5)   4,0 kW 

Soudobý příkon  (12. 0,5)  6,0 kW 

 

Instalovaný výkon:   Pinst [kW]    Pp [kW] 

Třídy (3x) + zázemí   18,0  0,36   6,5 

  

Spol. prostory: 

Technické místnosti a ostatní  0,62  0,5   0,31 

Osvětlení    5,64  0,5   2,82 

Slaboproud    1,0  0,5   0,5 

 

Celkem    25,26  0,4   10,1 kW 

Technické maximum     0,9   22,7 kW 
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Odpady  

Stavební odpad bude tvořen především obaly staveních hmot a materiálů a jejich zbytky. 

Obalový materiál bude likvidován v rámci běžného komunálního odpadu, pokud svým 

charakterem odpovídá složení komunálního odpadu. Vzniklé odpady ze stavebních 

materiálů budou zlikvidovány v rámci běžné likvidace stavebního odpadu odvozem na 

skládku stavební suti. Nepředpokládá se, že při stavbě vzniknou nebezpečné odpady. 

Všechny odpady musí být zlikvidovány v souladu s legislativou a vyhláškami platnými 

v daném čase a místě stavby. 

Odpady produkované užíváním stavby (komunální odpad) budou likvidovány stejným 

způsobem, jaký stanoví místní předpisy a vyhlášky. Svozem komunálního odpadu 

případně likvidací ve sběrných dvorech. Pro nádoby na komunální odpad bude zřízena 

plocha pro uložení komunálního odpadu SO-02. 

Vytápění a příprava TUV 

Vytápění a ohřev TUV jsou zajištěny pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů o 

výkonu   2x24 kW kategorie C. Plynové kondenzační kotle budou zapojeny kaskádově. 

Pro ohřev teplé užitkové vody budou sloužit plynové kondenzační kotle, které budou 

napojeny na zásobník TUV o vypočítaném objemu 500l. 

 

Celková měrná ztráta prostupem = 457,03 W/K 

Objemový tok větracího vzduchu = 0,28 l/h 

Ztráta větráním   = 11,73 kW 

Celková předběžná tepelná ztráta = 27,48 kW 

 

Všechny tyto údaje jsou předběžné. Přesné hodnoty musejí být řešeny v rámci 

samostatné projektové dokumentace ZTI. 
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Plyn 

NTL plyn bude přiveden do technické místnosti objektu. V technické místnosti bude plyn 

připojen ke dvěma plynovým kondenzačním kotlům kategorie C. Dále pak bude plyn 

veden v podhledu do přípravny jídel, kde bude sveden u plynového sporáku. Vedení 

plynu a dimenze dle výkresové dokumentace. 

Vzduchotechnika 

Částečné větrání objektu bude zajištěno VZT rekuperační jednotkou a částečně 

přirozeně okny. Rekuperační jednotka bude řízena čidly CO2 a dle potřeby po celou 

dobu provozu mateřské školy. Rekuperační jednotka bude umístěna ve strojovně VZT.  

Bližší informace o rekuperační jednotce a objemu přiváděného a odpadního vzduchu 

specifikuje projekt VZT.  

Odsávání hygienických zařízení 

Množství vzduchu odváděného    150 m3/hod pro toalety 

Intenzita větrání      30 m3/hod pro výtok teplé vody 

        50 m3/hod pro klozet 

       150 m3/hod pro sprchu 

Druh větrání      nucené 

 

Zajištění výměny vzduchu pro třídy a ostatní místnosti   25 m3/hod  

Druh větrání        nucené 

 

Větrání technické místnosti 

Požadované množství hygienického vzduchu:  10 m3/hod (0,5x za hodinu) 

Požadavky jsou řešeny vyhláškou č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. 

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

etapy) 

Předpokládá se započetí stavby v roce 2021 a dokončení do dvou let od udělení souhlasu 

se stavbou. 
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j) orientační náklady stavby 

Stanoveno v cenové kalkulaci ÚRS - 26 729 900 Kč. 

 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

k) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešené území se nachází na území obce Velíková, kdy řešené území je určené 

k zastavění. Předmětné parcely spadají do kategorie dle územního plánu města             

Zlín VO. plochy občanského vybavení – veřejné vybavení. Ve stávajícím stavu jsou 

pozemky vedeny jako orná půda ve vlastnictví statutárního města Zlín. Celková plocha 

těchto pozemků je 5 141 m2. Pozemky svým tvarem odpovídají tvaru poloviny 

půlkruhu. Stavba bude situována do horní části pozemku 528/1 cca 5 m od přilehlé 

komunikace. Příjezd na pozemek bude umožněn po místní komunikaci ul. Chrastí, která 

probíhá podél severní strany pozemku. 

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

řešení 

Stavba je dvoupodlažní, s částečným podsklepením. Objekt má celkem tři ploché 

střechy. Dvě ploché střechy budou řešeny jako jednoplášťové nepochozí střechy se 

stabilizačním násypem, dále pak jedna střecha jako extenzivní vegetační plochá střecha. 

Atika stavby je v prvním nadzemním podlaží u extenzivní vegetační střechy ve výšce 

5,03 m a v části se stabilizačním násypem je atika ve výšce 4,78 m nad podlahou prvního 

nadzemního podlaží. Ve druhém nadzemním podlaží je atika ve výšce 8,24 m nad úrovní 

podlahy prvního nadzemního podlaží.  

Maximální půdorysný rozměr stavby je 32,81 x 25,06 m. V prvním nadzemním podlaží 

se nacházejí dvě třídy mateřské školy. Každá třída má svůj vlastní vstup. Technické a 

technologické zázemí je odděleno od provozu tříd. Technické a technologické zázemí 

má svůj vlastní vstup pro zaměstnance, úklidovou službu, popř. vedení školky. Vstupy 

do mateřské školy jsou bezbariérové a před vstupem je volná plocha beze spádu. 

Spádování chodníku začíná cca 2 m od objektu, a to ve spádu 2%. Ze západního vstupu 

se dostaneme na hlavní schodiště, které propojuje pozemní podlaží a druhé nadzemní 

podlaží. V podzemním podlaží se nacházejí sklady a technické zázemí 
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vzduchotechnické jednotky. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází další třída 

půdorysně totožná s prvním nadzemním podlažím. Druhé nadzemní podlaží má svoje 

technické zázemí odděleno od provozu třídy. Do technického zázemí se dostaneme 

pomocí vlastního schodiště pro zaměstnance mateřské školy. Ve vybraných místnostech 

se nacházejí sádrokartonové podhledy se světly, kdy v hernách jsou tyto podhledy 

doplněny o širokopásmové akustické panely. Podlahy jsou provedeny v hernách jako 

teplé textilní a v ostatních místnostech vinylové nebo keramické. Další specifikace 

materiálů bude upřesněna níže v technické zprávě. Stavba je navržena 

z vápenopískových cihel, stropní konstrukce jsou z železobetonových stropních panelů 

Spiroll. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS o 

tloušťkách tepelné čedičové izolace 280 mm a 160 mm. 

2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn od severní a západní části objektu. Parkoviště 

o celkovém množství 18 míst je navrženo na západní části objektu. Hlavní vstupy do 

objektu jsou ze západní a severní strany. 

2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Požadavky na bezbariérové řešení jsou legislativně dány vyhláškou 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Požadavky na bezbariérové užívání stavby jsou splněny. 

2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Předpokladem pro bezpečné užívání stavby je dodržení obecně platných požadavků na 

stavby, resp. daný druh stavby. Tyto požadavky specifikuje zejména vyhláška 268/2009 

Sb. o technických požadavcích na stavby s odkazy na příslušné technické normy. 

Navržená stavba takové požadavky splňuje. 

2.2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení 

Nosný systém stavby tvoří obvodové a vnitřní nosné zdivo.  

Popis konstrukcí 
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Základy: 

Objekt bude založen plošně na základových pasech. Základová spára bude v nezámrzné 

hloubce, která je cca 1,0 m pod terénem a bude rovněž minimálně 0,85 m v rostlém terénu 

(v případě násypů). V části objektu, kde se nachází podzemní podlaží, dojde ke 

stupňování základových pásů. 

Svislé nosné konstrukce:   

Nosné svislé zdivo je tvořeno z vápenopískových cihel o tl. 240 mm. Budou použity 

vápenopískové bloky se součinitelem tepelné vodivosti max. 1.160 W/mK. 

Vápenopískové bloky budou vyzděny na tenkovrstvou zdící maltu. Překlady nad otvory 

se budou řešit pomocí systémového řešení výrobce vápenopískových bloků. Přesněji 

pomocí vápenopískových dílců s vloženou výztuží. 

Vodorovné stropní konstrukce: 

Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny železobetonovými stropními panely Spiroll 

o tl. 250 mm. Rozmístění stropu je blíže specifikováno v části dokumentace D.1.2.  

Střecha: 

Skladby střech na předmětném objektu jsou lepeny pomocí PU lepidla a 

stabilizovány násypem nebo zeminou. Střešní konstrukce je navržena na spád 3%.  

Střešní konstrukce se dá rozdělit do třech plochých střech. Plochá střecha nad západním 

vstupem v prvním nadzemním podlaží je řešena jako jednoplášťová střecha s povlakovou 

hydroizolací a stabilizačním násypem. Střecha je tvořena parozábranou z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu, dále ze spádových klínů a desek tepelné izolace EPS 

100. Hlavní hydroizolační vrstvu střechy tvoří povlaková hydroizolace na bázi PVC-P 

fólie. Na hydroizolační vrstvu je položena separační geotextílie a násyp z praného říčního 

kameniva.  

Plochá střecha nad druhým nadzemním podlaží je totožné skladby jen s větší tloušťkou 

tepelné izolace.  

Zelená extenzivní střecha je tvořena spádovým potěrem z lehčeného betonu, který udává 

střeše požadovaný spád. Dále je použita parozábrana na bázi SBS asfaltového pásu 

s hliníkovou vložkou. Tepelnou izolaci tvoří desky z expandovaného polystyrenu EPS 
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150. Jako hlavní hydroizolační vrstva jsou použity tři SBS modifikované asfaltové pásy, 

přičemž horní asfaltový pás je opatřen ochranou proti prorůstání kořínků. Na hlavní 

hydroizolační souvrství je položena separační vrstva a drenážní. Horní povrch střešního 

souvrství tvoří extenzivní střešní substrát a rozchodníková rohož.   

Přístup na plochou zelenou střechu je pomocí dveří ve druhém nadzemním podlaží. 

Přístup na plochou střechu druhého nadzemního podlaží je pomocí žebříku opatřeného 

ochranným košem. 

Vnitřní nenosné zdivo: 

Příčky jsou z vápenopískových cihel o tl. 115 mm. Zdivo je vyzděno na zdící maltu dle 

technologických pokynů a technických listů výrobce.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukčně se jedná o dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením a zastřešením 

pomocí plochých střech. 

2.2.7 Materiálové řešení 

Podlahy: 

Konstrukčně jsou řešeny jako těžké podlahy s keramickou nášlapnou vrstvou nebo 

s vinlylovou nášlapnou vrstvou. Podlaha v hernách je s textilní nášlapnou vrstvou. 

Podlaha na terénu bude opatřena větším množstvím tepelného izolantu, tepelná izolace 

bude tvořena podlahovými deskami určenými pevnostně pro obytné místnosti (užitné 

normové zatížení 1,5 kN/m2). Nosnou konstrukci podlahy bude tvořit cementový potěr 

nebo anhydrit. Podlahy budou vytápěny pomocí teplovodního systému. Podlahy na 

toaletách, hygienických zařízeních a technické místnosti budou opatřeny voděodolnou 

stěrkovou hydroizolací vytaženou na podlahy a stěny do výše min. 2,0 m. 

2.2.8 Úpravy povrchů 

Vnitřní povrhy: 

Vnitřní povrchy budou tvořit třívrstvé štukové omítky, v koupelnách a WC keramické, 

popř. kamenné obklady. Podrobně bude řešeno v projektu interiéru. 
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Vnější povrhy: 

Vnější fasádní plochy budou provedeny formou tenkovrstvých omítek na systémový 

zateplovací systém ETICS. Jako tepelný izolant bude použita čedičová izolace. Zateplení 

pod terénem bude provedeno z extrudovaného polystyrénu. 

Výplně otvorů: 

Interiérové dveře prvního a druhého nadzemního podlaží budou řešeny standardním 

způsobem s obložkovými zárubněmi. Výplně otvorů v podzemním podlaží budou 

osazeny do kovových zárubní. 

Vnější: 

Okna a vstupní dveře budou dřevohliníková. Zasklení oken bude tvořit izolační trojsklo. 

Vstupní dveře budou mít speciální požadavky na požární odolnost a budou osazeny 

manuálním tlačítkem pro zamezení volnému odchodu žáků z mateřské školy. 

b) mechanická odolnost a stabilita 

Výpočet dle statického posouzení statika. 

2.2.9 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

a) technická řešení 

Stavba bude napojena na stávající přípojky inženýrských sítí 

Vytápění 

Vytápění zajišťuje výrobu a distribuci topné vody pro otopná tělesa umístěná v 1.PP a 

teplovodní podlahové vytápění. Zdrojem tepla objektu budou dva plynové kondenzační 

kotle kategorie C o regulovatelném výkonu 2x 16-24 KW. Plynové kotle budou umístěny 

v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. Od kondenzačních kotlů bude topné 

medium vedeno do rozdělovačů vytápění v potřebném počtu větví dle návrhu 

podlahového vytápění. 

Vzduchotechnika a chlazení 

Není předmětem řešení této PD. 
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  Měření a regulace 

Není předmětem řešení této PD. 

Přívod elektrické energie a elektroinstalace 

Mateřská škola bude připojena na přípojku elektrické energie. Elektroměr bude osazen 

na severní straně objektu. Elektrická energie probíhá na opačné straně místní 

komunikace, proto bude připojení řešeno pomocí chráničky pod pozemní komunikací. 

2.2.10  Zdravotně-technické instalace 

Vodovod a vnitřní rozvody vody 

Voda je zajištěna přípojkou z veřejného vodovodního řadu, který probíhá na severní 

straně předmětných pozemků. Vodovod je veden v trubce PE 100. Vodovod bude od 

vodoměrné šachty dotažen do technické místnosti, odkud bude voda distribuována dále 

do objektu. V objektu bude zajištěna cirkulace teplé vody. Rozvody budou vedeny 

v podhledu, dále pak budou vedeny v předstěnách. Souběžně budou vedeny rozvody teplé 

i studené vody. 

Rozvody budou provedeny v plastovém potrubí PPR. Musí být provedeny tak, aby byla 

umožněna kompenzace teplotní délkové roztažnosti potrubí. Veškeré rozvody budou 

účinně tepelně izolovány návlekovou izolací z pěněných materiálů typu Mirelon min.       

tl. 13 mm.  

Zásobování teplou vodou 

V mateřské škole bude zajištěna cirkulace teplé vody. Ohřev teplé vody bude zajištěn 

pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x 24 kW. Zásobník TUV je 

umístěn v technické místnosti. Zásobník bude o objemu 500 l (Výpočet dimenze 

zásobníku v příloze). Na přívodu studené vody do zásobníku musí být osazena 

bezpečnostní sestava s pojistným ventilem. Doporučuje se i osazení expanzní nádoby. 

Kanalizace 

Dimenze kanalizace viz. příloha projektové části. Stoupačky kanalizace budou opatřeny 

větracím potrubím, které bude vyvedeno nad střechu mateřské školy. Větve kanalizace 

budou ukončeny zátkou. Nálevka u bezpečnostního přepadu akumulačního zásobníku 

TUV bude mít mechanickou protizápachovou uzávěru. Svodné potrubí bude provedeno 
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z KG-systému (PVC), příslušné dimenze. Spad svodného potrubí bude min. 2%. Prostupy 

skrz základy budou vedeny v chráničce. Po uložení potrubí musí být provedena zkouška 

potrubí podle ČSN 73 67 60 (zkouška plynotěsnosti a vodotěsnosti). Svodné potrubí bude 

napojeno na revizní šachtu před mateřskou školu. Z důvodu větší délky svodného potrubí 

budou realizovány dvě kontrolní šachty kanalizace uvnitř objektu. Kanalizace bude 

provedena v souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 

Dešťové vody ze střech 

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny vnitřními svody a jedním vnějším 

svodem do retenční nádrže. Vnější svod bude ještě před svodným potrubím procházet 

přes lapač střešních splavenin. Z důvodu délky dešťového potrubí budou osazeny celkem 

2 kontrolní šachty a na každých spojích budou osazeny revizní šachty dešťového potrubí. 

Dešťová voda ze zpevněných ploch blíže parkoviště, bude čištěna přes odlučovač 

ropných látek a olejů. Dimenze a předběžný návrh svodného potrubí je v příloze PD. 

Odvětrání 

Odvětrání hygienických místností bude nuceně nebo částečně přirozeně okny dle 

umístění místnosti v mateřské škole. Odpadní vzduch bude dále odveden nad střechu do 

exteriéru. 

2.2.11  Ochrana LPS 

Vnější LPS - Uzemnění 

Uzemnění je řešeno jako společná uzemňovací soustava el. zařízení a ochrany před 

bleskem (LPS). Na tuto společnou uzemňovací soustavu se připojí hlavni ochranná 

přípojnice budovy ve skříni HOP a jednotlivé svody ochrany před bleskem. Uzemnění je 

provedeno páskem FeZn 30x4mm (není-li uvedeno jinak), který se uloží do základu po 

celém obvodu objektu a to tak, aby byl obklopen betonovou směsí cca 5cm nad dnem 

výkopu. Před zabetonováním uzemnění je třeba navzájem vodivě propojit všechny 

kovové části v terénu (ocelové konstrukce budovy, ocelové armování atd.) připojením 

svorkami nebo přivařením ke společné uzemňovací soustavě. Dále je nutno u uzemňovací 

soustavy dodržet max. rozměr oka mříže 15x15 m. Veškeré spoje v zemi a přechody 

uzemňovacích vývodů z betonu na vzduch je nutno chránit proti korozi např. 

asfaltováním. Uzemňovací vývody od společně uzemňovací soustavy budou provedeny 
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z vodiče o průměru 10mm, typ 10N V4A. Uzemňovací soustava musí splňovat podmínky 

ustanovení ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a ČSN EN 62305-3 a vše musí byt ověřeno revizí. 

Vnější LPS – Jímací soustava a svody 

Pro objekt novostavby bude provedena analýza řízeného rizika dle ČSN EN 62305-2 

„Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizika“. Je nutno dodržet dostatečnou vzdálenost 

(s) mezi jímací soustavou nebo svody na straně jedné a chráněnými kovovými instalacemi 

i elektrickými zařízeními na straně druhé. Hodnoty dostatečných vzdáleností by měly být 

předmětem zprávy výpočtu LPS. Jímací vedení bude vedeno na podpěrách a svorkách. K 

jímací soustavě budou připojeny veškeré náhodné jímače, pokud vyhovují svými 

parametry, nacházejí se v její těsné blízkosti a nevstupují do budovy. Hřebenová soustava 

bude spojena se společnou uzemňovací soustavou svody. Svody budou ukončeny na 

zkušebních svorkách SZ. Svody budou vedeny na podpěrách. Vzdálenost podpěr na střeše 

a stěnách objektu bude 1,0m. Ochrana před bleskem musí být provedena v souladu s ČSN 

EN 62305-3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K provedení ochrany 

před bleskem se volí normalizovaný materiál dle ČSN EN 50 164-1 až 7. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nejsou předmětem PD. 

2.2.12  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Řeší projektová dokumentace část D.1.3 požárně bezpečnostní řešení. 

2.2.13  Úspora energie a tepelná ochrana 

Požadavky dány zákonem číslo 406/2000 Sb. se změnami 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 

180/5005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb. 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 

124/2008 Sb. (v platném znění) 

Stavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

hodnot nízké energetické náročnosti a tepelné ochrany budov podle metodiky ČSN 

730540-2 Tepelná ochrana budov, požadavky. 

Musí být dodrženy normové hodnoty pro: 

- Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 
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- Zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce 

- Intenzita výměny vzduchu 

- Tepelná stabilita v zimním období 

- Tepelná stabilita v letním období 

- Energetická náročnost budovy 

Výpis požadovaných hodnot pro součinitel prostupu tepla U posuzovaných konstrukcí je 

řešeno v samostatné části dokumentace ve složce č.6 Stavební fyzika a v přiloženém 

průkazu ENB. 

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující 

vnitřní teplotou 18 ºC - 20 ºC včetně viz. níž. 

Popis konstrukce                Součinitel prostupu tepla 

    [W/m2K]   

  Požadované Doporučené Doporučené 

  hodnoty hodnoty hodnoty 

  UN,20 Urec,20 

pro pasivní 

b. 

Stěna vnější 
0,30 

těžká 0,25 
0,18-0,12 

  lehká 0,20 

Střecha strmá se sklonem nad 45 º 0,30 0,20 0,18-0,12 

Střecha plochá šikmá do 45º 0,24 0,16 0,15-0,10 

Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15-0,10 

Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez t.izolace) 0,30 0,20 0,15-0,10 

Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 
těžká 0,25 

0,18-0,12 
lehká 0,20 

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 0,22-0,15 

Strop a stěna vnitřní k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30-0,20 

Strop a stěna vnitřní k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38-0,25 

Strop a stěna z temperovaného prostoru k venkovnímu pr. 0,75 0,50 0,38-0,25 

Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,60 0,45-0,30 

Stěna mezi sousedními budovami 1,05 0,70 0,50 

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10º včetně 1,05 0,70   

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10º včetně 1,30 0,90   

Strop vnitřní mezi prostory s rozd. teplot do 5º včetně 2,20 1,45   

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5º včetně 2,70 1,80   

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného 

prostoru do venkovního prostoru kromě dveří 

1,50 1,20 080-0,60 

Šíkmá výplň otvoru se sklonem do 45º do venkov.prostoru 1,40 1,10 0,90 

Dveřní výplň otvoru včetně rámu 1,70 1,20 0,90 

Výplň otvoru z vytápěného do temperovaného prostoru 3,50 2,30 1,70 

Výplň otvoru z temperovaného do vnějšího prostředí 3,50 2,30 1,70 
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2.2.14  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Dispoziční řešení objektu je navrženo tak, aby co nejlépe vyhovovalo chodu vzdělávací 

instituci s dětmi, aniž by ohrožovalo zdraví uživatelů. 

Větrání prostor v objektu bude zajištěno nuceně pomocí VZT jednotky a částečně 

přirozeně pomocí otevíratelných oken a dveřmi. Odvětrání hygienických místností bude 

nuceně, nebo částečně přirozeně okny dle umístění místnosti v mateřské škole. Odpadní 

vzduch bude dále odveden nad střechu do exteriéru. Objekt bude vytápěn pomocí 

deskových otopných těles v podzemním podlaží a pomocí podlahového teplovodního 

systému v 1.NP a ve 2.NP. Objekt bude vytápěn dvěmi plynovými kondenzačními kotly 

kategorie C o výkonu 2x24 kW. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými 

prosklenými plochami výplní otvorů. Území obce je zásobováno elektrickou energií 

distribuční sítí, přípojka elektrické energie bude realizována dle požadavků správce 

distribuční sítě. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly typu LED dle 

projektu elektroinstalace. Zásobování objektu vodou bude zajištěno vodovodní 

přípojkou ze stávajícího vodovodu PE 100 – samostatný projekt, v realizaci. Splaškové 

vody budou svedeny do veřejného řádu kanalizace DN300 – samostatný projekt, v 

realizaci. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže a dále pak do vsakovací 

jímky. Komunální odpad bude pravidelně odvážen technickými službami obce. 

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

by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk 

a vibrace působící na uživatele byly na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující 

pro dané prostředí a pracoviště. Z objektu nebudou vypouštěny žádné škodliviny do 

okolí.  

2.2.15  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího  

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavební pozemek na parcelách p.č. 528/1 a 63 je na základě výsledků měření OAR 

v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin zařazen do kategorie: NÍZKÝ 

RADONOVÝ INDEX. 
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Dle nové legislativy je podlahové vytápění jedno ze zvýšených požadavků ochrany proti 

radonu.  

Z důvodu požadavku na zajištění ochrany osob proti pronikání radonu z podloží bude 

třeba na pozemku provést dostatečnou izolaci stavby v souladu s normou ČSN 730601.  

Na základě zařazení pozemku do kategorie nízkého radonového indexu bude dle 

projektové dokumentace provedeno přiměřené technické opatření radiační ochrany 

pomocí systému hydroizolačních asfaltových pásů dle projektové dokumentace. Dále 

budou zatěsněny spáry mezi tepelným izolantem soklu a stěnou (spárová difuze radonu). 

V případě požadavku na jiné provedení je nutné nové řešení předem projednat 

s projektantem. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V okolí stavby nejsou žádné možné zdroje bludných proudů, neřeší se žádná ochrana.  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit, v budově mateřské školy není a 

nikdy nebude žádné zařízení ani provoz, které by vyvozovaly takové účinky s rizikem 

technické seizmicity.  

d) ochrana před hlukem 

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 

dne 1.12.2015, posuzuje orgán ochrany veřejného zdraví mimo jiné: 

- informaci o umístění stavby v katastrálním území 

- dispoziční řešení stavby s uvedením účelu užití jednotlivých místností 

- popis zdrojů hluku umisťovaných v rámci navrhované stavby – nejsou 

- doklad, ze kterého bude zřejmé, zda byly schváleny v platné územně plánovací 

dokumentaci obce nové komunikace, či jiné komerční zóny, u kterých lze 

předpokládat, že budou po uvedení do provozu zdrojem hluku pro plánovanou 

stavbu 

- situaci z hlediska vyznačení stávajících zdrojů hluku v okolí stavby mateřské 

školy 

- vlastní vyhodnocení hlukových poměrů v lokalitě  
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Akustická situace stavby 

Řešení stavební akustiky z hlediska vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí je řešeno 

blíže v části č.6 Stavební fyzika.  

Pro obvodový plášť požadavky na konstrukce stanoví ČSN 73 0532 v závislosti na 

ekvivalentní hladině hluku ve vzdálenosti 2 m před fasádou. Vzhledem k navrženým 

obvodovým technologiím stavby, kterými je vícevrstvý obvodový plášť 

z vápenopískového zdiva, železobetonové stropní konstrukce a výplně otvorů 

s izolačními trojskly, lze konstatovat, že požadavky normy budou dodrženy.  

e) protipovodňová opatření 

Stavba neleží v záplavové oblasti. 

 f)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba neleží v poddolovaném území. V době vypracování projektové dokumentace 

nebyly známy žádné další negativní účinky vnějšího prostředí, které by mohly ohrozit 

uživatele stavby nebo stavbu samotnou.  

2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Příjezd a přístup na pozemky p.č. 528/1 a 63 bude k objektu umožněn po místní 

komunikaci ul. Chrastí, která probíhá kolem severní části pozemků. Bude provedeno 

nové napojení stavby na komunikaci místního významu – ve fázi realizace samostatný 

projekt a samostatné stavební řízení. Bude vybudováno 18 parkovacích míst (17+1). 

Objekt bude připojen na inženýrské sítě budovanými přípojkami 

Přípojka plynu NTL 

Viz samostatná projektová dokumentace a samostatné stavební řízení. V současné fázi 

ve výstavbě před dokončením. 

Přípojka sdělovacího vedení 

Viz samostatná projektová dokumentace a samostatné stavební řízení. V současné fázi 

ve výstavbě před dokončením. 

Vodovodní přípojka 

Viz samostatná projektová dokumentace a samostatné stavební řízení. V současné fázi 

ve výstavbě před dokončením. 
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Přípojka splaškové kanalizace 

Viz samostatná projektová dokumentace a samostatné stavební řízení. V současné fázi 

ve výstavbě před dokončením. 

Přípojka NN 

Viz samostatná projektová dokumentace a samostatné stavební řízení. V současné fázi 

ve výstavbě před dokončením. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz samostatné PD a samostatné stavební řízení. 

 

2.4 Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení 

Příjezd bude k řešenému objektu umožněn po komunikaci ul. Chrastí, která je dále 

napojena na místní komunikaci Horní konec. 

 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd a přístup na pozemek bude k řešenému objektu umožněn po místní komunikaci 

na hranici pozemku v místě severní hranice pozemků. Bude provedeno nové napojení 

stavby na komunikaci místního významu. Způsob a místo napojení je patrné ze 

situačních výkresů. Stavba komunikace místního významu je součástí samostatného 

projektu a již řešeného stavebního řízení. 

 

Doprava v klidu 

Na pozemku je vybudováno celkem 18 stání osobních automobilů včetně jednoho 

parkovacích místa pro osoby s omezenou pohyblivostí. 

 

Pěší a cyklistické stezky 

Žádné pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány. 
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2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy řeší zbývající plochy, které jsou nezastavěné stavbou nebo plochami 

komunikací. V rámci terénních úprav se řeší pěší chodníky, oplocení a zelené plochy.  

Oplocení – pozemek bude oplocen dle situačního výkresu ze všech světových stran. 

Oplocení bude řešeno novým drátěným plotem s poplastovaným povrchem zelené barvy 

s výškou oplocení 1,8 m nad terénem. 

b) použité vegetační prvky 

Většina ploch bude zatravněna, dle situačního výkresu se na pozemcích vyskytují dětská 

hřiště. Hřiště budou mít úpravu povrchu dle přesné definice na situačním výkresu. 

Kolem objektu je navržen kačírek, který bude vysypán praným říčním kamenivem fr. 

16-32 mm. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou řešením. 

2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Stavba je navržena tak, aby byly dosaženy obecné zásady ochrany životního prostředí. 

Zamýšlené druhy činností a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí, jeho 

jednotlivé složky, organismy a místní ekosystém. Z objektu nebudou vypouštěny žádné 

škodliviny do okolí. Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudované přípojky do 

veřejného řádu splaškové kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány na místě 

jímáním, zasakováním. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou čištěny pomocí 

odlučovače ropných látek a olejů. 

Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat zákonným způsobem dle plánu 

likvidace odpadů zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním. Směsný odpad vzniklý 

v průběhu stavby doporučujeme likvidovat podle místních podmínek jeho třídění.  

Tuhý domovní odpad bude shromažďován do sběrné nádoby a odvážen na skládku 

oprávněnou organizací. Zateplení objektu bude provedeno v souladu se zákonem o 

hospodaření s energiemi a vyhovuje platným normám pro zateplení budov. Stavba 

neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo 
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podzemních vod. Neobsahuje též žádné zdroje technologického hluku ani zdroje 

nebezpečného záření. Bude-li během provozu domácnosti použito omezeně 

nebezpečných látek, budou tyto nakupovány v maloobchodním balení, ukládány a 

likvidovány v souladu s návody k použití. Stavba též nemá žádné negativní vlivy na 

obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci stavebních prací vzniká z použití 

stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době 

nočního klidu.  

Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, odvezen a ekologicky uložen na 

skládce. Jedná se konkrétně o následující kategorie odpadu (Kategorizace odpadů dle 

Vyhl. č. 381/2001 Sb.). 

 

Katalogové číslo Druh odpadu 
Kategorie   

odpadu 

050105 Únik ropných látek N 

170101 Beton O 

170102 Cihla O 

170802 Sádrová stavební hmota O 

170201 Dřevo O 

170202 Odpadní sklo O 

170203 Odpadní plast O 

170303 
Odpad dehtová lepenka a papír nasycený živicí a 

dehtem 
N 

170405 Železo a ocel O 

170407 Směs kovů O 

170411 Odpad kabelů O 

170504 Zemina a kameny O 

170506 Vytěžená hlušina O 

170604 Odpad skelných vláken O 

170904 Směsný demoliční odpad O 
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Všeobecné povinnosti 

Předcházení vzniku odpadů-každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 

povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny 

způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se 

zákonem a se zvláštními právními předpisy. 

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinná vyrábět tak, aby 

omezila vznik nevyužitelných odpadů, zejména pak nebezpečných odpadů. 

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost, v mezích daných 

zákonem, zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové 

využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 

odstranění není dostupný. 

Odpady vzniklé při užívání stavby 

Při užívání objektu bude vznikat běžný odpad, který bude tříděn, jeho odvoz bude 

prováděn přes systém městského odpadového hospodářství Technickými službami. 

Ochrana čistoty ovzduší  

(zákon 86/2002 Sb.) 

Hlavním zdrojem tepla domu je plyn (kondenzační kotle kategorie C).  

Ochrana vodohospodářských zájmů  

(zák. 254/2001 Sb.  o vodách aj.) 

Objekt bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci.  

Dešťové vody se zachycují v retenční nádrži. Dešťová voda bude dále pokračovat do 

vsakovací nádrže. Zachycená voda bude sloužit pro zalévání a zavlažování. 

Voda je z veřejného vodovodu. 

Ochrana přírody 

(zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) 

Vliv stavby z hlediska ochrany přírody je nevýznamný. 
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Ochrana ZPF 

(zákon 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění zák. č. 98/1999 a novele 184/2016 Sb.) 

Stavební pozemky musejí být vyjmuty ze ZPF. Podle provedené sondy se dá uvažovat 

s cca 300 mm humózní hlíny, která bude plošně odstraněna z půdorysu stavby a 

zpevněných ploch. Ta bude dočasně uložena na stavebním pozemku p.č. 528/1 ve 

spodní části tohoto pozemku. Po dokončení stavby se použije na provedení finálních 

terénních úprav.   

Lesní hospodářství 

(Zákon 289/1995 Sb. o lesích)  

Na část pozemku 528/1 zasahuje ochranné pásmo lesu. V části, kde bude pozemek 

spadat do ochranného pásma lesu se nebudou provádět stavební úpravy. Budou zde 

vysazeny stromy a keře.  

a)  vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

Do stavebního pozemku nezasahují žádná ochranná pásma stromů nebo památných 

stromů. Není známý požadavek na potřebu zvláštní ochrany rostlin nebo živočichů. 

b) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Soustava chráněných území Natura 2000 do staveniště nezasahuje. 

c) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Podklady nejsou známy, proto nejsou předmětem PD. 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 

nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není předmětem PD. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nová stavba bude mít legislativně dána ochranná pásma nových sítí. Nová bezpečnostní 

pásma budou akceptována a dodržena. 
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2.7 Ochrana obyvatelstva 

Během realizace stavby zajistí bezpečnost práce dodavatel stavby, případně stavebník. 

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti možnému úrazu osob. Pozemek není 

v současné době oplocen. Dojde k oplocení pozemku před zahájením prací a pokud 

bude oplocení v některé z částí demontováno, předpokládá se, že k tomu dojde jen 

v nezbytně nutných místech a případech. Následně dojde k řádnému zabezpečení proti 

neoprávněnému vstupu cizích osob na pozemek označením výstražnými cedulemi a 

vybudováním dočasných zábran. Stavba nebude po provedení navrhovaných stavebních 

úprav pro obyvatelstvo nebezpečná, ani není určena pro ochranu obyvatelstva. 

Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

2.8 Zásady organizace výstavby 

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

Pro potřeby stavby a sociálního zabezpečení staveniště bude potřebné vybudovat 

dočasný zdroj el. energie a vody.  

Pro stavbu bude využíváno prozatímní napojení na nově zhotovené přípojky. V případě 

nemožnosti zhotovení přípojek z důvodu pozdržení plánovaného prodloužení rozvodů 

okolních sítí bude zajištěna elektřina generátorem a voda mobilním vodojemem. 

Odvádění srážkových a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby 

se zabránilo rozmočení pozemku staveniště a neznečišťovala se přilehlá místní 

komunikace a jiné plochy přiléhající ke staveništi. 

Stavebník co nejdříve zajistí napojení na distribuční soustavu pro zřízení prozatímního 

respektive trvalého odběrného zařízení – dle požadavku provozovatele distribuční 

soustavy. 

b) odvodnění staveniště 

Odvádění srážkových a technologických vod ze staveniště, viz předchozí odstavec. 

V případě sond geologického průzkumu nebyla zastižena hladina podzemní vody, 

předpokládá se její výskyt až v hloubce cca 8,5 m. V případě, že by v průběhu 

stavebních prací došlo k jinému zjištění, např. dosažení úrovně hladiny podzemní vody 

nebo zjištění promáčenosti terénu, bude nutné přizvat projektanta případně 

hydrogeologa a zajistit řešení. Např.: odvodnění stavební základové jámy a základové 

spáry. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd bude k řešenému objektu umožněn po místní komunikaci z ulice Chrastí. Místní 

komunikace vede souběžně s hranicí pozemku podél jeho severní hranice. Bude 

provedeno nové napojení stavby na komunikaci místního významu. Způsob a místo 

napojení bude odpovídat trvalému napojení jaké je patrné ze situačních výkresů. Pokud 

bude provedeno provizorní dočasné napojení na komunikaci, bude zpevněno 

kamenivem (makadamem).  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. V případě, že dojde k zásahům do 

pozemku mimo hranice investora nebo u pozemků u nichž nemá povolení k výstavbě 

od vlastníka, musí k němu dojít po písemném odsouhlasení s vlastníkem pozemku o 

typu a rozsahu zásahu do pozemku. Stavebník se musí také ujistit, že nedojde k narušení 

ochranných pásem inženýrských sítí, které si nechá předem vytyčit.  Po ukončení 

stavebních prací budou provedeny terénní a sadové úpravy. Při provádění stavby 

nebudou používány těžké mechanismy, hlučnost při stavbě bude běžná. Před výjezdem 

ze stavby budou vozidla očištěna, a pokud dojde ke znečištění komunikace vozidly ze 

stavby, bude komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována 

používáním uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze 

stavby budou odváženy k likvidaci nebo na řízené skládky. Splaškové vody budou 

svedeny přes nově vybudovanou přípojku do veřejného řádu kanalizace. 

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

dřevin 

Plocha staveniště bude oplocena. Příprava staveniště nevyžaduje žádné asanace, 

demolice. Kácení křovin proběhne jen v nezbytně nutné míře. Žádná z uvedených 

dřevin nesplňuje podmínku pro samostatné posuzovaní ke kácení tj. průměr větší než 

80 cm ve výšce 130 cm.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Plocha staveniště v čase výstavby nepřesáhne plochu řešeného území. 
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g) požadavek na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou. 

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

likvidace 

Při výstavbě bude produkován jen běžný stavební odpad (tabulky v bodě B.6) a jeho 

likvidace bude realizována zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů 

zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním. 

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

Výškové osazení jednotlivých objektů respektuje topologii terénu tak, aby bilance 

zemních prací byla optimální. Před zahájením výkopových prací bude v nutném rozsahu 

stažena ornice do hloubky 30 cm a uložena na pozemku. Ornice bude opětovně využita 

při dokončení terénních úprav. 

Terénní úpravy vychází z výškového umístění domu a návazností na polohu vstupů do 

objektu. Všechny nově vzniklé výškové rozdíly v terénu budou řešeny spádováním 

zeminy. Všechna zemina z výkopových prací bude využita při terénních úpravách na 

stavbě. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení může 

způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností. Dodavatel musí 

zajistit pravidelné čištění staveniště a příp. místní komunikace od nečistot způsobených 

staveništní dopravou. Nesmí být narušena průjezdnost přilehlé místní komunikace. Za 

všech podmínek musí být komunikace průjezdná pro složky integrovaného záchranného 

systému. 

V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být stavbou dodržován noční klid. 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – 

dřevo, betonová drť, cihelný materiál, asfaltové pásy, obaly od barev apod. Stavební 

odpad bude tříděn a odvážen na skládku, viz část této zprávy B.6. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí Zákoník práce č. 262/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhl.č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, Nař.vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

Nař. vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci, kterou se provádí zákon o PO. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, musí mít zajištěny všechny povinné ochranné 

pracovní pomůcky a prostředky a musí být seznámeni se zásadami práce s el. přístroji a 

zařízením, s požárními poplachovými směrnicemi (i s ostatní dokumentací požární 

ochrany) a únikovými cestami z objektu. 

l) úpravy na bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bez požadavků. Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené 

pro bezbariérové užívání. 
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m) zásady pro dopravní a inženýrská opatření 

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

vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení 

upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Stavbou nebudou vznikat jiná zvláštní 

dopravně inženýrská opatření. V opačném případě by bylo nezbytné předem vypracovat 

patřičný návrh dopravně inženýrského opatření a informovat o něm předem předpisy 

stanoveným způsobem. 

o) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro 

provádění stavby. 

p) postup výstavby, rozhodující termíny 

Doba výstavby se předpokládá v trvání max. 24 měsíců po započetí stavby. Doba 

výstavby se bude vyvíjet zejména od okolních klimatických podmínek. Stavba není 

členěna na etapy, bude provedena jednorázově. 

 

Předpokládaný postup prací: 

- Geometrické vytyčení objektu, přípojek       0,5 měsíce 

- Výkopové práce, kontrola základové spáry, zhotovení přípojek   2 měsíce 

- Betonáž, výstavba základových konstrukcí, technolog. pauza   2 měsíce 

- Hrubá stavba, střešní. kce, zastřešení, technolog. pauza     5 měsíce 

- Kompletační konstrukce         4,5 měsíce 

- Dokončovací práce        3 měsíce 

- Rezerva            2 měsíce 

 

Předpokládané zahájení stavby:  03/2021 

Předpokládané ukončení stavby:   10/2022 
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3 D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

(dle zákona č. 225/2017 Sb. a přílohy č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 Sb. o dokumentaci 

staveb v platném znění) 
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3.1 Architektonicko-stavební řešení   

3.1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  

Předmětná novostavba mateřské školy má celkem 3 třídy. Celkový počet žáků bude 54. 

Zbylé části objektu jsou tvořeny technickým zázemím a skladovacími prostory. Třidy 

školy se nacházejí dvě v 1.NP a jedna v 2.NP.  

Zastavěná plocha objektem    568,7   m2 

Plocha zpevněných ploch    1 238,9  m2 

Obestavěný prostor     3 973,2 m3 

Počet tříd (žáci + zaměstnanci)   3 (54+10) 

3.1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby  

Stavba je situována na mírně svažitém terénu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno 

podzemní podlaží. Zastřešení je řešeno pomocí tří jednoplášťových plochých střech. Tvar 

objektu je do písmene ‚L‘. Fasáda objektu je navržena bílá se žlutými pruhy na částech 

fasády. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplením ETICS z čedičové vlny, 

jako pohledová vrstva je navržena silikonová omítka. Úprava soklu bude do výšky max. 

350 mm nad upravený terén, pohledová vrstva je navržena mozaiková omítka světle šedé 

barvy. Okna a vnější dveře jsou navrženy dřevohliníkové, zasklené izolačním trojsklem.   

Maximální půdorysný rozměr stavby je 32,81 x 25,06 m. V prvním nadzemním podlaží 

se nacházejí dvě třídy mateřské školy. Každá třída má svůj vlastní vstup. Technické a 

technologické zázemí je odděleno od provozu tříd. Technické a technologické zázemí má 

svůj vlastní vstup pro zaměstnance, úklidovou službu, popř. vedení školky. Vstupy do 

mateřské školy jsou bezbariérové a před vstupem je volná plocha beze spádu. Spádování 

chodníku začíná cca 2 m od objektu, a to ve spádu 2%. Ze západního vstupu se dostaneme 

na hlavní schodiště, které propojuje pozemní podlaží a druhé nadzemní podlaží. 

V podzemním podlaží se nacházejí sklady a technické zázemí vzduchotechnické 

jednotky. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází další třída půdorysně totožná 

s prvním nadzemním podlažím. Druhé nadzemní podlaží má svoje technické zázemí 

odděleno od provozu třídy. Do technického zázemí se dostaneme pomocí vlastního 
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schodiště pro zaměstnance mateřské školy. Ve vybraných místnostech se nacházejí 

sádrokartonové podhledy se světly, kdy v hernách jsou tyto podhledy doplněny o 

širokopásmové akustické panely.  

3.1.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Objekt bude spadat pod ministerstvo školství. Objekt bude vytápěn plynovými 

kondenzačními kotly kategorie C s výkonem 2x24kW. Plynové kotle budou ohřívat 

zásobník TUV o objemu 500l. K objektu přiléhá parkoviště s 18 parkovacími místy. 

Příjezdová komunikace je ze severní strany. 

V objektu se nevyskytuje žádné výrobní zařízení.  

3.2 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

3.2.1 Výkopy  

Z hlavního pozemku bude sejmuta ornice v oblasti navrženého objektu o hloubce cca 300 

mm. Ornice bude uložena na předem připravené místo spodní části pozemku p.č. 528/1. 

Pro skládku materiálu se vytvoří zpevněná plocha na severovýchodní části pozemku. 

Výkopy budou prováděny pomocí strojní techniky. Ornice bude znovu použita pro terénní 

dokončovací práce. Část zeminy z výkopových prací bude použita pro terénní úpravy a 

zbytek bude odvezen na skládku. 

3.2.2 Základy  

Základové konstrukce jsou řešeny jako základové pásy z prostého betonu. Základové 

pásy budou probíhat pod nosnými stěnami. V místě výtahu je zřízena spojitá deska 

z prostého betonu. Základy jsou navrženy z betonu C16/20. Základová spára je ve 

hloubce min. 900 mm pod rostlým terénem. Dále jsou dle projektové dokumentace 

základové pásy nadezděny tvarovkami ztraceného bednění. Do tvarovek ztraceného 

bednění bude vkládána výztuž, která bude spojena se základovými pásy. Podkladní 

betonová mazanina je tvořena betonem třídy C 15/20 vyztužená kari sítí 8/150/150 mm. 

3.2.3 Svislé konstrukce  

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových cihel tl. 240 mm na zdící maltu 

dle technického listu výrobce. Na příčkové zdivo budou použity vápenopískové cihly tl. 
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115 mm na zdící maltu. Šachty budou opláštěny sádrokartonovými deskami (desky      

GM-FH1) se skelnou výztuží. Desky budou vykazovat reakci na oheň A1. 

3.2.4 Překlady  

V obvodových stěnách jsou navrženy překlady z vápenopískových prefabrikátů, do 

kterých je vložena výztuž B500B dle statického posouzení. Překlady jsou navrženy bez 

vložení tepelné izolace. Je zpracován 2D teplotní model na posouzení kondenzace a 

nejnižší povrchové teploty v místě nadpraží. V příčkách jsou použity již prefabrikované 

překlady bez nutnosti betonáže a vkládání oceli. 

3.2.5 Vodorovné nosné konstrukce  

Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové předpjaté panely Spiroll o tl. 250 mm. 

Stropní konstrukce je po obvodu zateplena tepelnou izolací na bázi extrudovaného 

polystyrenu o tl. 120 mm. Panely Spiroll budou uloženy v podélném směru min. 100 mm 

na nosnou konstrukci (je navrženo 125 mm, nebo L/100). Na panely ve 2.NP je 

realizována nadbetonávka pro eliminaci průhybů a nerovností na panelu. Výkresy sestav 

stropních dílců jsou podrobněji zpracovány ve složce č. 4 - stavebně konstrukční řešení.  

3.2.6 Schodiště  

Hlavní schodiště je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou. Schodiště je navrženo 

jako prefabrikované železobetonové. Provozní schodiště v odděleném provozu je 

navrženo jako prefabrikované železobetonové. Schodiště se budou osazovat na předem 

připravený ozub ve stropních deskách panelů Spiroll. Osazení schodiště zajistí těžká 

technika. Spojení schodiště s vodorovnou nosnou konstrukcí se zajistí dle 

technologického předpisu výrobce. Výpočet schodiště je uveden v příloze ve složce č.1. 

3.2.7 Komín  

V objektu je navrženo vytápění pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů. Komín je 

navržen o vnějších rozměrech 300x300 mm s tenkostěnnou keramickou vložkou 

s průměrem 200 mm. Komín má přisávání venkovního vzduchu v průduších komínu 

okolo keramické vložky 
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3.2.8 Střešní konstrukce  

Mateřská škola je zastřešena plochými střechami. Ploché střechy jsou lepeny k podkladu. 

Plochá střecha nad západním vstupem je tvořena jednoplášťovou střechou s násypem. 

Skladba ploché střechy viz výpis skladeb - ST3. Zbylá část prvního nadzemního podlaží 

je zastřešena extenzivní zelenou střechou. Skladba viz výpis skladeb - ST1. Druhé 

nadzemní podlaží je zastřešeno pomocí jednoplášťové ploché střechy s násypem – 

skladba střechy ST2. Nosná konstrukce stropů je tvořena pomocí železobetonových 

předpjatých panelů Spiroll. Parozábranu tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm, 

který je bodově nataven k povrchu. Před natavením je potřeba povrch opatřit penetračním 

nátěrem. Hlavní hydroizolační vrstvu jednoplášťové střechy s násypem tvoří PVC-P fólie 

lehkého typu. Hlavní hydroizolační vrstvu extenzivní střechy tvoří tři SBS modifikované 

asfaltové pásy. Spodní asfaltový pás je samolepící s nosnou vložkou ze skelné tkaniny tl. 

3,0 mm, prostřední asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o tl. 4,0 mm je 

nataven celoplošně. Horní asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože a odolný 

proti prorůstání kořínků o tl. 5,3 mm je nataven celoplošně. Tepelně izolační vrstvu ve 

všech střechách tvoří desky a spádové klíny z expandovaného polystyrenu. Atika je ve 

svislém směru zateplena tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu a vodorovně 

klíny z EPS 150 ve spádu 5%. 

3.2.9 Hydroizolace spodní stavby  

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu jsou navrženy dva SBS modifikované 

asfaltové pásy. Asfaltové souvrství bude tvořeno z exteriérové strany asfaltovým pásem 

s vložkou ze skleněné tkaniny a blíže k interiéru bude celoplošně nataven asfaltový pás 

s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Před samotným natavením musí být konstrukce 

opatřena penetračním nátěrem na bázi asfaltové emulze. Hydroizolace musí být vytažena 

minimálně 300 mm nad upravený terén. Při ukončení hydroizolace musí být proveden 

zpětný spoj. 

3.2.10  Tepelná izolace obvodových stěn  

Objekt je zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Jako tepelný 

izolant bude použita čedičová vata s podélnými vlákny. Tepelná izolace bude ve dvou 

tloušťkách a to 160 mm a 280 mm. Třída reakce na oheň tepelného izolantu A1. Tepelná 
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izolace s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,038 W.m-1.K-1. 

Soklová a podzemní část je zateplena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem 

z extrudovaného polystyrenu tl. 140 mm a 200 mm. Podrobné řešení ve složce č. 6 – 

Stavební fyzika.  

3.2.11  Výplně otvorů   

Okna jsou navržena dřevohliníková s izolačním trojsklem (Uw = 0,79 W/m2K). Vstupní 

dveře jsou navrženy dřevohliníkové s částečným zasklením izolačním trojsklem              

(Ud = 0,94 W/m2K). 

Vnitřní dveře nadzemních podlaží jsou navrženy dřevěné obložkové. Dveře sloužící jako 

požární uzávěr musí vyhovovat požadavkům dle požárně bezpečnostního řešení. Dveře 

podzemního podlaží jsou navržené dřevěny osazené do ocelových zárubní. 

3.2.12  Podlahové konstrukce  

Podlahy v podzemním podlaží jsou navrženy na roznášecí betonové desce o tl. 150 mm. 

Podlahy 1.PP jsou zatepleny tepelnou izolací o tl. 80 mm. Dále pak je nejčastěji použita 

jako nášlapná vrstva keramická dlažba. V prvním nadzemním podlaží je taktéž podlaha 

navržena na betonové roznášecí desce o tl. 150 mm. Podlaha 1.NP je zateplena tepelnou 

izolací tl. 160 mm a deskami pro systém podlahového vytápění tl. 50 mm. Jako nášlapná 

vrstva jsou použity textilní, keramické a vinylové vrstvy. Ve druhém nadzemním podlaží 

je podlaha roznášena předpjatými panely Spiroll. Podlaha je vyrovnána lehčeným 

betonem o tl. 100 mm. Podlaha je opatřena kročejovou izolací tl. 50 mm a deskami pro 

systém podlahového vytápění tl. 50 mm. Pro nášlapnou vrstvu je použita textilní, 

keramická a vinylová vrstva. Skladby podlah viz Výpis skladeb. Nášlapné vrstvy a 

skladby podlah jsou navrženy dle požadavků na pokles dotykové teploty podlahy.  

3.2.13  Povrchové úpravy  

Venkovní omítky budou provedeny jako silikonsilikátové tenkovrstvé omítky o tl.          

2,0 mm. Barva vnějších omítek bude provedena dle projektové dokumentace. V oblasti 

soklu bude provedena jednosložková mozaiková omítka s barevnými kamínky. 

Vnitřní omítky budou tvořeny dvouvrstvými omítkami v celkové tloušťce 15 mm. Nátěry 

budou provedeny v různých barvách zejména dle přání investora. Nátěry 
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v komunikačních prostorech budou bílé barvy. V koupelnách a místnostech s navrženým 

obkladem bude proveden obklad z obkladů tl. 10 mm. Odstín obkladů bude dle přání 

investora.  

3.2.14  Zpevněné plochy  

Zpevněné plochy budou tvořeny zámkovou dlažbou tl. 60 mm. Pod nášlapnou vrstvou 

bude vrstva drceného kameniva fr. 4-8 tl. 60 mm. Vrstva bude hutněna po 300 mm. Jako 

další vrstva bude použito kamenivo fr. 16-32 tl. 120 mm. Tato vrstva bude položena na 

geotextílii (300 g/m2) a rostlý terén.  

3.2.15  Truhlářské, klempířské a zámečnické práce  

Prvky jsou specifikovány viz Výpis truhlářských, klempířských a zámečnických prvků.  

3.2.16  Výtah  

Výtah je situován uprostřed provozního schodiště. Výtah slouží pro distribuci jídel do 

2.NP. Nosnost výtahu je max. 100 kg. Pohon výtahu je umístěn na dně výtahové šachty. 

Motor je o výkonu 1,1 kW.  

3.2.17  Dokončovací a sadbové úpravy  

Celkový obvod pozemku dle situačního výkresu C.3 bude oplocen drátěným plotem 

výšky 180 cm. Terénní a sadbové úpravy se provedou dle výkresu C.3 – Koordinační 

situační výkres. Vegetační plochy budou osety travním semenem. Na pozemcích budou 

vystavěna hřiště a další zázemí pro žáky mateřské školy dle situačního výkresu C.3. Na 

jižní straně pozemku p.č. 528/1 bude osazena retenční a vsakovací nádrž. Kolem celého 

využívaného území budou vysázeny vzrostlé stromy, aby objekt chránily před 

nepříznivými okolními vlivy.   

3.2.18  Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Při užívání je uživatel povinen využívat navržené bezpečnostní prvky. Bude probíhat 

pravidelná kontrola a údržba technických zařízení objektu. Bude se také kontrolovat 

technický stav střech mateřské školy. Bude probíhat pravidelná údržba a kontrola VZT 

jednotky a kondenzačních kotlů. Bude probíhat kontrola technických zařízení dodávky 

teplé užitkové vody. Revizní zprávy musí být archivovány. 
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3.3 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření 

energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

Klasifikační zatřídění obálky budovy B. 

Podrobně viz složka č. 6 – Stavební fyzika.  

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží je zajištěna hydroizolačními 

modifikovanými asfaltovými pásy. Nízký radonový index. 

Stavba se nenachází v lokalitě s nízkou hladinou akustického zvuku. 

3.3.1 Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Podrobně viz složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení.  

3.3.2 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení  

Všechny navržené konstrukce musí splňovat požadavky příslušných technických norem 

a deklarované vlastnosti výrobcem materiálů. 

3.3.3 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí   

Na stavbě se nevyskytují netradiční technologické postupy. Zvláštní požadavky na 

provádění a jakost navržených konstrukcí nejsou.  

3.3.4 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele  

Na stavbu není vyžadována dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.  

3.3.5 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami.  

Na stavbu nejsou požadovány kontroly, měření a zkoušky nad rámec povinných zkoušek, 

které jsou stanoveny v příslušných technologických předpisech a normách.  
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ZÁVĚR  

Hlavním cílem mé diplomové práce byla projektová dokumentace pro výstavbu mateřské 

školy ve stupni DPS.  

Mateřská škola je umístěna v okrajové části obce Velíková. Novostavba je projektována 

na pozemcích p.č. 528/1 a p.č. 63. Podle záznamů z územního plánu jsou pozemky 

doposud nezastavěny. Využití pozemků je pro občanskou vybavenost dle územního plánu 

města Zlín. 

Diplomovou práci jsem zpracoval na základě získaných zkušeností při dosavadním 

ukončeném bakalářském studiu a současném navazujícím magisterském studiu na VUT 

fakulty stavební v Brně. Při zpracovávání projektové dokumentace jsem použil normy a 

právní předpisy v platném znění. Dále jsem použil skripta a odbornou literaturu. 

Základem celé práce bylo nalezení vhodného pozemku pro návrh mateřské školy. Po 

nalezení vhodného pozemku jsem zjišťoval místní poměry a úskalí, která by mi mohla 

návrh objektu zkomplikovat. Po provedení místního šetření a seznámení s lokalitou jsem 

pokračoval v návrhu dispozic a umístění objektu na pozemky. Po uspořádání dispozice 

jsem řešil další části projektové dokumentace. 

Změny finální projektové dokumentace oproti studii byly lehkého charakteru. Došlo 

k mírným změnám v jednotlivých skladbách konstrukcí a ke změně v dispozici mateřské 

školy. 

Diplomovou práci jsem zpracoval dle zadání. 

 

Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace mateřské školy ve stupni DPS, 

která je situována v okrajové části obce Velíková. Mateřská škola má dvě nadzemní a 

jedno podzemní podlaží. Celkem se v objektu nacházejí tři třídy o celkovém počtu 54 

žáků. Mateřská škola splňuje požadavky na funkčnost a hospodaření s energiemi.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  

VUT  vysoké učení technické  

FAST  Fakulta stavební  

SO   stavební objekt  

NP  nadzemní podlaží  

m n.m.  metrů nad mořem  

b.p.v.  Balt po vyrovnání   

č.  číslo  

PD  projektová dokumentace  

DPS   dokumentace pro provedení stavby  

ozn.  označení  

ČSN   česká státní norma  

EPS  expandovaný pěnový polystyren  

XPS  extrudovaný pěnový polystyren  

ETICS    External Thermal Insulation Composite System - vnější tepelně 

izolační kompozitní systém  

DET.   detail  

DN   jmenovitý průměr  

kat. č.   katalogové číslo  

NN  nízké napětí  

NTL   nízkotlaký  

PE  polyetylen  

PVC  polyvinylchlorid  

PUR  polyuretan  

mPVC  měkčený polyvinylchlorid  

PT   původní terén  

UT  upravený terén   

k. ú.   katastrální území  

p. č.  parcelní číslo  

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi  

RŠ   revizní šachta, rozvinutá šířka  

PÚ  požární úsek  

PENB  průkaz energetické náročnosti budov  

SPB   stupeň požární bezpečnosti  

tl.   tloušťka  

mat.   materiálu  

ZTI zdravotechnika  

ŽB  železobeton  

CPP  cihla plná pálená  

HUP  hlavní uzávěr plynu  
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EL  elektrorozvaděč  

A    plocha  

ul.  ulice  

Sb.  sbírky      

θe   návrhová vnější teplota [°C]  

φe  návrhová vnější relativní vlhkost [%]    

φi   vnitřní relativní vlhkost [°C]  

θi  návrhová vnitřní teplota [°C]     

Δ φi   vlhkostní přirážka [%]   

Δ θai    teplotní přirážka [°C]  

λD    deklarovaný součinitel tepelné vodivosti [W/mK]  

λu   návrhový součinitel tepelné vodivosti [W/mK]  

R  tepelný odpor konstrukce [m2K/W]  

Rsi    tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

[m2K/W]  

Rse    tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

[m2K/W]  

U    součinitel prostupu tepla [W/m2K]  

fRSi  teplotní faktor vnitřního povrchu  

b  je teplotní redukční činitel odpovídající  

Δθ10  pokles dotykové teploty [°C]  

Rw  vážená laboratorní neprůzvučnost [dB]  

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/(m2·K)]  
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