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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení novostavby mateřské školy 

na mírně svažitém pozemku v Dubňanech. 

Mateřská škola je dispozičně rozdělena do tří částí - administrativní, vzdělávací 

a technická. Je navržena pro 48 dětí, které jsou rozděleny do dvou oddělení. Jídelna 

je samostatná, součástí vybavení školky je i keramická dílna. 

Mateřská škola je navržena jako jednopodlažní nepodsklepená budova s plochou 

vegetační střechou. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu, 

svislé nosné konstrukce jsou z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm, příčky jsou 

navrženy z vápenopískových tvárnic tl. 115 mm a pórobetonových tvárnic tl. 125 mm. 

Stropní konstrukce je skládaná z předpjatých železobetonových dutinových panelů. 

Fasáda je provětrávaná, fasádní obklad tvoří omítnuté cementovláknité desky tl. 12,5 

mm. Zateplení je z minerální vlny tl. 250 mm, sokl je zateplen kombinací soklového 

EPS s uzavřenou strukturou a minerální vlnou tl. 220 mm. Soklová omítka 

je marmolitová.  

Architektonickým akcentem jsou kulatá okna s barevnými parapety v různých 

výškových úrovních. 

Součástí práce je i posouzení stavební fyziky a požárně bezpečnostní řešení.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

mateřská škola, školka, vegetační střecha, provětrávaná fasáda, herna, hřiště, dřevo, 

kulaté okna, vápenopísková tvárnice, předpjatý stropní panel  

ABSTRACT  

This diploma thesis focuses on the design of a new kindergarten building located on 

a slightly sloping plot in Dubňany, South Moravia.  

Functionally it is possible to divide the kindergarten into three parts - administration, 

education and technical facilities. There are two classes, each for 24 for children, 

a separate common room and a pottery class. The total capacity of the kindergarten is 

48 children. 

It is designed as a single-storey building with a green flat roof and without a basement. 

It is based on concrete foundation strips. Loadbearing mansory is made of sand-lime 

blocks, partitions are made of sand-lime blocks and aerated concrete blocks, ceiling 



 

is made of prestressed hollow core slabs. The walls are insulated with a combination 

of contact thermal insulation system and ventilated facade with facade cladding 

of fibre-cement board and timber cladding. 

Atypical round windows were use as a fun detail for the both classrooms and the 

common room.  

KEYWORDS  

kindergarten, green roof, ventilated facade, playroom, classroom, wood, playground, 

round window, sand-lime block, prestressed concrete floor slab 
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1 Úvod 

 Předmětem diplomové práce návrh nové mateřské školy ve městě Dubňany, 

ve kterém jsou současné kapacity dvou existujících mateřských škol 

nedostatečné. Budovy jsou zastaralé, obě jsou situovány v městské zástavbě a 

není možné je rozšířit. Navýšení kapacit je možné dosáhnout pouze výstavbou 

nové mateřské školy.  

 Navrhovaná mateřská škola je určena pro předškolní výchovu dětí ve věku 3 až 

6 let, v případě potřeby je možné vzdělávat pouze předškoláky. Jedná se zděnou 

jednopodlažní nepodsklepenou stavbu s vegetační plochou střechou. Půdorys 

odpovídá tvaru dvou pod úhlem proniknutých obdélníků, který kopíruje severní a 

severozápadní hranici pozemku.  

 Funkčně je stavba rozdělena do tří částí. Část určená společně pro děti, rodiče 

a pedagogické pracovníky navazuje na zádveří v této části se nachází 

kanceláře, šatna dětí, čekárna pro rodiče a hygienické zázemí. V navazující části 

jsou dvě oddělení pro děti, keramická dílna a společná jídelna, v poslední je pak 

technické zázemí, kde se nachází přípravna jídla, sklady a zázemí pro 

zaměstnance. Stravování bude zajištěno dovozem ze školní jídelny. 

Hlavním architektonickým záměrem bylo vytvořit nenápadnou, ale i hravou 

budovu mateřské školy, která zapadne do okolí. Velkou část prosklených ploch 

tvoří kulatá okna s parapety v různých výškách, z venku i zevnitř jsou jejich 

parapety barevné. V exteriéru bylo použito dubové dřevo, které je pro danou 

lokalitu typické.  

 Součástí návrhu je i úprava prostoru zahrady, stavba dětského hřiště a 

parkoviště pro rodiče i zaměstnance. 

 Práce obsahuje i komplexní posouzení z hlediska stavební fyziky a požární 

bezpečnosti.  
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2 Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby:  

Mateřská škola 

b) místo stavby:  

Dubňany, nároží ul. Hornická a 9. května  

Parc. č 1723/22, 1721/6, 1722, 1723/11, 1723/12, 1723/1 

Kat. území Dubňany [633585] 

c) předmět dokumentace:  

novostavba mateřské školy 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Město Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Architektonické a stavebně konstrukční řešení: 

Bc. Alice Chludilová, Za Stadionem 1318, 696 03 Dubňany 

Stavebně technické řešení: 

Bc. Alice Chludilová, Za Stadionem 1318, 696 03 Dubňany 

Požárně bezpečnostní řešení:  

Bc. Alice Chludilová, Za Stadionem 1318, 696 03 Dubňany 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO-01 – mateřská škola 

SO-O2 – vodovodní přípojka 

SO-03 – kanalizační přípojka 

SO-04 – přípojka nízkého napětí 

SO-05 – přípojka sdělovacího kabelu 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Studijní práce – dispoziční řešení 

Údaje a mapa z katastru nemovitostí 
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Územní plán města Dubňany 

Vyjádření správců sítí o existenci sítí v zájmové lokalitě 

Inženýrsko- geologický průzkum 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 Navrhovaná novostavba mateřské školy se nachází na mírně svažitém 

pozemku v okrajové části kat. území města Dubňany [633585]. Stavební 

pozemek tvoří celkem 5 parcel – 1723/22, 1721/6, 1722, 1723/11, 1723/12, na 

těchto parcelách je umístěna stavba mateřské školy, hřiště i parkoviště pro 

zaměstnance a rodiče. Napojení pozemku k veřejné komunikaci a sítím 

technické infrastruktury se dotýká i parcely 1723/1, která je ve vlastnictví města 

Dubňany. Pozemek má tvar nepravidelného trojúhelníku, jeho dvě strany lemují 

ul. Hornická a ul. 9 května, třetí strana přiléhá k lesu. Okolní zástavba je tvořena 

stavbami pro bydlení, zejména se jedná o rodinné domy, v blízkosti je i jeden 

bytový dům. Rodinné domy jsou převážně dvoupodlažní zastřešené plochou 

nebo sedlovou střechou. 

 V lokalitě se historicky nacházela škola, nejdříve se jednalo o hornické učiliště, 

po jeho zrušení se do těchto prostor přesunul druhý stupeň místní základní 

školy. Po dokončení výstavby nové budovy základní školy došlo k modernizaci 

tohoto objektu na byty. Budova nové mateřské školky tedy nijak významně 

nenaruší prostředí v zájmové lokalitě.  

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavební i územní řízení je spojeno v jedno správní řízení v souladu s §94j 

zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě se dle § 

78 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, samostatné územní 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 Objekt mateřské školy je dle územního plánu města Dubňany navrhován na 

ploše přestavby ozn. P/Z 5. Na této ploše se v současné době nachází 

nevyužívaný areál bývalé Báňské záchranné stanice. 

 
Obr. 1: ÚP Dubňany – I.1a Výkres základního členění území – výřez 

 Podle textové části územního plánu je plocha Z/P 5 zahrnuta do ploch 

smíšených obytných. Dále je v textové části uvedeno hlavní využití, využití 

přípustné, podmínečně přípustné, nepřípustné využití a podmínky prostorového 

uspořádání. 

 Jako hlavní využití je uvedeno polyfunkční využití s převahou bydlení. 

Přípustné využití je dle územního plánu umístění staveb určených pro bydlení 

v rodinných a bytových domech, pro komerční občanské vybavení a nevýrobní 

služby malého rozsahu (prodej, stravování, ubytování, apod.). Dále pak stavby 

a zařízení pro související dopravní infrastrukturu (parkovací stání pro osobní 

automobily, chodníky, cyklostezky,…) nebo veřejná prostranství včetně hřišť a 

malých sportovišť pro obyvatele území. Podmínečně přípustné využití ploch je 

pro umisťování staveb občanského vybavení veřejného charakteru, pokud se 

nejedná o nadmístní zařízení, staveb individuální rekreace, drobné výrobní 

služby a řemeslná výroba. Řemeslná výroba je umožněna jen za podmínky, že 

nedojde ke snížení kvality prostředí v území a nedojde k překročení 

hygienických limitů hluku nad přípustnou mez, také se nesmí zvýšit dopravní 

zátěž v území. 
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Nepřípustné využití plochy je pro umísťování staveb rekreace a zařízení a 

staveb, které by negativně ovlivnily podmínky v území kvůli překročení 

hygienických limitů – výrobní provozy, sklady, velkoobchod, chov zvířat, apod. 

Textová část stanovuje i podmínky prostorového uspořádání, pro plochu Z/P 5 

platí max. 4 nadzemní podlaží, dodržení odstupových vzdáleností, intenzita 

využití pozemku max. 50 % nebo dle stávajícího stavu, dále je v územním plánu 

uveden požadavek na výsadbu nových dřevin. 

 Navrhovaná mateřská škola je v souladu v územním plánem, jedná se o stavbu 

občanského vybavení veřejného charakteru, splňuje i požadavky prostorového 

uspořádání – jedná se o jednopodlažní objekt, jsou dodrženy odstupy, index 

zastavění je cca 33 % (1364,52 m2/4164 m2), součástí návrhu je i výsadba 

nových dřevin. 

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

na využívání území 

Nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek z obecných požadavků na 

využívání území. Navrhovaná mateřská škola je v souladu s vyhláškou č. 

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

pozdějších předpisů. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zohledněny a zapracovány do 

projektové dokumentace. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Radonový průzkum 

 Na pozemku byl proveden radonový průzkum, byl zjištěn nízký radonový index. 

Průměrná hodnota měření je 9,2 kBq/m3. 

Inženýrsko-geologický průzkum 

 Na pozemku byla provedena jedna kopaná sonda, ze které byl stanoven půdní 

profil. V zájmové lokalitě se nachází písčité hlíny, které tvoří nejsvrchnější část 

(mocnost cca 1,1 m), pod ní se nachází tenká vrstva hlíny jílovité (mocnost cca 

0,4 m), pod touto vrstvou je opět hlína písčitá (mocnost cca 1,2 m), nejspodnější 
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vrstvy jsou tvořeny písky a štěrky. Základová spára zasahuje do vrstvy hlíny 

písčité.  

 Hladina podzemní vody je kolísavá, zasahuje do vrstev štěrků a písků, které se 

nachází pod základovou spárou. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není vyžadováno.  

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

 Pozemek leží v blízkosti hranice poddolovaného území. Těžba již neprobíhá a 

důlní šachty jsou postupně asanovány. Nejkratší vzdálenost mezi hranicí 

pozemku a hranicí poddolovaného území je 16,6 m. Poddolované území by 

mohlo mít vliv na změny reliéfu terénu, mohlo by také způsobit 

nerovnoměrné sedání stavby. O stabilitě území je nutné se informovat u 

dotčených orgánů – Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a 

Zlínského se sídlem v Brně, nebo požádat o vyjádření státní podnik DIAMO, 

který má na starost sanaci těchto bývalých lignitových dolů. 

 Pozemek neleží v záplavovém území. 

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

poměry v území 

 Provoz mateřské školy nijak významně neovlivní okolní stavby a pozemky. 

V ranních a odpoledních hodinách může dojít k mírnému zvýšení koncentrace 

automobilové dopravy, kvůli předávání dětí. Součástí návrhu mateřské školy je 

i návrh parkoviště pro rodiče a zaměstnance. Zaparkovaná auta by tedy neměla 

negativně ovlivnit plynulost a přehlednost dopravy v lokalitě.  

 V průběhu výstavby dojde v okolí pozemku ke zvýšení hladiny hluku a 

prašnosti. 

Zdrojem hluku budou převážně stavební stroje, prachu stavební práce. Práce 

budou prováděny tak, aby nedošlo k překročení hygienických limitů hluku – 

např. časové omezení pracovní doby stroje. Budou provedena veškerá 

opatření, která zamezí nadměrnému šíření prachu do okolí – např. kropení 

vodou. 

Stroje budou pravidelně kontrolovány kvůli možnému úniku olejů a ropných 

látek, 
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které by mohly znečistit půdu a podzemní vodu. Všechny stroje, budou před 

opuštěním staveniště očištěny, aby nebyla znečištěna veřejná komunikace. 

 Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku se nachází opuštěný areál Báňské záchranné stanice, který bude 

zdemolován.  

 Budou odstraněny náletové dřeviny. 

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

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Bude žádáno o vyjmutí dvou částí pozemku 1723/1 o celkové výměře 270,77 

m2 ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, na těchto částech se nachází sjezdy na pozemek – 

k parkovišti pro rodiče a k parkovišti pro zaměstnance.   

i) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Navrhovaná stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu města Dubňany. Bude zhotovena vodovodní přípojka, přípojka 

nízkého napětí, přípojka slaboproudu (sdělovací kabel) a kanalizační přípojka 

k jednotné kanalizační síti. Likvidace dešťových vod je řešena primárně vsakem 

na pozemku. Jsou navrženy vsakovací bloky s přepadem do kanalizace. 

Zpevněné plochy z betonových dlaždic mají volné spáry, aby docházelo 

k minimálnímu odtoku dešťových vod z těchto ploch. Ostatní zpevněné plochy 

jsou spádovány do zeleně.  

 Objekt bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Budou zřízeny 

celkem dva sjezdy, jeden do ulice Hornická a jeden do ulice 9. května.  

 Přístup k objektu je bezbariérový. Na parkovišti je navrženo jedno parkovací 

místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Ke vstupu 

k objektu je navržena přístupová rampa se zábradlím výšky 900 mm, aby došlo 

k zamezení možného pádu. 

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

Stavba není věcně ani časově vázána na jinou stavbu, nevznikají žádné 

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

Parcela č. 1723/12: 

výměra: 612 m2 

způsob využití: zeleň 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastníci: Dubňanský háj, s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 

způsob ochrany: - 

seznam BPEJ: - 

omezení vlastnického práva: - 

Parcela č. 1721/6: 

výměra: 110 m2 

způsob využití: jiná plocha 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastníci: Dubňanský háj, s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 

způsob ochrany: - 

seznam BPEJ: - 

omezení vlastnického práva: - 

Parcela č. 1723/22: 

výměra: 1022 m2 

způsob využití: jiná plocha 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastníci: Dubňanský háj, s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 

způsob ochrany: - 

seznam BPEJ: - 

omezení vlastnického práva: - 

Parcela č. 1722: 

výměra: 1058 m2 

způsob využití: - 

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (stavba s č.p. 1786) 

vlastníci: Dubňanský háj, s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 

způsob ochrany: - 

seznam BPEJ: - 
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omezení vlastnického práva: - 

Parcela č. 1723/11: 

výměra: 1362 m2 

způsob využití: zeleň 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastníci: Dubňanský háj, s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 

způsob ochrany: - 

seznam BPEJ: - 

omezení vlastnického práva: - 

Parcela č. 1723/1: 

výměra: 3971 m2 

způsob využití: - 

druh pozemku: trvalý travní porost 

vlastníci: Město Dubňany, Nám. 15 dubna 1149, 696 03 Dubňany 

způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

seznam BPEJ: 02110, výměra 3971 m2 

omezení vlastnického práva: věcné břemeno (přípojky) 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Parcela č. 1723/1: 

výměra: 3971 m2 

způsob využití: - 

druh pozemku: trvalý travní porost 

vlastníci: Město Dubňany, Nám. 15 dubna 1149, 696 03 Dubňany 

způsob ochrany: zemědělský půdní fond 

seznam BPEJ: 02110, výměra 3971 m2 

omezení vlastnického práva: věcné břemeno (přípojky) 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
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  Navrhovaným objektem je novostavba jednopodlažní mateřské školy, hřiště a 

parkovacích ploch pro rodiče a zaměstnance. Součástí návrhu je i řešení 

připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

b) účel užívání stavby 

 Navrhovaná mateřská škola je stavba občanského vybavení sloužící ke 

vzdělávání dětí předškolního věku.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

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

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

stavby. Stavba splňuje svým stavebně technickým provedením požadavky 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechna závazná stanoviska byla zapracována do projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

zastavěná plocha: 1 364,52 m2 

užitná plocha: 1 072,64 m2 

obestavěný prostor: 5 629 m3 

celková plocha pozemku: 4 164 m2 

index zastavění pozemku: 33 % 

celková plocha zpevněných ploch propustných: 1 080,4 m2 

celková plocha zpevněných ploch nepropustných: 573,25 m2 

 



 11 

Mateřská škola má celkem dvě třídy, každá z nich pro 24 dětí. V každé třídě 

budou dvě učitelky/učitelé, vedení bude zajišťovat ředitel/-ka, ohřev jídla dvě 

kuchařky/kuchaři.  

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. 

• Hospodaření s dešťovou vodou 

Vegetační střecha:  

Q1=S1 ⋅	f1  ⋅ r =1 365 m2 ⋅	0,3 ⋅	0,6 m/rok=245,4 m3/rok	

Zpevněné plochy s volnými spárami:  

Q2=S2 ⋅	f2  ⋅ r =736 m2 ⋅	0,5 ⋅	0,6 m/rok=220,8 m3/rok	

Zpevněné plochy zatravňovací: 

Q3=S3 ⋅	f3  ⋅ r =341 m2 ⋅	0,15 ⋅	0,6 m/rok=30,69 m3/rok	

Zpevněné plochy nepropustné: 

Q4=S4 ⋅	f4  ⋅ r =573 m2 ⋅	0,9 ⋅	0,6 m/rok=309,42 m3/rok	

 

Qr= Q1+ Q2+ Q3+ Q4= 806,31 m3/rok 

Dešťové vody jsou likvidovány na pozemku, pomocí vsakovacího zařízení, 

jehož retenční objem je 21,6 m3. Vsakovací zařízení se skládá z 18 ks bloků o 

celkovém využití 83,3 %. V případě potřeby je možný odtok přebytečného 

množství dešťových srážek do jednotné kanalizace. 

Návrh retenčního zařízení je samostatnou přílohou jako součást Studijních a 

přípravných prací. 

• Roční bilance potřeby vody 

obsazenost osobami: 

48 dětí 

4 učitelé 

1 ředitel/-ka 

2 zaměstnanci v kuchyni 

1 uklízečka 

směrná čísla potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 498/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů: 
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8 m3/rok na žáka,pracovníka, učitele… wc, umyvadla, tekoucí teplá voda 

16 m3/rok na žáka, pracovníka, učitele … wc, umyvadla a teplá voda včetně 

sprchování 

3 m3/rok na strávníka …dovoz jídla, mytí nádobí 

 

48 dětí + 5 zaměstnanců = 53 osob ⋅ 8 m3/rok=424 m3/rok 

3 zaměstnanci ⋅ 16 m3/rok=48 m3/rok 

53 strávníků ⋅ 3 m3/rok=159 m3/rok 

 

Celková roční potřeba vody: Qr=631 m3/rok 

• Odhad množství splaškových vod 

 Objekt bude napojen na veřejnou stokovou síť. Ve městě Dubňany jde o 

jednotnou kanalizaci, ta je napojena na místní čistírnu odpadních vod.  

 

 Roční množství splaškových odpadních vod bude Qr=631 m3/rok 

• Odhad velikosti nádob na ukládání odpadu 

Předpoklad: 28 l komunálního odpadu/osoba/týden 

Počet osob: 57 (včetně údržbáře)  

Objem komunálního odpadu 28 l ⋅ 57 osob = 1 596 l/týdně 

Při svozu odpadu 1x týdně bude dostačovat 6 ks 240l nádob.  

• Druhy produkovaných odpadů 

V objektu mateřské školy budou produkovány převážně komunální odpady. 

Zatřídění dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Kód Název 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 

20 01 30 Detergenty 
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20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy 

20 01 38 Dřevo 

• Energetická náročnost budovy 

Byl posouzen pouze průměrný součinitel obálky budovy, mateřská škola 

spadá do kategorie B. Protokol je součástí samostatné přílohy Stavební fyziky. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude zahájena co nejdříve po vydání stavebního povolení, bude 

realizována v jedné etapě. Předpokládaná doba výstavby jsou dva roky. 

j) orientační náklady stavby 

Pro orientační odhad stavebních a bouracích prací byly použity cenové 

ukazatele ve stavebnictví pro rok 2020 (cenovasoustava.cz) a cenová soustava 

RTS DATA (rtscloud.cz). 

• bourací práce 

Demolice stávajícího objektu a zpevněných ploch. 

Administrativní část záchranné stanice V1=783,5 m2 x 9 m=7051,5 m3 

Garáž V2=280,7 m2 x 3 m=842,1 m3 

cenový ukazatel 331,50 Kč/m3 

cena celkem: (7051,5 m3+842,1 m3) x 331,50 Kč/m3=2 616 728,4 Kč 

Betonové zpevněné pojízdné plochy S=214 m2 

cenový ukazatel 757 Kč/m2 

cena celkem: 214 m2 x 757 Kč/m2 =161 998 Kč 

cena celkem za bourací práce: 2 778 726,4 Kč 

• výstavba nových objektů 

SO-01 Mateřská škola 

S=1231,51 m2, h=4,47 m 

VSO-01=1231,51 m2 x 4,47 m=5504,85 m3 

cenový ukazatel 5835 Kč/m3 

cena celkem: 5504,85 m3 x 5835 Kč/m3=32 120 708 Kč 

 

SO-02 Vodovodní přípojka 

dl. 13,95 m 
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cenový ukazatel 925 Kč/m 

cena celkem: 13,95 m x 925 Kč/m=12 903,75 Kč 

 

SO-03 Přípojka jednotné kanalizace 

dl. 3,85 m 

cenový ukazatel 1716 Kč/m 

cena celkem: 3,85 m x 1716 Kč/m=6 606,60 Kč 

 

SO-04 Přípojka vedení NN 

dl. 18,67 m 

cenový ukazatel 769 Kč/m 

cena celkem: 18,67 m x 769 Kč/m=14 357,23 Kč 

 

SO-05 Přípojka sdělovacího kabelu 

dl. 65,19 m 

cenový ukazatel 451 Kč/m 

cena celkem: 65,19 m x 451 Kč/m=29 400,69 Kč 

 

Zpevněná plocha – betonová dlažba pochozí 

S=575,03 m2 

cenový ukazatel 1137 Kč/m2 

cena celkem: 575,03 m2 x 1137 Kč/m2=653 809,11 Kč 

 

Zpevněná plocha – betonová dlažba vhodná k pojezdu 

S=505, 37 m2 

cenový ukazatel 1570 Kč/m2 

cena celkem: 505, 37 m2 x 1570 Kč/m2=793 430,90 Kč 

 

Zpevněná plocha – asfaltový chodník 

S=209,05 m2 

cenový ukazatel 1121 Kč/m2 

cena celkem: 209,05 m2 x 1121 Kč/m2=234 345,05 Kč 
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cena celkem za výstavbu nových objektů: 33 865 561,33 Kč 

 

celkové orientační náklady: 36 644 287,73 Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus   

 Město Dubňany vede pozemek v územním plánu jako plochu přestavby, 

kde je možné realizovat novou výstavbu budov občanského vybavení pro 

vzdělávání. Prostorová regulace je stanovena na max. 4 nadzemní 

podlaží, dodržení odstupových vzdáleností, index zastavění max. 50 % a 

výsadba nových dřevin.  

Mateřská škola je navržena v souladu s územním plánem jako 

jednopodlažní nepodsklepená budova s plochou střechou. Index 

zastavění pozemku je cca 33 %, jsou dodrženy odstupy od hranic 

pozemku, nové dřeviny budou vysazeny v rámci parkových úprav.  

  Objekt je umístěn co nejblíže k SZ hranici pozemku, jedná se o hranici 

sousedící s lesem, tímto směrem je orientovaná jídelna a keramická 

dílna, na jih jsou orientovány herny. Z jednotlivých tříd je i přímý vstup na 

hřiště, které je orientováno do ulice.   

b) architektonické řešení 

Půdorys vznikl průnikem dvou obdélníků pod úhlem, který koresponduje 

s hranicí pozemku na SZ straně. Fasáda je provětrávaná, kombinuje 

obklad z omítnutých cementovláknitých desek a dubového dřeva. 

Střecha je plochá vegetační. Barevným a architektonickým akcentem 

jsou kulatá okna s barevnými parapety v různých výškách. 

 Funkčně jde objekt rozdělit do tří částí. Správní a veřejně přístupná část 

navazuje na hlavní vstup. V této části se nachází kancelář pedagogů a 

vedení, čekárna pro rodiče s hygienickým zázemím (včetně jednoho 

bezbariérového WC), šatna dětí a hygienickým zázemím, sklad a 

strojovna VZT. Prostory uvnitř dispozice jsou osvětleny střešními 

světlíky. Další částí je část určená pro vzdělávání dětí. Zde se nachází 

herny, keramická dílna a jídelna. Poslední částí je technické a provozní 
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zázemí, které má samostatný vstup. V této části se nachází sklady pro 

přípravu jídla, přípravna jídla, sklady prádla, hygienických pomůcek a 

odpadu. Dále pak šatna pro zaměstnance a dílna se skladem zahradního 

náčiní.  

 Parkování je řešeno přímo na pozemku, pro zaměstnance byla 

navržena 4 parkovací stání a jedno parkovací stání pro zásobování. Pro 

veřejnost bylo navrženo 10 parkovacích stání, jedno z nich je vyhrazeno 

pro osoby s omezenou schopnostní pohybu a orientace.  

Výpočet dle ČSN 63 6110: 

Druh 

stavby 

Účelová 

jednotka 

Počet účelových 

jednotek na 1 stání 
Z počtu stání 

   
% 

krátkodobých 

% 

dlouhodobých 

MŠ,jesle dítě 5 90 10 

Počet obyvatel: 6 362 

Počet registrovaných vozidel: 2 474 

Počet vozidel na 1000 obyvatel: 389 

Součinitel vlivu stupně automobilizace ka: 0,97 

Charakter území: skupina A 

Součinitel redukce počtu stání kp: 1 

N=O0 ⋅ka + P0⋅ka⋅kp=0+(48/5)⋅0,97⋅1=9,312 míst → navrženo 10 parkovacích 

stání, odstavné stání nejsou navrhována 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní doba mateřské školy bude od 6:30 ráno do 17:00, děti budou 

moci ve školce zůstat půl nebo celý den. Počet tříd s celodenním 

provozem bude určen na základě zájmu rodičů. Hlavní vstupní dveře 

budou z bezpečnostních důvodů zabezpečeny proti vniknutí cizích osob, 

rodiče musí vždy zazvonit, do objektu objektu je pak pustí některý ze 

zaměstanců. Stravování bude dováženo z místní školní jídelny, v 

mateřské škole bude pouze ohříváno, svačiny a nápoje budou 

připravovány na místě, špinavé nádobí bude taktéž umýváno na místě. 
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Špinavé prádlo bude odváženo do prádelny. Zásobování bude probíhat 

služebním vchodem, pro zásobování je na parkovišti zaměstnanců 

vyhrazeno jedno parkovací stání.  

Město Dubňany sváží tříděný odpad, v současnosti probíhá svoz 

směsného komunálního odpadu, plastů, papíru a bioodpadu. Toto třídění 

bude probíhat i v mateřské škole. Pro ukládání odpadu je navrženo celkem 

6 ks 240l nádob, ty budou vyváženy 1x týdně dle plánu svozu odpadu. 

Ostatní odpady budou speciálně roztříděny a odvezeny na místní sběrný 

dvůr údržbářem.  

 Údržbu budovy i zahrady bude mít na starost firma TS DUKOS Dubňany, 

která zajištuje veškerou technickou správu města. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Mateřská škola je navržena tak, aby mohla být přístupná a využívaná 

osobami s omezenou schopnostní pohybu a orientace.  

 Přístupová rampa je osazena zábradlím, na dveřích jsou madla,  zasklení 

dveří je bezpečnostní a je označeno polepem,. Je navrženo jedno 

bezbariérové WC. 

 Mateřská škola je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti osob. Podlahové krytiny jsou navrženy s dostatečnou 

protiskluzovou úpravou povrchu – R10 pro umývárny, R9 ostatní prostory 

s pohybem dětí. Zasklené plochy jsou  z bezpečnostního skla. Na všech 

místech, kde hrozí pád z výšky jsou navržena zábradlí s výškou madla 

900 mm. Na schodištích, které budou přístupné dětem, jsou dvě madla – 

ve výškách 900 a 500 mm, výplň je svislá sloupková. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Mateřská škola je zděná jednopodlažní nepodsklepená budova, střecha 

je plochá vegetační. Je navržena na mírně svažitém pozemku. V přední 

části objektu je navrženo parkování pro rodiče s 10 parkovacími místy, 



 18 

přístup z ul. Hornická. V zadní části je služební parkoviště se 4 místy a 1 

místem pro zásobování, které je přístupné z ul. 9. května. V prostoru 

zahrady, která je orientována jižně do ulice, je navrženo hřiště, kolem 

hracích prvků jsou zpevněné plochy s gumovou dlažbou omezující pád.   

b) konstrukční a materiálové řešení 

Demoliční a zemní práce 

 Před zahájením prací dojde k odstranění náletových dřevin, poté bude 

sejmuta ornice o celkové mocnosti 300 mm. Ornice bude skladována na 

deponii do výšky max. 1,5 m. Po přípravě pozemku dojde k odstranění 

stávajícího objektu. Stavební suť bude odvážena na specializovanou 

skládku.  

 Vytyčení stavby provede autorizovaný geodet. Zemní práce budou 

probíhat strojně, základové pasy budou hloubeny rypadlem 

s odpovídající šířkou lžíce. Dočištění proběhne ručně. Vytěžená zemina 

bude skladována na pozemku, bude použita k terénním úpravám.  

Základové konstrukce 

Dle inženýrsko-geologického průzkumu je pod základovou spárou 

zemina F3 – hlína písčitá. Objekt je založen na základových pasech 

z prostého betonu, na pasech je dle sklonu terénu nadezdívka z tvarovek 

ztraceného bednění, ty jsou provázány svislou i vodorovnou betonářskou 

výztuží B500B a vyplněny betonem C25/30. Návrh základových pasů je 

součástí samostatné přílohy. Pasy jsou spojeny vrstvou podkladního 

betonu o tloušťce 150 mm, který je vyztužen kari sítí 150x150x6 mm. 

Pod příčkami je kari síť zdvojena.  

Svislé nosné konstrukce 

Nosné zdivo, obvodové i vnitřní, je navrženo z vápenopískových tvárnic 

tloušťky 240 mm. Zdění probíhá na tenkovrstvou maltu. 

Příčky 

Příčky jsou zděny převážně z vápenopískových tvárnic tl. 115 mm na 

tenkovrstvou maltu. V místech, kde je rozdíl teplot sousedních místností 

větší než 5°C, jsou příčky vyzděny z pórobetonových tvárnic tl. 125 mm. 
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Instalační šachty, předstěny 

Šachty i předstěny jsou montované lehké sádrokartonové konstrukce. 

Nosný rošt je opláštěn vždy dvěma deskami tl. 12,5 mm, mezera je 

vyplněna minerální izolací.  

Překlady 

Překlady jsou použity prefabrikované železobetonové i monolitické 

betonové. Prefabrikované překlady jsou z betonu C 30/35 vyztuženy 

ocelí B500B, monolitické jsou z betonu třídy C25/30 vyztuženy ocelí 

B500B. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako skládané z prefabrikovaných 

předpjatých železobetonových dutinových panelů tl. 250 a 160 mm. 

Panely byly zvoleny z důvodu možnosti použití na velká rozpětí, díky 

tomu zůstala dispozice mateřské školy otevřená. Návrh konstrukce musí 

být ověřen statikem a zkonzultován s dodavatelem panelů. 

Věnce 

Ztužující věnce budou zhotoveny ve dvou řadách, jedna tvoří podklad 

pro stropní panely, druhá spojí a ztuží celou konstrukci. Výška věnců je 

250 mm, spodní hrana nižšího věnce je ve výšce + 3,170, vyššího věnce 

ve výšce + 3,420. Věnce jsou navrženy z betonu C25/30 a vyztuženy 

ocelí B500B. 

Střešní konstrukce 

Střecha je plochá vegetační. Spád 2 % je vytvořen pomocí spádových 

klínů z EPS, tepelně izolační vrstva je navržena z polystyrenu s příměsí 

grafitu o celkové tloušťce 320 mm. Desky jsou zafixovány PUR pěnou. 

Hydroizolační vrstva a střešní konstrukce je přitížena vegetačním 

souvrstvím, mocnost substrátu je 200 mm. Stabilizace musí být ověřena 

statikem. 

Hydroizolace 

 Spodní stavba je izolována souvrstvím dvou SBS modifikovaných 

asfaltových pásů – jeden s hliníkovou nosnou vložkou, druhý s nosnou 
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vložkou ze skleněné tkaniny. Hydroizolační pásy spodní stavby jsou 

vytaženy min. 300 mm na úroveň upraveného terénu. Oba pásy jsou 

nataveny. 

 Hydroizolační vrstva ploché střechy je navržena z fólie z měkčeného 

PVC, min. tloušťka fólie musí být 2 mm. Fólie je spojována 

horkovzdušným svařováním, na svislé a prostupující konstrukce je 

napojena pomocí systémových tvarovek a poplastovaných plechů. 

Tepelná izolace 

Obvodový plášť je zateplen minerální vlnou o celkové tloušťce 250 mm, 

která je kladena do roštu provětrávané fasády, místy je mechanicky 

kotvena pomocí plastových talířových natloukacích hmoždinek. Sokl je 

zateplen kombinací soklového EPS s uzavřenou strukturou a minerální 

vlny. Soklová izolace má tloušťku 220 mm. Kombinace EPS a minerální 

vlny je zvolena z důvodu splnění požárně bezpečnostní požadavků na 

ETICS, kdy izolant třídy E smí zasahovat max. 1000 mm nad terén. 

Výplně otvorů 

Vnější okna a dveře jsou hliníková s izolačním trojsklem. Rám je vyplněn 

izolací. Parametry rámu i zasklení splňují požadavky na pasivní domy. 

Dveře jsou buď s bočním světlíkem i nadsvětlíkem, nebo pouze 

nadsvětlíkem. Okna v prostorech pro děti jsou kulatá, v ostatních 

místnostech klasická obdélníková. Světlíky mají plastový rám a izolační 

zasklení. Podrobněji samostatná příloha Výpis výplní otvorů. 

 Vnitřní dveře dřevěné v obložkové zárubni, v části hygienického zázemí 

pro rodiče a technického zázemí pro zaměstnance jsou dveře dřevěné 

v ocelové zárubni.  

Vnitřní okna mají dřevěný rám a jednoduché zasklení.  

Podrobněji samostatná příloha Výpis výplní otvorů. 

Podlahy 

 Skladby se liší dle účelu a funkce místnosti. Převažující nášlapná vrstva 

je marmoleum, které splňuje požadavky na protiskluznost. V prostoru 
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herny je použita textilní nášlapná vrstva, aby byl splněn požadavek na 

pokles dotykové teploty. V umývárnách a přípravně jídla je dlažba.  

Podle funkce místnosti se jedná o vytápěnou nebo nevytápěnou 

podlahu. Přechod mezi podlahovými krytinami je řešen pomocí 

přechodových lišt. 

Obklady 

 V interiéru budou ve všech prostorech hygienického zázemí, přípravně 

jídla a některých skladech keramické obklady.  

Omítky 

 Svislé konstrukce v interiéru jsou omítnuty jednovrstvou 

vápenocementovou omítkou tl. 10 mm, stropy zůstávají bez povrchové 

úpravy, jsou zakryty SDK podhledem. 

Nátěry 

 Omítnuté stěny jsou opatřeny barevným interiérovým nátěrem dle 

výběru investora. 

Podhledy 

 V celém objektu je světlá výška snížena na 3000 mm pomocí SDK 

podhledu. Nosná konstrukce je tvořena systémovými profily a noniovými 

závěsy. Opláštění nosné konstrukce je dvěma deskami tl. 12,5 mm. Mezi 

stropem a SDK opláštěním vzniká instalační mezera pro vedení rozvodů 

VZT. Viz výpis skladeb konstrukcí. 

Zpevněné plochy 

 Venkovní zpevněné plochy jsou převážně z mrazuvzdorné betonové 

dlažby s volnými spárami, které umožňují však dešťových srážek. Pro 

parkovací plochy byla použita zatravňovací dlažba. V prostoru hřiště je 

asfaltový chodníček, kolem hracích prvků je navržena gumová dlažba, 

která zmírňuje případný pád.  

Oplocení pozemku 

 Pozemek je oplocen plotem z dřevěných latí, horní hrana je seříznuta do 

křivky.  

Klempířské, zámečnické, truhlářské výrobky 
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Viz samostatné přílohy 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Konstrukce budou komplexně posouzeny 

a podloženy statickým výpočtem. Budou navrženy tak, aby odolávaly 

účinkům zatížení a aby nedocházelo k nadměrným deformacím. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Objekt bude napojen na veřejnou technickou infrastrukturu.  

Bude zhotovena nová přípojka kanalizace, elektro, sdělovacího kabelu. 

K připojení na vodovodní řad bude využita stávající přípojka.  

Kanalizace 

Na pozemku je oddělené vedení splaškové a dešťové vody. Dešťová 

voda je sváděna potrubím do vsakovacího zařízení, dešťová vody, která 

je odváděna z pojezdové betonové dlažby je přečičtěna v odlučovači 

lehkých kapalin a odváděna do vsakovacího zařízení. Vsakovací zařízení 

má navrženo přepad do jednotné kanalizace.  Dešťová kanalizace je 

navržena z PVC KG trubek DN 160. Splašková kanalizace je navržena 

z PVC KG trubek DN 200. Ke spojení splaškové kanalizace a přepadu 

vsakovacího zařízení dochází v místě revizní šachty. 

 

Vodovod 

 Pro připojení na místní vodovodní řad je využit stávající vrt, přípojka je 

pouze modernizována, dle platných požadavků VaK je zřízena 

vodoměrná šachta. Vodovod je navržen z trubek PE 50. 

 

Kabelové přípojky jsou vedeny vždy v chráničce. 

Elekto přípojku zřídí distributor.  

 

 Přípravu teplé vody bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch-voda. 

Objekt bude vytápěn pomocí nízkoteplotního podlahového vytápění. 

Větrání objektu bude nucené s rekuperací. 
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Návrh TZB je předmětem samostatné části projektové dokumentace 

(není zpracováno jako součást DP). 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je součástí samostatné přílohy složka č. 5 

– Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Komplexní posouzení stavební fyziky je součástí samostatné přílohy 

složka č. 6 – Stavební fyzika. 

Při návrhu měly být použity zásady pro navrhování budov s téměř 

nulovou spotřebou energie. 

 Základem je snížení tepelných ztrát obálkou budovy, snížení množství 

primární energie z neobnovitelných zdrojů a maximální využití energie 

z obnovitelných zdrojů. 

 Skladby konstrukcí byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 

hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní domy. 

 Výplně otvorů byly vybrány tak, aby splňovaly požadavky na pasivní 

domy. Rámy svislých výplní jsou hliníkové, zasklené izolačním trojsklem.  

Slabším místem objektu jsou světlíky, jejichž součinitel prostupu tepla 

nedosahuje tak dobrých hodnot. 

 K vytápění a přípravě teplé vody je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-

voda. Vzhledem k lokalitě a velikosti pozemku je to nejvhodnější řešení. 

Hloubkové vrty nejsou v blízkosti poddolovaného území možné, 

pozemek není dostatečně velký pro zemní rastr. Větrání je řízené 

s rekuperací. Je navrženo podlahové topení. 

 Důležitým faktorem při návrhu byla i orientace objektu vůči světovým 

stranám. Nejdelší a nejprosklenější strana s hernami je otočena směrem 

k jihu, tím je zajištěno nejen dostatečné množství denního světla, ale i 

tepelná stabilita místnosti v zimě. Díky velkým solárním zisků a použití 

masivní konstrukce o velké jímavosti, je možná dlouhá otopná přestávka. 

Letní přehřívání řeší venkovní žaluzie a u světlíků zasklení se selektivní 

vrstvou, které část infračerveného záření odrazí zpět do okolí.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

 Větrání objektu je nucené se zpětným získáváním tepla. Přívod a odvod 

vzduchu je vyveden na střechu. Intenzita větrání je 20-30 m3/h/žáka 

 V místnostech, kde se nachází trvalé pracovní místo, nebo se jedná o 

místnosti, které svým charakterem připomínají místnosti s trvalým 

pobytem musí splňovat požadavky na denní osvětlení,  třídy musí splnit 

minimální dobu proslunění, tj. 90 minut. Ve stropech budou instalována 

svítidla, umělé osvětlení musí být v souladu s normovými požadavky. 

 Každé dítě v předškolní věku musí mít k dispozici min. 60 l vody na den. 

 Na každých 5 dětí musí připadat 1 dětská WC mísa a 1 umyvadlo. 

Minimální plocha denní místnosti jsou 3 m2/dítě, plocha ložnice 1,7 

m2/dítě. 

 Způsob skladování lehátek a lůžkovin musí být takový, aby umožnil 

řádné provětrání. 

 Lůžkoviny se musí měnit min. jednou za tři týdny, ručníky jednou za 

týden případně ihned. Skladují se odděleně. 

Uklid prostoru se provádí: 

a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců 

vyčištěním vysavačem, 

b) denně vynášením odpadků, 

c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím 

umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, 

d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického 

zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů, 

e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a 

světelných zdrojů, 

f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích 

předmětů, 

g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a 
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h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním 

vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele 

 

Mateřská škola je navržena v souladu s hygienickými požadavky 

vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V průběhu 

provozu musí být tyto požadavky také dodržovány. 

 

Mateřská škola bude mít během provozu pouze minimální vliv na okolí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Přestože je v lokalitě nízký index radonového rizika, jsou kvůli použití 

podlahového topení navržena protiradonová opatření pro vysoký index 

radonového rizika.  

 Dolní stavba je izolována souvrstvím dvou asfaltových pásů, z nichž 

jeden má hliníkovou vložku. Podloží je větráno drenážním potrubím 

s vývodem nad střechu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V lokalitě se nevyskytují. 

c) ochrana před seizmicitou 

Není řešeno. 

d) ochrana před hlukem 

Konstrukce jsou navrženy z tvárnic splňující akustické požadavky . 

e) protipovodňová opatření 

Není řešeno, objekt se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky 

Objekt je navrhován v blízkosti hranice poddolovaného území. Bývalé 

důlní dílo může mít negativní vliv na stavbu – nerovnoměrné sedání, 

změna reliéfu terénu. O stabilitě lokality je nutné se informovat u 

Báňského úřadu nebo u státního podniku DIAMO, který zastřešuje 

asanaci těchto dolů. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Budou řešeny celkem čtyři přípojky. Kanalizační přípojka na jednotnou 

veřejnou kanalizační síť. Elektrická přípojka nízkého napětí. Přípojka 

slaboproudu – sdělovací kabel. A vodovodní přípojka, pro kterou bude 

využito již stávající připojovací místo.  

 Na pozemku je odděleně řešený odvod dešťových a splaškových vod. 

Dešťové vody jsou likvidovány na pozemku vsakováním. 

b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

 Při provádění výkopových prací budou dodrženy předepsané hloubky 

uložení i vzdálenosti křížení. Všechny nově vzniklé přípojky budou mít na 

veřejném prostranství ochranná pásma v předepsané šířce.   Kabelové 

vedení bude uloženo do chráničky. 

 Předpokládané délky  

- SO-02 vodovodní přípojka dl. 13,95 m 

- SO-03 kanalizační přípojka dl. 3,85 m 

- SO-04 Elektro přípojka dl. 18,67 m 

- SO-05 Slaboproud přípojka dl. 65,19 m 

Podrobné zakreslení tras sítí, poloha a ochranná pásma viz C3 – 

Koordinační situace  

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Na parkovišti pro rodiče je vyhrazeno jedno parkovací stání pro osoby 

s omezenou schopnostní pohybu a orientace. Toto místo přiléhá k chodníku 

vedoucímu k hlavnímu vchodu do budovy.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Budou zřízeny celkem dva sjezdy. Jeden z parkoviště pro zaměstnance do 

ulice 9. května. Druhý je pouze napojením parkovacích míst na místní 

komunikaci v ulici Hornická.   
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c) doprava v klidu 

Pro rodiče je navrženo parkoviště o kapacitě 10 stání, které je řešeno na 

pozemku. Pro zaměstnance a zásobování je navrženo 5 stání, parkoviště 

je také řešeno na pozemku. Vzhledem k lokalitě není předpokládáno, že by 

na parkovacích místech dlouhodobě stála jiná auta. Rodinné domy 

disponují vlastní garáží nebo příjezdovou cestou, kterou využívají 

k parkování vozidel.  

 Na navrhovaných zpevněných plochách se počítá i s montáží stojanů na 

kola.  

d) pěší a cyklistické stezky 

V ulici Hornická se nachází veřejné chodník, který mohou pěší návštěvníci 

využít. Na pozemku jsou pak řešeny chodníky jako součást projektové 

dokumentace. V nejbližším přilehlém okolí se nenachází žádné 

cyklostezky.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Při osazování do terénu byla snaha, aby byl objem násypů a výkopů 

vyrovnaný. Nedochází k významnému přemodelování terénu. Objekt byl na 

pozemek osazen tak, že hlavní vchod leží na násypu, služební v mírném 

výkopu.  

b) použité vegetační prvky 

Součástí parkových úprav je výsadba nových stromů a keřů, v prostoru 

hřiště je plánovaná i malá zeleninová zahrádka sloužící ke vzdělávání dětí. 

Žádná z vysazených rostlin nebude jedovatá. 

c) biotechnická opatření  

Na pozemku je navrženo vsakovací zařízení ve formě bloků, které bude 

sloužit k likvidaci dešťových vod. Dešťové vody ze střechy budou přímo 

odváděny do vsakovacího zařízení, vody odváděné z pojezdových 

zpevněných ploch budou přečištěny v odlučovači lehkých kapalin a 

následně odváděny do vsakovacího zařízení. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
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a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půdy 

 Výstavba zvýší prašnost i hluk v okolí. Aby nedošlo k překročení povolených 

limitů budou zavedena patřičná opatření – omezení pracovní doby strojů, 

kropení stavební suti vodou, apod.. Demolice stávajícího objektu i výstavba 

nového objektu bude produkovat řadu odpadů, tyto odpadu budou roztříděny 

podle platného katalogu odpadů a odvezeny na skládku či sběrný dvůr. 

Stavební stroje budou pravidelně kontrolovány kvůli možnému úniku olejů a 

ropných látek, které by mohly způsobit kontaminaci půdy a podzemní vody. 

Znečištěné stroje budou před opuštěním staveniště omyty, aby nedošlo 

k zašpinění okolí stavby.  

 Provoz mateřské školy bude mít jen velmi malý vliv na životní prostředí. 

V objektu se nenachází stacionární zdroj znečistění ovzduší, bude produkován 

je běžný komunální odpad, který bude tříděn a vyvážen.  

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

 Pozemek se nachází v  pásmu 50 m od lesa, ke stavbě bude potřeba 

odpovídající stanovisko odboru životního prostředí.  

 Na pozemku se nenachází žádné vzácné dřeviny ani památné stromy, které 

podléhají zvláštní ochraně. Náletové dřeviny budou odstraněny a nahrazeny 

novými. Aby došlo k určité náhradě zastavěné plochy, byla navržena plochá 

vegetační střecha. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek přímo nezasahuje do území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Není požadováno. 

e) 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 požadováno. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Stavbou budou dotčena ochranná i bezpečnostní pásma stávající technické 

infrastruktury, i ochranné pásmo lesa.  

 Nově vzniklá ochranná pásma se týkají pouze přípojek na technickou 

infrastrukturu.  

Vodovod šířka 3,05 m 

Kanalizace 3,2 m 

Elektřina šířka 2,04 m 

Sdělovací vedení šířka 2,04 m 

 Nevznikají žádná ochranná pásma, která by se týkala životního prostředí.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Nejsou speciální požadavky na ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Pro potřeby staveniště budou zřízeny staveništní přípojky vody a elektrické 

energie. Budou vybudovány společně se zařízením staveniště. Zařízení 

staveniště je řešeno v samostatném projektu pro přípravu stavby. Kromě 

staveništních přípojek budou vybudovány skladovací plochy, hygienické 

zázemí pro pracovníky stavby a správní zázemí – stavební buňka pro 

stavbyvedoucího. 

 Demoliční i zemní práce budou prováděny strojně. Drobné činnosti ručně.  

Zemina bude skladována na pozemku a využita k terénním úpravám. 

 Materiál bude dovážen postupně podle průběhu stavby, skladován bude vždy 

podle předpisu výrobce.  

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není navrženo. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro účely staveniště bude zřízen staveništní panelová komunikace a sjezd, 

který bude označen značkou informující o výjezdu vozidel ze stavby.  
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Výstavba i demolice dočasně zvýší prašnost i hlučnost v dané lokalitě. Vždy 

však budou dodrženy maximální dovolené hygienické limity. Práce budou 

probíhat od 7:00 do 16:00 a budou prováděny tak, aby bylo okolí stavby co 

nejméně zatěžováno prašností, hlukem a vibracemi. Stroje budou před 

opuštěním staveniště očistěny. 

 Provádění stavby nebude mít významný vliv na okolní stavby a pozemky. 

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

dřevin 

 Na pozemku se nenachází chráněné dřeviny, pouze náletové dřeviny. Ty 

budou odstraněny ručně pilou.  

 Dodavatelé stavby jsou povinni při provádění stavebních prací dodržovat 

zásady ochrany životního prostředí i ochrany okolí staveniště. Stroje budou 

pravidelně kontrolovány kvůli možnému úniku ropných látek, před výjezdem ze 

staveniště budou očištěny. 

 Staveniště bude oploceno, aby došlo k zamezení vniku nepovolaných osob 

do prostoru staveniště, na plotě budou značky zakazující vstup nepovolaným 

osobám. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Nepředpokládají se dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není nutné tyto trasy zřizovat. 

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

likvidace 

KÓD NÁZEV 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

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

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 01 Dřevo 
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17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 02 Hliník 

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

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

Všechny odpadu budou roztříděny do kategorií podle vyhlášky č. 8/2021 Sb, ve 

znění pozdějších předpisů, a odvezeny na specializované skládky. V případě 

likvidace nebezpečného odpadu, který by se na stavbě mohl vyskytnou, bude 

přivolána specializovaná firma s oprávnění pro nakládání s nebezpečnými 

odpady. 

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

Před začátkem prací dojde ke skrývce ornice, která bude skladována na 

pozemku investora. Vytěžená zemina bude také skladována na pozemku 

investora, bude použita k terénním úpravám, přebytek bude odvezen na 

specializovanou skládku. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Odpady vznikající na stavbě nebudou volně pohazovány po okolí, materiál 

nebude skladován mimo vyhrazené plochy. Stroje budou kontrolovány, zda-li 
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nedochází k úniku ropných látek. Tyto látky by mohli kontaminovat půdu a 

ohrozit kvalitu podzemní vody. Nesmí dojít ke znečišťování okolí. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Na stavbě musí pracovat pouze pracovníci s odpovídají kvalifikací pro 

vykonávání dané činnosti. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a 

používat osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými jsou pevná obuv, 

rukavice, helma, brýle, pracovní reflexní vesta.  

 Musí se dodržovat předepsané pracovní postupy. 

 Na plochách, u kterých hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, musí 

být zřízeno zábradlí. 

 K zásadám bezpečnosti práce se vztahuje následující legislativa: 

-Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

- 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 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanová podmínky ochrany zdraví 

při práci ve znění nařízení vlády č. 246/2018 Sb. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších 

předpisů ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nevyžaduje se. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vjezd/výjezd ze stavby bude označen dopravní značkou, upozorňující řidiče i 

chodce. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Výstavba proběhne v jedné etapě. 

1. část – přípravné práce (únor 2021) 

2. část – demolice stávajícího objektu a úprava pozemku (březen 2021) 

3. část – výkopové práce 

4. část – základy, izolace spodní stavby 

5. část – výstavba svislých nosných konstrukcí  

6. část – provedení stropů (prosinec 2021) 

7. část – zdění příček, osazení výplní otvorů v nosných stěnách 

8. část – izolatérské práce na střeše, stavba atiky (březen 2022) 

9. část – instalace vnitřních rozvodů 

10. část – omítky, obklady, podlahy a další dokončovací práce 

11. část – zateplení fasády, montáž podbití atiky 

12. část – dodělávky, úklid, předání (únor 2023) 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvod splaškových vod je řešen gravitačně, kanalizační přípojka DN 200 je 

napojena na veřejnou jednotnou kanalizační síť, která vede do místní čistírny 

odpadních vod.  

Dešťová voda je likvidována na pozemku vsakováním s možností přepadu 

přebytku do kanalizace. Vsakovací zařízení se skládá z 18 ks vsakovacích 

bloků o celkovém retenčním objemu 21,6 m3. 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

• Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
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 Novostavba mateřské školy je budovou občanského vybavení, která plní 

funkci vzdělávání dětí předškolního věku. Celková zastavěná plocha je 

1 364, 52 m2, užitná plocha je 1 072,64 m2. 

 V mateřské škole jsou navrženy celkem dvě oddělení, každé z nich pro 24 

dětí. Celková kapacita je tedy 48 dětí. Pedagogický dohled zajistí 4 učitelé. 

Správu zařízení bude mít na starost jedna ředitelka. Dalšími zaměstnanci 

budou dvě kuchařky, jedna uklízečka a jeden údržbář.    

 K mateřské škole jsou navrženy i parkovací plochy. Pro zaměstnance jsou 

určena celkem čtyři parkovací místa, jedno je vyhrazeno pro zásobování.  

Pro návštěvníky byl počet parkovacích míst vypočten podle postupu 

uvedeném v normě ČSN 73 6110. 

Druh 

stavby 

Účelová 

jednotka 

Počet účelových 

jednotek na 1 stání 
Z počtu stání 

   
% 

krátkodobých 

% 

dlouhodobých 

MŠ,jesle dítě 5 90 10 

Počet obyvatel: 6 362 

Počet registrovaných vozidel: 2 474 

Počet vozidel na 1000 obyvatel: 389 

Součinitel vlivu stupně automobilizace ka: 0,97 

Charakter území: skupina A 

Součinitel redukce počtu stání kp: 1 

N=O0 ⋅ka + P0⋅ka⋅kp=0+(48/5)⋅0,97⋅1=9,312 míst → navrženo 10 parkovacích 

stání, odstavné stání nejsou navrhována 

Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

• architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

 Půdorys mateřské školy vznikl propojením dvou obdélníků tak, aby 

kopírovaly úhel hranice pozemku, která přiléhá k lesu. Objekt je na 

pozemku situován tak, aby třídy, ve kterých děti tráví nejvíce času, měly 

nejvíc přirozeného denního světla. Jelikož se jedná o stavbu v blízkosti 

přírody, bylo hlavním záměrem vytvořit objekt, který zapadne do okolí a co 
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nejméně jej naruší. Proto je mateřská škola navržena jako nízká 

jednopodlažní budova s plochou vegetační střechou. Plochá střecha 

koresponduje s uliční řadovou zástavbou rodinných domů, která se nachází 

v ulici Hornická. Vegetační střecha má vyvážit zastavěnou plochu, 

zadržovat vláhu v krajině a případně poskytnou útočiště pro místní hmyz. 

Pro obklad fasády jsou použity cementovláknité desky s bílou omítkou, pro 

obklad atiky a terasy jsou použita dubová prkna, dub je typickým stromem 

místních lesů. Dětskou hravost a uvolněnost představuje použití kulatých 

oken s barevnými parapety v různých výškách a dřevěný plot jehož horní 

hrana tvoří křivku. Okna a dveře jsou hliníková v šedé barvě, střešní světlíky 

plastové. Interiérové dveře a okna jsou dřevěná s dubovým dekorem. 

Prosklené plochy, jednotné materiály a barvy vizuálně propojí interiér 

s exteriérem. 

 Dispozičně lze mateřskou školu rozdělit do tří funkčních zón. První, 

navazující na zádveří, je zóna společná a správní. Zde se nachází 

kanceláře pedagogických pracovníků a vedení, šatna pro děti a hygienické 

zázemí a strojovna VZT. Na šatnu pak navazuje zóna čistá-vzdělávací. Zde 

jsou umístěny obě herny, jídelna a keramická dílna. Poslední zónou je 

technické zázemí, kde jsou sklady, přípravna jídla a šatna pro 

zaměstnance.   

• bezbariérové užívání stavby 

 Veřejně přístupná část mateřské školy splňuje požadavky na bezbariérové 

užívání staveb.  

 Přístupová rampa je opatřena zábradlím výšky 900 mm se zarážkou, aby 

došlo k zamezení pádu. Dveře jsou bez prahů, jsou na nich osazena madla 

prosklené plochy jsou polepeny značkami, průchozí šířka dveří je 800 mm. 

V objektu je i navrženo jedno bezbariérové WC. 

• celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Provozní doba mateřské školy bude od 6:30 ráno do 17:00, děti budou moci 

ve školce zůstat půl nebo celý den. Dle potřeby a zájmu bude možné, aby 

měly obě třídy celodenní provoz. Hlavní vstupní dveře budou 

z bezpečnostních důvodů zabezpečeny proti vniknutí cizích osob, rodiče 
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musí do objektu vždy vpustit některý z členů personálu na základě 

zazvonění. Stravování bude dováženo z místní školní jídelny, v mateřské 

škole bude pouze ohříváno, svačiny a nápoje budou připravovány na místě, 

špinavé nádobí bude taktéž umýváno v prostorách přípravny jídla . Špinavé 

prádlo bude odváženo do externí prádelny. Zásobování je možné 

služebním vchodem, pro zásobování je na parkovišti zaměstnanců 

vyhrazeno jedno parkovací stání.  

 Město Dubňany aktivně třídí odpad, v současnosti probíhá svoz směsného 

komunálního odpadu, plastů, papíru a bioodpadu. Toto třídění bude 

probíhat i v mateřské škole. Pro ukládání odpadu je navrženo celkem 6 240l 

nádob, ty budou vyváženy 1x týdně. Ostatní odpady budou speciálně 

roztříděny a odvezeny na místní sběrný dvůr údržbářem.  

 Údržbu budovy i zahrady bude mít na starost firma TS DUKOS Dubňany, 

která zajištuje veškerou technickou správu města. 

• konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 Jedná se o zděný objekt, svislé nosné konstrukce jsou z vápenopískových 

tvárnic tl. 240 mm, příčky jsou kombinací vápenopískových tvárnic tl. 115 

mm a pórobetonových tvárnic tl. 125 mm. Povrchové úpravy stěn se liší dle 

účelu místnosti, podrobněji samostatná příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 Stropní konstrukce je skládaná z předpjatých železobetonových panelů tl. 

250 mm a 160 mm s nadbetonávkou. Otvory ve stropní konstrukci jsou 

řešeny pomocí systémové ocelové výměny. Uložení panelů na nosnou 

konstrukci je min. 100 mm. Panely jsou uloženy do tenké vrstvy malty MC 

10 na železobetonový věnec z betonu C 25/30 a oceli B500B. 

 Střešní konstrukce je plochá se spádem 2 %. Odvodněná je pomocí pěti 

střešních vtoků DN 100, nouzové odvodnění je navrženo pomocí pěti 

pojistných přepadů DN 100. Parozábrana střešní konstrukce je 

z asfaltového pásu s hliníkovou nosnou vložkou, tepelná izolace je tvořena 

konstantní vrstvou tl. 320 mm z EPS 150 s příměsí grafitu, spádová vrstva 

je vytvořena pomocí spádových klínů z EPS 150. Min. tl. klínů je 20 mm. 

Jednotlivé desky EPS jsou lepeny pomocí PUR lepidla. Hydroizolační 

vrstva je z fólie z měkčeného PVC tl. 2 mm. Fólie je spojována pomocí 
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horkovzdušných svarů. Na svislé konstrukce a prostupující konstrukce je 

napojena pomocí systémových tvarovek z měkčeného PVC nebo pomocí 

poplastovaných plechů. Vykonzolovaná atika je řešena jako lehká dřevěná 

konstrukce – rám, vyplněný minerální vlnou a opláštěný OSB deskou, který 

je pomocí úhelníku a vrutů do dřeva zakotven do dřevěných trámů. Trámy 

mají průřez 120x120 mm, a jsou zakotveny do stropní konstrukce pomocí 

úhelníků. Obklad přesahu střechy vynáší malý dřevěný příhradový nosník.  

 Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy z prostého 

betonu třídy C 20/25. Na pasech je nadezdívka z tvarovek ztraceného 

bednění. Tvarovky jsou provázány svislou i vodorovnou betonářskou 

výztuží z oceli B500B a vyplněny betonem C 20/25. Na základových pasech 

je pak vybetonován vrstva podkladního betonu tl. 150 mm z betonu třídy C 

20/25. Pokladní beton je vyztužen kari sítí 150x150x6 mm, pod příčkami je 

kari síť zdvojena.  

 Hydroizolace spodní stavby je provedena pomocí dvou asfaltových pásu, 

jeden má hliníkovou nosnou vložku a tlouš’tku 3,5 mm, druhý má nosnou 

vložku ze skleněné tkaniny a tloušťku 4 mm. Takto provedená hydroizolace 

spodní stavby splňuje požadavky na ochranu před účinky radonu.  

 Podloží je odvětráváno pomocí perforovaného PVC potrubí DN 100, 

uloženého do drenážního násypu mocnosti 200 mm. Odvětrání je přirozené 

pomocí hladkého PVC potrubí DN 150 a je vyvedeno nad úroveň střechy.  

 Překlady nad otvory v příčkách i nosných konstrukcích jsou 

železobetonové. Je použita kombinace prefabrikovaných vylehčených 

překladů z betonu třídy C 30/35 a monolitických překladů z betonu třídy C 

25/30. Uložení i výška všech monolitických překladů musí být ověřena 

statickým výpočtem.  

 Výplně otvorů dveří a oken ve svislých obvodových konstrukcích jsou 

hliníkové. Hliníkový rám je vyplněn izolací. Zasklení je izolační trojsklo. 

Světlíky ve střeše mají PVC a sklolaminátový rám a izolační trojsklo. Vnitřní 

dveře a okna jsou dřevné. V prostorech pro děti a ve společných prostorech 

pro rodiče, děti i učitele jsou dveřní křídla v obložkové zárubni. 

V hygienickém zázemí pro rodiče a v technické části školy jsou dveřní křídla 
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v zárubni ocelové. Dveře jsou řešeny bez prahů, pouze s přechodovu lištou. 

Minimální světlý rozměr dveří ve společných prostorech je 800 mm, 

průchozí výška 1 970 mm, dveře v hygienickém zázemí mají světlou šířku 

700 mm a výšku 1 970 mm. 

 Světlá výška místností je snížena na 3 m pomocí SDK zavěšeného 

podhledu, v mezeře mezi stropem a podhledem budou vedeny instalace 

VZT. Instalační předstěny a šachty jsou také řešeny jako lehké 

sádrokartonové konstrukce.  

 Podlahové krytiny jsou převážně povlakové, ve většině objektu převažuje 

marmoleum. V herně je navržený koberec z důvodu splnění požadavku na 

pokles dotykové teploty podlahy. V kancelářích je nášlapná vrstva 

z laminátu, taktéž aby byl splněn požadavek na pokles dotykové teploty. 

V umývárnách a hygienickém zázemí, skladech a přípravně jídla je 

keramická dlažba. Roznášecí vrstvu tvoří litý cementový potěr. Tepelná 

izolace podlahy je z dvou vrstev EPS 150 s příměsí grafitu, každá vrstva má 

tloušťku 100 mm a desky budou kladeny tak, aby došlo k prostřídání spár. 

Podrobněji viz Výpis skladeb konstrukcí.  

 Fasáda objektu je provětrávaná. Nosný rošt je z pozinkovaného plechu tl. 

2 mm, je orientován ve dvou směrech. Rošt je vyplněn minerální izolací o 

celkové tloušťce 250 mm, soklová část je zateplena soklovým EPS 

s uzavřenou strukturou tl. 220 mm a minerální vlnou tl. 220 mm. Obklad 

fasády tvoří omítnuté cementovláknité desky s barevným fasádním 

nátěrem. Mezi tepelnou izolací a obkladem je vymezená větraná vzduchová 

mezeře o šířce 50 mm. Soklová část je omítnutá marmolitem.  

 Klempířské, truhlářské, doplňkové a zámečnické jsou blíže specifikovány 

v samostatných výpisech.  

 

 Přípravu teplé vody bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch-voda. Objekt 

je vytápěn nízkoteplotním podlahovým topením. Větrání je nucené 

s rekuperací.   

 Objekt je napojen na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Budou 

budovány přípojka vody, kanalizace, nízkého napětí a sdělovacího kabelu. 
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Splaškové a dešťové odpadní vody jsou na pozemku vedeny odděleně. 

Dešťové vody jsou likvidovány vsakováním pomocí vsakovacího zařízení o 

celkovém retenčním objemu 21,6 m3. Průběh přípojek, polohové umístění 

vsakovacího zařízení viz C3 – Koordinační situace.   

• bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti osob. Podlahové krytiny jsou navrženy s dostatečnou 

protiskluzovou úpravou povrchu – R10 pro umývárny, R9 ostatní prostory 

s pohybem dětí. Zasklené plochy jsou  z bezpečnostního skla. Na všech 

místech, kde hrozí pád z výšky jsou navržena zábradlí s výškou madla 

900 mm. Na schodištích, které budou přístupné dětem, jsou dvě madla – 

ve výškách 900 a 500 mm, výplň je svislá sloupková. 

•  stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace 

- popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí 

Viz samostatní příloha složka č. 6 – Stavební fyzika. 

• požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatní příloha složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 

• údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Jakost provedení i materiálů stanovuje projektová dokumentace. Tyto 

požadavky musí být dodrženy. Musí být dodrženy i předepsané 

technologické postupy předepsané výrobcem, tak aby byla zajištěna jakost 

a kvalita provedení. 

• popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Navrhovaná stavba nevyužívá žádných netradičních postupů ani neexistují 

žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost. 

• požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Nejsou žádné specifické požadavky, dílenská dokumentace bude 

zpracována na základě projektové dokumentace a měření na stavbě. 
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• stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Nejsou požadovány.  
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3 Závěr 

 Ve své diplomové práci jsem zpracovávala návrh novostavby mateřské školy, 

včetně komplexního posouzení stavební fyziky a požárně bezpečnostního 

řešení.  

 Práce začala výběrem pozemku a zpracováním dispozičního řešení ve formě 

architektonických studií. Dispozice byla během návrhu několikrát lehce 

upravována či doplňována než získala finální otevřenou podobu.  

 Pro návrh byl vybrán skutečný pozemek ve městě Dubňany, jedná se o 

okrajovou část obce, která je ze strany vedení města lehce opomíjená. Umístění 

školky by mohlo vést k urbanistickému rozvoji této lokality.  

 Jelikož se jedná o pozemek u lesa v bezprostřední návaznosti na zástavbu 

rodinných domů, snažila jsem se o návrh jednoduché stavby s trochu atypickými 

architektonickými prvky, která zapadne do okolí, ale zároveň ji nikdo 

nepřehlédne. Tohoto jsem se snažila dosáhnout použitím přírodních materiálů a 

světlých barev na fasádě a přidáním zajímavých barevných akcentů v podobě 

kruhových oken s barevnými parapety v různých výškách a barevnými vnějšími 

žaluziemi, které jsou skryté pod obkladem fasády.  

 Konstrukční řešení zůstalo téměř nezměněné, jen byly některé 

vápenocementové příčky vyměněny za pórobetonové, kvůli výrazně lepší 

tepelně izolačním vlastnostem. Zajímavým řešením pro mě byla konstrukce atiky, 

kterou jsem nakonec navrhla jako lehkou dřevěnou. 

 Při návrhu jsem se snažila o to, aby byla stavba mateřské školy co 

nejhospodárnější. Konstrukce jsem navrhovala na hodnoty vhodné pro pasivní 

domy. Orientaci na pozemku jsem volila tak, abych maximalizovala zimní solární 

zisky, naopak návrhem žaluzií a přesahem střechy zabránila letnímu přehřívání. 

 Během práce jsem se snažila maximálně využít všech možných dostupných 

zdrojů, informací načerpaných během studia i rad pedagogů, se kterými jsem 

měla možnost práci konzultovat.  

 Pro zhotovení 3D modelu i 2D dokumentace byl použit program Archicad, 

vizualizace byly zhotoveny v programu Lumion, grafická úprava posteru pak 

v Adobe Photoshopu. Pro tepelně technické výpočty byly použity online software 
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DEKsoft a pro výpočet zimní stability pak program Stabilita od Svoboda software. 

Pro posouzení činitele denní osvětlenosti byl použit program BuildingDesign. 
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4 Použité zdroje 

4.1 Seznam použitých norem a vyhlášek 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu (stavebním 

řádu) ve znění pozdějších předpisů  

[2] Zákon č. 406/200 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

[3] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění 

pozdějších předpisů 

[4] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 

[5] Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších 

předpisů 

[6] Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění 

pozdějších předpisů 

[7] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, (ve znění pozdějších předpisů – 

vzpp) 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, vzpp 

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

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vzpp 

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

bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 

odpadů (Katalog odpadů) 

[8] ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

[9] ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky + Z1:2012 

[10] ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin 

[10] ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
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[11] ČSN 73 05080-1:2007 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

+ Z1:2011+Z2:2017+Z3:2019 

[12] ČSN 73 05080-3:1994 Denní osvětlení budov - Část 3: Denní osvětlení škol 

Z1:1996+ Z2:1999+ Z3:2019 

[13] ČSN EN 17037:2019 Denní osvětlení budov 

ČSN 73 3610: 2008 Navrhování klempířských konstrukcí + Z1: 2008 

ČSN 73 6110:2006 - Projektování místních komunikací + Opr.1:2012+ Z1:2010 

ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování + 

Opr.1:2019 

ČSN 74 4505: 2012 Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 01 3495:1997 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti 

staveb 

ČSN 73 0810:2016 – PBS – Společná ustanovení + Opr.1:2020 

ČSN 73 0802 ed. 2:2020 – PBS – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818:1997 – PBS – Obsazení objektu osobami + Z1:2022 

ČSN 73 0872:1996 – PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0873:2003 – PBS – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0821, ed. 2 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 06 1008:1997 – Požární bezpečnost tepelných zařízení 

 

4.2 Seznam použité literatury 

RENEŠ,Josef a kol. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek 

a zákonu 2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 

978-80-247-5142-9 

 

BENEŠ, Petr a kol. Požární bezpečnost staveb, Modul 01, Požární 

bezpečnost staveb. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2016. ISBN 

978-80-7204-943-1 

 

KLIMEŠOVÁ,Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. Brno: 
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Akademické nakladatelství Cerm, 2007. ISBN 078-80-7204-530-3 

 

ZOUFAL, Roman a kol. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí 

podle Eurokódů. Praha: Pavus, 2009. ISBN 978-80-904481-0-0. 

 

LORENZ, Karel. Navrhování nosných konstrukcí. Praha: Informační 

centrum ČKAIT, 2015, ISBN 978-80-87438-65-7 

 

NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: příručka pro stavebního odborníka, 

stavebníka, vyučujícího i studenta. Přeložil Pavel SCHIER. Praha: Consultinvest, 

1995. ISBN 80-901486-4-6. 

4.3 Seznam použitých online zdrojů 

www.isover.cz 

www.topwet.cz 

www.dekmetal.cz 

www.tzb-info.cz 

www.zakonyprolidi.cz 

www.dek.cz 

www.cemix.cz 

www.optigruen.com 

www.ytong.cz 

www.forbo.cz 

www.rako.cz 

www.puren.cz 

www.schueco.com 

www.weber.cz 
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 46 

www.eon.cz 

www.cetin.cz 

www.gasnet.cz 

www.dubnany.eu 

www.vak-hod.cz 

www.best.info 

www.komwag.cz 

www.geologicke-mapy.cz 

www.parapety-cz.cz 

www.velux.cz 

www.lamilux.cz 

www.svetliky-bodove.cz 

www.jap-pouzdro.cz 

www.fatrafol.cz 

www.asio.cz 

5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

1.NP první nadzemní podlaží 

TL. Tloušťka 

Tj. to je 

NV nařízení vlády 

Q[l/s] průtok 

R [m2K]/W] tepelný odpor konstrukce 

U [W/m2K] součinitel prostupu tepla 

d tloušťka 

l [W/mK] součinitel tepelné vodivosti 

m metr 

mm milimetr 

SBS styren butadien styren 

PVC polyvinylchlorid 

mPVC měkčený polyvinylchlorid 

PE polyethylen 
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PVC-KG kanalizační plastové potrubí 

ŽB železobeton 

DN světlý průměr potrubí 

NN nízké napětí 

STL středotlaké vedení plynu 

NTL nízkotlaké vedení plynu 

V[m3] objem 

Æ průměr 

č. číslo 

kat. úz. katastrální území 

parc. parcela 

UV ultrafialové záření 

ETICS kontaktní zateplovací systém 

el. elektrický 

FeZn pozinkovaná ocel (pozink) 

MV minerální vlna 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

SDK sádrokarton 

dB decibel 

HI hydroizolace 

R[dB] vzduchová neprůzvučnost 

L[dB] kročejová neprůzvučnost 

ADaS zařízení autonomní detekce a signalizace 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

RŠ rozvinutá šířka 

Sxx skladba 

ZV železobetonový věnec 

Rdt [kPa] tabulková únosnost zeminy 

∅ průměr 
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C20/25 Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu B550B Třída oceli 

EPS Expandovaný polystyren 

XPS Extrudovaný polystyren 

D výplň dveřního otvoru 

O výplň okenního otvoru 

ČSN česká technická norma 

PHP přenosný hasicí přístroj 

PT původní terén 

ÚT upravený terén 

T truhlářský výrobek 

K klempířský výrobek 

Z zámečnický výrobek 

DV doplňkový výrobek 

6 Seznam příloh 

Složka č.1 – S - STUDIJNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

S.01 – STUDIE 1.NP, M 1:125 

S.02 – POHLEDY JZ A SV, M 1:125 

S.03 – POHLEDY SZ A JV, M 1:125 

S.04 – ŘEZ A-A‘ A B-B‘, M 1:125 

S.05 – ARCHITEKTONICKÁ SITUACE, M 1:200 

S.06 – OSAZENÍ DO TERÉNU, M 1:200 

S.07 – STUDIE ODVODNĚNÍ STŘECHY M 1:125 

S.P1 – VÝPOČET ZÁKLADŮ 

S.P2 -  NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

S.P3 – POSTER  

S.P4 – VIZUALIZACE  

S.P5 - VIZUALIZACE 

Složka č. 2 – C - SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, M 1:2000 

C.2 – KATASTRÁLNÍ SITUACE, M 1:500 

C.3 – KOORDINAČNÍ SITUACE, M 1:200 
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Složka č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.1 – PŮDORYS 1.NP, M 1:50 

D.1.1.2 – ŘEZ A-A‘, M 1:50 

D.1.1.3 – POHLEDY JZ A SV, M 1:50 

D.1.1.4 – POHLEDY SZ A JV, M 1:50 

D.1.1.P1 – VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

D.1.1.P2 – VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 

D.1.1.P3 – VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A 

DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ 

Složka č. 4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.1 – PŮDORYS ZÁKLADŮ, M 1:50 

D.1.2.2 – VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ, M 1:50 

D.1.2.3 – PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY, M 1:50 

D.1.2.4 – DETAIL A – SOKL, M 1:5 

D.1.2.5 – DETAIL B – VSTUP A ČISTÍCÍ ZÓNY, M 1:5 

D.1.2.6 – DETAIL C - ATIKA, M 1:5 

D.1.2.7 – DETAIL D - VTOK, M 1:5 

D.1.2.8 – DETAIL E – PARAPET, M 1:5 

Složka č. 5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3 –TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY  

D.1.3.1 – PBŘ PŮDORYS 1.NP, M 1:50 

D.1.3.2 – PBŘ SITUACE, M 1:500 

PŘÍLOHA P1 – VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA 

Složka č. 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

6.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA POSOUZENÍ BUDOVY Z HLEDISKA STAVEBNÍ 

FYZIKY 

PŘÍLOHA P1 - TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ V 

PROGRAMU DEKSOFT TEPELNÁ TECHNIKA 1D 

PŘÍLOHA P2– TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 

V PROGRAMU DEKSOFT TEPELNÁ TECHNIKA 2D 

PŘÍLOHA P3 – POSOUZENÍ STABILITY MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 

V PROGRAMU DEKSOFT KOMFORT 
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PŘÍLOHA P4 – POSOUZENÍ TEPELNÉ STABILITY MÍSTNOSTI V ZIMNÍM 

OBDOBÍ V PROGRAMU STABILITA 2011 

PŘÍLOHA P5 - PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY 

(DEKSOFT ENERGIE) 

PŘÍLOHA P6 – POSOUZENÍ ČINITELE DENNÍ OSVĚTLENOSTI 

V PROGRAMU BUILDINGDESIGN 

 


