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ABSTRAKT  
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
mateřské školy. Mateřská škola se nachází v okrajové části města Příbor. Jedná se o samostatně 
stojící dvoupodlažní objekt. V objektu jsou navrženy celkem 4 třídy o celkové kapacitě 60 žáků. 
Obvodové zdivo objektu je navrženo z keramických tvárnic Porotherm. Stropní konstrukce 
objektu jsou tvořeny kombinací předpjatých stropních panelů Spiroll a železobetonových 
monolitických desek. Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová, plochá, vegetační 
střecha. Zateplení objektu je provedeno kontaktním zateplovacím systémem Etics. Na části 
fasády je použit obklad imitující dřevo. Kombinací bílé fasádní barvy a přírodní barvy obkladu 
je vytvořen moderní vzhled, který zapadá do nově vznikající městské části. Na pozemku jsou 
mimo stavbu mateřské školy navrženy dětská hřiště, záhonky, parkování pro zaměstnance i 
rodiče žáků mateřské školy. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Mateřská škola, diplomová práce, novostavba, keramické zdivo, extenzivní vegetační střecha, 
plochá střecha, předpjaté stropní panely Spiroll, fasádní obklad, Příbor 

ABSTRACT  
The subject of this master’s thesis is a project documentation for development of a nursery 
school. The nursery school is situated on the outskirts of the city Příbor. The school is designed 
as a two-storey building and includes 4 classrooms, with total capacity reaching 60 pupils. The 
perimeter wall consists of Porotherm clay block walling system. The ceiling framework uses a 
combination of two systems; the prestress hollow core slabs Spiroll and reinforced concrete 
monolithic blocks. The roof is designed as a single skin cladding with a flat, green roof.  The 
external thermal insulation composite system (Etics) is proposed for the insulation of the 
building. The outer walls are partially cladded with timber. Additionally, the combination of 
white rendering and timber cladding will form a modern looking building that fits within a new 
housing development. Furthermore, the plan includes an outside playground, with allotments 
and parking spaces on the premises for the use of a nursery school.  

KEYWORDS  
Nursery school, dissertation, masters thesis, clay block walling system, extensive green roof, 
flat roof, prestress hollow core slabs Spiroll, Příbor, rendering  
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ÚVOD 

Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
mateřské školy v Příboře. Mateřská škola je situována na okraji města Příbor. Mateřská škola 
je navržena jako volně stojící objekt se dvěmi nadzemními podlažími. V objektu jsou 
navrženy celkem 4 třídy o celkové kapacitě 60 míst. Objekt je navržen z konstrukčního 
systému z keramických tvarovek. Stropní konstrukce jsou tvořeny kombinací předem 
předpjatých panelů a železobetonových monolitických desek. Objekt bude umístěn na parcele 
2178/7 spadající do katastrálního území Příbor (okres Nový Jičín). Práce obsahuje řešení 
napojení na stávající komunikaci. Přístupová komunikace k objektu je navržena ze západní 
strany. Z jižní strany objektu jsou navržena dětská hřiště, záhonky a další zázemí pro žáky a 
zaměstnance mateřské školy. Na severní straně objektu je navrženo parkoviště pro 
zaměstnance, zásobování i rodiče žáků mateřské školy.  Součástí práce je také vypracování 
studií s řešením dispozic jednotlivých podlaží a konstrukčního systému s ohledem na orientaci 
ke světovým stranám. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby je v souladu 
se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., 499/2006 Sb., č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a platných norem ČSN a EN. 



10 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
MATEŘSKÁ ŠKOLA V PŘÍBOŘE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Dominika Murgašová  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. TOMÁŠ PETŘÍČEK, Ph.D.  

BRNO 2021  
 



11 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 

A.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 
Mateřská škola v Příboře 

b) místo stavby 
parc. číslo 2178/7 
katastrální území Příbor (okres Nový Jičín) 

c) předmět dokumentace 
Předmětem dokumentace je novostavba budovy mateřské školy včetně 
zpevněných ploch, oplocení a přístřešku pro komunální odpad. Jedná se o 
trvalou stavbu občanské vybavenosti. 

d) stupeň dokumentace 

Dokumentace pro výstavbu novostavby mateřské školy v Příboře.  

A.2 Údaje o stavebníkovi 
Město Příbor, náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor 

A.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) zpracovatel projektové dokumentace 

Hlavní projektant: 
Bc. Dominika Murgašová 
 
Vedoucí práce: 
Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. 
 

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

Jednotlivé členění stavebních objektů 
 
SO 01  Mateřská škola 
SO 02  Zpevněné plochy parkoviště 
SO 03  Zpevněné plochy na pozemku 
SO 04  Připojení k místní komunikaci 
SO 05  Plochy pro kontejnery 
SO 06 Vsakovací galerie dešťových vod s bezpečnostním přepadem do dešťové 

kanalizace 
SO 07  Zahradní a herní prvky 
SO 08  Přípojka NN elektrické energie 
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SO 09  Přípojka vodovodu 
SO 10  Přípojka splaškové kanalizace 
SO 11  Přípojka dešťové kanalizace 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

• aktuální územní plán města Příbor 
• katastrální mapa 
• výškopisné a polohopisné zaměření 
• podklady o existenci sítí 
• fotodokumentace a osobní průzkum 
• platné normy, vyhlášky a předpisy 
• katalogy stavebních materiálů 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Dotčený pozemek parc. č. 2178/7 se nachází v katastrálním území Příbor. Jedná 
se o převážně rovinatý terén. Na pozemku se v době projekčních prací nachází 
drobné keře. 
Pozemek navazuje (je připojen) na místní komunikaci navrženým sjezdem. 
K technické infrastruktuře je pozemek připojen navrženými přípojkami 
vodovodu, NN el. sítě, splaškové a dešťové kanalizace. Stavební pozemek leží v 
zastavěném území města.  

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 
Navržená stavba je v souladu s územním plánem města Příbor.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

V rámci projektu nebyly vydány žádné výjimky z obecných požadavků 
na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů státní zprávy byly zapracovány do projektové 
dokumentace. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální stavební průzkum 
a odborné polohopisné a výškopisné zaměření pozemku vč. inženýrsko-
geologického průzkumu a měření množství radonu. 
Jiné průzkumy díky charakteru stavby provedeny nebyly. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 
Díky rozsahu a umístění navržené mateřské školy se neřeší. Území se nenachází 
v žádném chráněném území ani památkové rezervaci. 

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

Stavba bude umístěna mimo záplavové a poddolované území.  
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Vliv navrženého objektu mateřské školy bude díky umístění a dodržení vyhlášky  
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území minimální. 
Díky rozsahu (velikosti) navrženého objektu mateřské školy nebude mít tento 
zásadní vliv na odtokové poměry daného území. 
Mimo vlastní stavební činnost nebude mít stavba vliv na okolí. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před realizací navrženého objektu mateřské školy dojde k odstranění keřů a 
k standartní úpravě stavebního pozemku. Neuvažuje se s asanací event. s kácením 
dřevin. 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Dotčený pozemek parc. č. 2178/7 náleží do zemědělského půdního fondu. Zábor 
ZPF se řeší vynětím plochy stavby a zpevněných ploch ze ZPF. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu  
k navrhované stavbě 

Navržený objekt mateřské školy bude k dopravní infrastruktuře připojen 
navrženým sjezdem ze stávající místní komunikace. 
K technické infrastruktuře bude navržený objekt mateřské školy připojen 
navrženými přípojkami - el. energie NN, přípojky vodovodní, splaškové a dešťové 
kanalizace. 

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

Věcné a časové vazby nejsou známy, stejně jako podmiňující, vyvolané ani 
související investice. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
a provádí 

§ parcela číslo:  2178/7 
§ katastrální území: Příbor 
§ vlastníci pozemku: Město Příbor,  

náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

V rámci projektu nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

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 

Dokumentace řeší novostavbu mateřské školy. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o objekt občanské vybavenosti, resp. zařízení předškolního vzdělávání. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak 
se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě: vyhláška č. 137/1998 
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využití území, vyhláška č. 405/2017 Sb., o 
dokumentaci staveb a vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů státní zprávy byly zapracovány do projektové 
dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Novostavba nebude chráněnou kulturní památkou a nebude chráněna dle jiných 
právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

• zastavěná plocha:    758 m2 

• obestavěný prostor:    5275 m3 

• zpevněné plochy na pozemku:   1500 m2 

• užitná plocha 1NP:    660 m2 

• užitná plocha 2NP:    565 m2 
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Pozn. zastavěná plocha je v souladu a byla počítána dle § 2 odst. 7 stavebního 
zákona. 

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 pitné vody 

Pro výpočet potřeby pitné vody byl proveden podle platných směrnic č. 9/1973 a přílohy 
č. 12 dle vyhlášky č. 120/2011, která nahrazuje vyhlášku č. 428/2001 Sb. 

 
Předpokládaný počet osob: 72 

 
Jmenovitá spotřeba pitné vody na jednu osobu (žáka, zaměstnance): 
q=5 l/den 
 
Jmenovitá spotřeba pitné vody na jednu osobu (žáka, zaměstnance) při uvažovaných 200 
dní provozu mateřské školy: 
5/200 = 25 l/den 
 
Součinitel denní nerovnoměrnosti (do 500 obyvatel): 1,5 
 
Průměrná denní potřeba vody: 
Qp = ∑ n x q = 25 x 72 = 1 800 l/den 

            
Roční potřeba vody: 
Qr = 1800 x 200 =  360 000 l/rok 

            
Maximální denní potřeba vody: 
Qd,max = 1 800 x 1,5 = 2 700 l/den 

            
 Celková roční spotřeba vody je 360 m3. 
 

Produkce odpadní vody 

NÁZEV MNOŽSTVÍ 
CELKEM (ks) 

SPOTŘEBA (l/s) SPOTŘEBA 
CELKEM (l/s) 

Dřez 3 0,8 2,4 
Umyvadlo 36 0,5 18 
Vana - 0,3 - 
Myčka 1 0,8 0,8 
Pračka 2 0,8 1,6 
WC 38 2,0 76 
Umývátko 4 0,3 1,2 
Výlevka 1 0,8 0,8 

                                                                                                 ∑  100,8 l/s          
            Výpočtový průtok splaškových vod: 
            Qs = K x √ ∑DU = 0,7 x √ 100,8 = 7,03 l/s 

 
Dle výpočtu množství splaškových odpadních vod bude kanalizační potrubí 
realizováno z potrubí DN 200 PP. Do potrubí bude přitékat maximálně 7,03 l/s, dle 
ČSN 73 6760 je navržené potrubí vyhovující. 
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Potřeba požární vody: 

Posouzení podrobněji viz. D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení. 

Hospodaření s dešťovými vodami: 

Výpočet proveden v souladu s ČSN 12056. 

Je navržena retenční nádrž se vsakovací galerií a bezpečnostním přepadem do 
dešťové kanalizace. Umístění je patrné z výkresu č. C3 – Koordinační situace. 

Výpočet viz příloha - 1. Přípravné a studijní práce – Dimenze vsakovacího zařízení 

Elektronistalace: 

Elektroinstalace bude rozvedena z domovního rozvaděče umístěného na fasádě 
objektu. Uvnitř budovy bude vedena v podhledech a drážkami ve zdivu. 

Směsný komunální odpad: 

Komunální odpad bude pravidelně odvážen místními komunálními službami spolu 
s dalším odpadem. Na pozemku bude podporováno třídění odpadů. Na pozemku je 
pro komunální odpad vyčleněna zpevněná plocha umístěna v blízkosti služebního 
vchodu pro kuchyň. 
Odpady při výstavbě viz. část 8. 

Vytápění: 

Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním za pomocí dvou tepelných čerpadel 
země/voda, které jsou situovány v technické místnosti. 

Vzduchotechnika: 

Větrání objektu je bude kombinací přirozeného větrání pomocí otevíratelných 
částečně VZT rekuperační jednotkou. Podrobný návrh rekuperační jednotky 
provede projektant VZT. 

Energetická náročnost budovy: 

Řešeno v samostatné příloze viz. základní posouzení z hlediska stavební fyziky. 
 

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

• Předpokládané zahájení stavby:  březen 2021 
• Předpokládané ukončení stavby:  červenec 2022 

 
Výstavba mateřské školy bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení, 
jednotlivé činnosti budou prováděny v tomto postupu: 

-vytýčení stavby, výkopové práce, přípojky, základy 
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-hydroizolace spodní stavby 
-obvodové nosné konstrukce 
-střešní konstrukce 
-vnitřní příčky, podhledy, vnitřní instalace 
-vnitřní omítky, podlahy, obklady 
-dokončovací práce 
-zpevněné plochy a terénní úpravy 
 

j) orientační náklady stavby 

Obestavěný prostor mateřské školy: 5 275 m3 x 6840 Kč/m3 = 36 081 000 Kč  
Zpevněné plochy: 1500 m2 x 3000 Kč/m2 = 4 500 000 Kč 
Přípojky: 200 m x 2000 Kč/m = 400 000 Kč 
Oplocení: 500 m x 700 Kč/m = 350 000 Kč 
Cena projektu = 1 000 000 Kč 
CELKEM = 42 331 000 Kč  

 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt svým umístěním zapadá do celkové urbanistické koncepce lokality. 
Novostavby v okolí jsou většinou moderně navržené objekty z kvádrových hmot 
s plochými střechami, stejně jako řešený objekt mateřské školy, ten tak snadno 
splyne s novou zástavbou i staršími objekty v okolí. 
Stavební parcela je ze všech stran obklopena dalšími soukromými pozemky. 
Objekt byl na pozemku umístěn zejména s ohledem na orientaci ke světovým 
stranám, využití zeleně a potřebnému množství parkovacích míst. 

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

Navržený dvoupodlažní objekt tvořený kubickými hmotami je zastřešen plochou 
vegetační střechou.  
Při návrhu objektu byl kladen maximální důraz na dispoziční uspořádání s 
ohledem na světové strany. 
Mateřská škola je členěna na samostatné úseky tvořené zázemím pro personál, 
zázemím pro kuchyni a jednotlivá oddělení. Hlavní vstup do objektu se nachází 
na západní straně budovy. Po vstupu do zádveří se dále dostaneme do chodby, 
která spojuje jednotlivé oddělení mateřské školy, jídelnu, zázemí pro kuchyni a 
zázemí pro personál. Každé oddělení je vybaveno vlastní šatnou, toaletou, 
koupelnou, skladem hraček, skladem lehátek, hernou a lehárnou.  
Učitelé a vedení mateřské školy mají samostatný vstup do budovy ze severní 
strany objektu. V tomto zázemí se nachází šatna zaměstnanců, ze které je přístup 
do koupelny a WC. Dále se zde nachází kancelář, ředitelna, kuchyňka, úklidová 
místnost, sklady čistého a špinavého prádla a prádelna. 
Zázemí pro kuchyň je přístupna samostatným vstupem ze severní strany objektu. 
Mimo kuchyně se zde nachází šatna pro zaměstnance s koupelnou a WC, 
technická místnost, sklady pro uložení várnic, trvanlivých potravin a sklad pro 
odpad. 
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Ve druhém nadzemním podlaží se nachází další dvě oddělení mateřské školy, 
multifunkční prostor s vlastním hygienickým zázemím a šatnou. V další části se 
nacházejí dvě učebny určené pro kroužky dětí a dvě identické oddělení mateřské 
školy jako o patro níže. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Díky charakteru stavby projektová dokumentace provozní řešení a technologii 
výroby neřeší. Objekt bude využíván jako školské vzdělávací zařízení.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.  
Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených jsou řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 
Sb. Veškeré přístupy a celé první nadzemní podlaží budovy je řešeno 
bezbariérově. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Navrhovaná stavba je navržena dle zásad bezpečnosti práce a technických zařízení 
vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb.. Bezpečnost práce na pracovištích bude odpovídat 
Nařízení vlády č. 105/2005 Sb.. V souladu s § 156 Stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. musí mít technologické zařízení vlastnosti, které splňuje požadavky na požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochranu proti hluku a na úsporu energie. Vlastnosti musí být ověřeny např. podle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 
Při výstavbě je nutno dodržet vyhl. ČÚBP č.324/1990 Sb.. Bezpečnost při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se řídí Nařízením vlády 
č.362/2005 Sb.. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavební řešení 

Stavba bude řešena jako zděný objekt z keramických tvarovek. Střešní konstrukce 
objektu jsou řešeny jako jednoplášťové vegetační. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
tvořeny kombinací předpjatých stropních panelů a železobetonových monolitických 
desek. Vnitřní nosné i nenosné konstrukce budou vyzděné z keramických tvarovek. 
Objekt bude založen na základových pasech. 

Konstrukční a materiálové řešení 

Základové pasy objektu budou provedeny z prostého betonu C16/20. Svislé obvodové 
a vnitřní nosné zdivo je tvořeno z keramických tvárnic Porotherm o tl. 300 mm. Vnitřní 
příčky jsou tvořeny keramickými tvárnicemi Porotherm o tl. 115 mm. Obvodová 
konstrukce je zateplena systémem ETICS o tloušťce minerálního izolantu 200 mm. 
Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny kombinací předpjatých stropních panelů 
Spiroll tl. 250 mm a železobetonové desky tl. 250mm. Stropní konstrukce budou 
doplněny o systémový sádrokartonový podhled pro vedení instalací v interiéru. Jako 
nášlapné vrstvy podlah budou sloužit koberce, keramická dlažba a laminát. Střešní 
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konstrukce bude tvořena zelenou extenzivní střechou. Spádování ploché střechy je 
tvořeno spádovými klíny z tepelně izolačních desek EPS. Povlakovou hydroizolaci 
střešních konstrukcí tvoří souvrství tří asfaltových pásů. Spodní stavba je odizolována 
vůči spodní vodě, vlhkosti a radonu pronikajícího z podlaží pomocí souvrství 
asfaltových hydroizolačních pásů. Výplně fasádních otvorů jsou tvořeny dřevo-
hliníkovými okny zasklené izolačními trojskly. Jednotlivá barevnost rámů je patrná 
z pohledů na objekt. Venkovní zpevněné plochy jsou tvořeny z betonové zámkové 
dlažby, asfaltové komunikace a mulčovací kůry.  
 

Mechanická odolnost a stabilita 

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby objekt fungoval bez závad a problémů po 
celou dobu její životnosti. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  Technické řešení, výčet technických a technologických zařízení 
Technické řešení, technické a technologické zařízení je popsáno výše v této zprávě viz. 

Základní charakteristika objektu. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno v samostatné části projektové 
dokumentace – část D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Materiály splňují požadavky vyhlášek a norem. A to ČSN  730540 Tepelná technika 
budov a vyhlášku č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Skladby 
podlah, stěn a střech splňují požadovaný součinitel prostupu tepla U dle ČSN 730540-
2. Analýza využití alternativních zdrojů energií je podrobně popsána v protokolu 
průkazu energetické náročnosti budov. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby - větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Objekt mateřské školy byl navržen s ohledem na požadavky kladené na hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí. 
Výměna vzduchu v navrženém objektu bude probíhat přirozeně pomocí navržených 
fasádních výplní, které jsou řešeny jako otvíravé a částečně pomocí VZT rekuperační 
jednotky. 
Vytápění objektu a ohřev TUV bude zajištěno pomocí dvou tepelných čerpadel 
země/voda. 



22 
 

Osvětlení prostor mateřské školy resp. zajištění potřebného množství luxů zajišťují 
prosklené plochy ve fasádě v kombinaci s dostatečným umělým osvětlením. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Maximální radonový index pozemku je nízký (přechodné nehomogenní kvartérní 
sedimenty). Jako ochrana před pronikáním radonu z podloží slouží asfaltové 
hydroizolační pásy ve dvou vrstvách s vnitřní hliníkovou fólií. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Díky charakteru stavby a provozu není s bludnými proudy uvažováno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Ochrana před technickou seismicitou není v projektu uvažována z důvodu typu a 
umístění stavby. 

d) ochrana před hlukem 

Z dostupných mapových podkladů a místních znalostí projektant nenašel 
v blízkosti stavby zdroje nadměrného hluku. Stavba je v dostatečné vzdálenosti 
od místních zdrojů hluku. Stavba nevyžaduje speciální řešení ochrany proti hluku. 
Jedná se o zástavbu rodinných a bytových domů v okrajové části obce. 
Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 730532/2000 Z 1-
05/2005 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků tak, aby hladina hluku vyhověla nař. vlády č. 
502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
nař.vlády č. 88/2004 Sb. 

e) protipovodňová opatření 

V rámci novostavby mateřské školy není uvažováno s protipovodňovými 
opatřeními, objekt se nenachází v záplavovém území. 
 

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

V rámci novostavby mateřské školy není řešeno. Stavba se nenachází v 
poddolovaném území, ani v území s výskytem metanu. 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Jak již bylo popsáno výše, navržený objekt bude k technické infrastruktuře 
napojen navrženými přípojkami NN el. energie, vodovodu, splaškové a dešťové 
kanalizace. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Jednotlivá připojení na technickou infrastrukturu jsou patrné z výkresu č. C3 
(koordinační situace). 
 
Přípojka vodovodu: 
Zásobování vodou pro nově budovaný objekt bude řešeno pomocí navržené 
vodovodní přípojky, která bude provedena formou navrtávky na stávající obecní 
vodovodní řad PVC DN 110. Tato síť je ve vlastnictví SmVaK Ostrava, a.s. 
Přípojka je ukončena v betonové šachtě na parc. č. 2178/7.  Dále pokračuje 
domovní rozvod vody. 
 
Přípojka splaškové kanalizace: 
Splaškové vody z objektu budou likvidovány pomocí navržené přípojky 
splaškové kanalizace, která bude provedena navrtávkou na stávající obecní 
kanalizační řad ve vlastnictví SmVaK Ostrava, a.s. Nově budovaná přípojka bude 
ukončena revizní šachtou ∅ 425mm, např: WAVIN TEGRA s litinovým 
poklopem, tř. zatížení B125 – uzamykatelný. Šachta bude osazena na zhutněný 
štěrkový podsyp fr. 16-32, tl. 150mm. Šachta bude zároveň sloužit jako 
uklidňovací šachta pro ukončení domovní tlakové kanalizace. Dále pokračuje 
domovní tlaková splašková kanalizace. 
 
Přípojka dešťové kanalizace: 
Přípojka dešťové kanalizace je navržena jako bezpečnostní přepad z retenční 
nádrže se vsakovací galerií. Této přípojky nebude primárně využíváno, pouze 
v případě prudkých přívalových dešťů, kdy nebude kapacita retenční nádrže 
dostatečná. Přípojka dešťové kanalizace bude provedena jako navrtávka na 
stávající kanalizační řad ve vlastnictví SmVaK Ostrava, a.s. Nově budovaná 
přípojka bude ukončena revizní šachtou ∅ 425mm, např: WAVIN TEGRA s 
litinovým poklopem, tř. zatížení B125 – uzamykatelný. Šachta bude osazena na 
zhutněný štěrkový podsyp fr. 16-32, tl. 150mm. 

 

B.4   Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Novostavba mateřské školy na parc. č. 2178/7 v katastrálním území Příbor je 
napojena navrženým sjezdem na místní komunikaci v Příboře. Šířka navrženého 
sjezdu na místní komunikaci je v místě připojení 6 m s podélným spádem 4,4%. 
Podél komunikace nejsou v místě připojení chodníky a jiné zpevněné plochy pro 
převedení pěšího provozu. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení objektu je řešeno navrženým sjezdem na místní pozemní komunikaci 
v ulici Za školou. 
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c) Doprava v klidu 
Na dotčeném pozemku bude zřízeno parkoviště pro zaměstnance, veřejnost i 
zásobování mateřské školy. Je navrženo celkem 23 parkovacích míst, z čehož 
jsou 2 parkovací místa určena pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
Podrobný výpočet je přiložen ve složce přípravné a studijní práce – Výpočet 
celkového počtu parkovacích míst. Navržený počet parkovacích míst vyhoví 
normové hodnotě. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Nenachází se zde žádné pěší ani cyklistické stezky. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 

a) terénní úpravy 
Před zahájením výkopových prací bude z pozemku sejmuta ornice o tloušťce 300 
mm, která bude deponována na pozemku. Ornice je určena ke konečným terénním 
úpravám. Po dokončení hrubých terénních úprav dojde k ohumusování a 
zatravnění ploch kolem realizovaného objektu. 

b) použité vegetační prvky 

Po dokončená hrubých terénních úprav bude zahrada mateřské školy zatravněna 
a bude provedena výsadba nových dřevin. Konkrétní návrh bude zhotoven 
zahradním architektem. Obecně se předpokládá s výsadbou vzrostlých stromů a 
nízkých keřů. V jižní části pozemku se nacházejí záhonky, které budou sloužit pro 
výuku a zábavu žáků. 

c) biotechnická opatření 

S biotechnickým opatřením není v rámci objektu uvažováno. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě 
oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. 
osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru 
nebo k výkupu odpadů. 
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Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.) 
 

Číslo odpadu Název odpadu Kateg. Způsob likvidace 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O Separace, materiálové využití 

15 01 02 Plastové obaly O Separace, materiálové využití 

17 01 01 Beton O Recyklace + využití 

17 01 02 Cihla O Recyklace + využití 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu a 

keramických výrobků (dlažby, 
obklady) 

O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O Separace, materiálové využití 

17 02 02 Sklo O Separace, materiálové využití 

17 02 03 Plasty a PVC O Separace, materiálové využití 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

O Recyklace nebo skládka 

17 04 02 Hliník (hliníkové odřezky, obložení 
stěn, krytina) O Recyklace 

17 04 05 Železný šrot O Recyklace 

17 05 04 Zemina nebo kameny O Skládkování, využití 
Deponii určí investor stavby 

17 06 04 Izolační materiály (skelná nebo 
minerální vlna) O Odstranění skládkováním 

17 09 04 Směsný stavební nebo demoliční 
odpad O Odstranění skládkováním 

 Odpady ze stavby celkem:   

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

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

Díky rozsahu navrženého objektu mateřské školy se vliv na přírodu a krajinu 
neřeší. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Díky rozsahu a umístění navrženého objektu mateřské školy se vliv na soustavu 
chráněných území Natura 2000 neřeší. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Novostavba navrženého objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. 
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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 

Díky rozsahu navrženého objektu se neřeší. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
Výstavbou mateřské školy nevzniknou omezení ani jiná ochranná a bezpečnostní 
pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Nebylo uvažováno se vznesením požadavků na využití stavby k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

K technické infrastruktuře bude navržený objekt mateřské školy připojen 
navrženými přípojkami - el. energie NN, přípojky vodovodu, splaškové a 
dešťové kanalizace. 

b) odvodnění staveniště 

V rámci výstavby bude odvodnění staveniště zajištěno přirozeným způsobem – 
vsakováním na pozemku stavebníka. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Doprava na místo staveniště bude zajištěna z místní komunikace - ul. Za školou. 
Díky dostatečné šířce v okolí stavby nebude ani případná vykládka stavebního 
materiálu nikterak omezovat stávající dopravu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv výstavby na okolní objekty a pozemky díky situování je bezpředmětný.  

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

V rámci projektu nejsou vzneseny požadavky na asanace, demolice ani kácení 
dřevin. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

V rámci navrženého objektu není nutné řešit dočasné ani trvalé zábory. Veškerý 
stavební materiál bude na místo přivážen postupně – dle potřeby a zpracování. 
Pokud bude nutné materiál skladovat, bude se tak dít vždy na dotčených 
pozemcích. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na obchozí trasy nebyly vzneseny. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Odpady a jejich likvidace bude prováděna podle zákona o odpadech č. 185/2001 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.), vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 383/2001 Sb. Odpady vzniklé při realizaci stavby objektu 
jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky NV č. 381/01 Sb.. 
Odpady vznikající při stavbě bude dodavatel třídit a evidovat. Evidence 
a smlouvy o likvidaci odpadů s oprávněnými firmami se dokládají u kolaudace. 
Nerecyklovatelný nespalitelný odpad bude odvezen na skládku k tomuto účelu 
určenou. Recyklovatelný odpad bude roztříděn (např. papír, kov a sklo) a bude 
odvezen do sběrny. Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny. 
Nebezpečné odpady budou likvidovány odbornou firmou. 
Během provozu objektu vzniká běžný komunální odpad skladovaný v odpadních 
nádobách, které budou umístěny na určené ploše vymezené na pozemku. 
Nebezpečné odpady (odpadní barvy, plechovky od barev apod.) musí být 
shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu 
s ustanovením zákona o odpadech. 

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

Výkopové práce budou spočívat v hrubých terénních úpravách resp. realizaci 
stavební jámy a pro základové pasy budou vyhloubeny výkopy resp. rýhy šířek 
patrných z půdorysu základů. 
Provedou se hrubé terénní úpravy resp. realizace stavební jámy na kótu 
podlahového betonu. Z těchto úrovní hrubých terénních úprav budou hloubeny 
výkopy pro základové pasy. Vytěžená zemina bude použita na násypy resp. na 
hrubé terénní úpravy v okolí objektů. Dorovnání na úroveň HTÚ bude 
provedeno pomocí hutněného štěrkopísku nebo místní zeminou s prosypem 
a promícháním štěrku. 
Přebytečná vytěžená zemina bude odvážena dodavatelem stavby na místa 
k tomu určené, potřebná zemina se použije k terénním úpravám kolem objektu. 
Ornice bude po dokončení prací použita na sadové úpravy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební činnost neovlivní negativně životní prostředí. Výstavba objektu 
neohrozí znečištěním podzemní ani povrchové vody. Dojde ke zvýšenému 
hluku, vibracím a prašnosti, ale nebudou překročeny dané limity. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všechny montážní a stavební práce budou dodržovat bezpečnost práce dle 
BOZP. Provádění stavebních prací se bude řídit předpisy, které jsou stanoveny 
zákonem č. 309/2006 Sb. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou potřeba. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Charakter navržené stavby zásady pro dopravní inženýrská opatření neřeší.  
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Charakter navržené stavby nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro 
provádění stavby provozu, opatření proti účinkům prostředí při výstavbě. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

• Předpokládané zahájení stavby: březen 2021 
• Předpokládané ukončení stavby: červenec 2022 

 
Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení, jednotlivé 
činnosti budou prováděny v tomto postupu: 
-vytýčení stavby, výkopové práce, přípojky, základové konstrukce 
-hydroizolace spodní stavby 
-obvodové nosné konstrukce 
-střešní konstrukce 
-vnitřní příčky, podhledy, vnitřní instalace 
-vnitřní omítky, podlahy, obklady 
-dokončovací práce 
-zpevněné plochy a terénní úpravy 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Objekt svým umístěním zapadá do celkové urbanistické koncepce lokality. Novostavby v okolí 
jsou většinou moderně navržené objekty z kvádrových hmot s plochými střechami, stejně jako 
řešený objekt mateřské školy, ten tak snadno splyne s novou zástavbou i staršími objekty 
v okolí. 
Stavební parcela je ze všech stran obklopena dalšími soukromými pozemky. Objekt byl na 
pozemku umístěn zejména s ohledem na orientaci ke světovým stranám, využití zeleně a 
potřebnému množství parkovacích míst. 
Řešený objekt je navržen jako zděná dvoupodlažní stavba. Nosné obvodové i vnitřní zdivo je 
tvořeno z keramických tvarovek. Střešní konstrukce je řešena jako zelená extenzivní střecha. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací předpjatých stropních panelů a 
železobetonových monolitických desek. Stropní konstrukce budou doplněny o systémový 
sádrokartonový podhled pro vedení instalací v interiéru. Spádování ploché střechy je tvořeno 
spádovými klíny z tepelně izolačních desek EPS. Povlakovou hydroizolaci střešních konstrukcí 
tvoří souvrství tří asfaltových pásů. Jako nášlapné vrstvy podlah budou sloužit koberce, 
keramická dlažba a laminát. Objekt bude založen na základových pasech. Spodní stavba je 
odizolována vůči spodní vodě, vlhkosti a radonu pronikajícího z podlaží pomocí souvrství 
asfaltových hydroizolačních pásů. Obvodová konstrukce je zateplena systémem ETICS 
s minerálním izolantem. Na části fasády je použit obklad imitující dřevo. Kombinací bílé 
fasádní barvy a přírodní barvy obkladu je vytvořen moderní vzhled, který zapadá do nově 
vznikající městské části. Výplně fasádních otvorů jsou tvořeny dřevo-hliníkovými okny 
zasklené izolačními trojskly. Jednotlivá barevnost rámů je patrná z pohledů na objekt. 
Venkovní zpevněné plochy jsou tvořeny z betonové zámkové dlažby, asfaltové komunikace a 
mulčovací kůry.  

D.1.2 Dispoziční řešení 

Navržený dvoupodlažní objekt tvořený kubickými hmotami je zastřešen plochou vegetační 
střechou.  
Při návrhu objektu byl kladen maximální důraz na dispoziční uspořádání s ohledem na světové 
strany. 
Mateřská škola je členěna na samostatné úseky tvořené zázemím pro personál, zázemím pro 
kuchyni a jednotlivá oddělení. Hlavní vstup do objektu se nachází na západní straně budovy. 
Po vstupu do zádveří se dále dostaneme do chodby, která spojuje jednotlivé oddělení mateřské 
školy, jídelnu, zázemí pro kuchyni a zázemí pro personál. Každé oddělení je vybaveno vlastní 
šatnou, toaletou, koupelnou, skladem hraček, skladem lehátek, hernou a lehárnou.  
Učitelé a vedení mateřské školy mají samostatný vstup do budovy ze severní strany objektu. 
V tomto zázemí se nachází šatna zaměstnanců, ze které je přístup do koupelny a WC. Dále se 
zde nachází kancelář, ředitelna, kuchyňka, úklidová místnost, sklady čistého a špinavého prádla 
a prádelna. 
Zázemí pro kuchyň je přístupna samostatným vstupem ze severní strany objektu. Mimo 
kuchyně se zde nachází šatna pro zaměstnance s koupelnou a WC, technická místnost, sklady 
pro uložení várnic, trvanlivých potravin a sklad pro odpad. 



31 
 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází další dvě oddělení mateřské školy, multifunkční 
prostor s vlastním hygienickým zázemím a šatnou. V další části se nacházejí dvě učebny určené 
pro kroužky dětí a dvě identické oddělení mateřské školy jako o patro níže. 
 

D.1.3 Výkopové práce 

Výkopové práce budou spočívat v provedení stavební jámy a rýh pro základové pasy různých 
šířek patrných z výkresové dokumentace základů, které budou hloubeny vždy do nezámrzné 
hloubky cca 1,2 m pod upravený terén. 
Vytěžená zemina se použije k terénním úpravám kolem domu. Přebytečná vytěžená zemina 
bude odvážena dodavatelem stavby na místa k tomu určená. Ornice bude odstraněna v ploše 
navrženého objektu mateřské školy a zpevněných ploch. Síla sejmutí ornice je cca 300 mm. 
Ornice bude po dokončení prací použita na sadové úpravy. 
Provedou se hrubé terénní úpravy tj. stavební jáma na kótu podlahového betonu v 1.NP. Z 
těchto úrovní hrubých terénních úprav budou hloubeny výkopy pro základové pasy. Dorovnání 
na úroveň HTÚ bude provedeno pomocí hutněného štěrkopísku nebo místní zeminou s 
prosypem a promícháním štěrku. 
Výkopy se budou provádět převážně v 3. tř. těžitelnosti. Hladina podzemní vody nebyla v 
průběhu průzkumných prací zjištěna. Vlastní výkopy pro základové pasy budou prováděny 
strojně s ručním dočištěním základové spáry bezprostředně před betonáží základů. Výkop je 
nutné chránit před působením srážkové vody. 

D.1.4 Základové konstrukce 

Objek je založen na základových pasech, které budou kombinací prostého betonu a betonových 
tvarovek - tzv. ztracené bednění. Tvar a rozmístění navržených základových pasů je zřejmý z 
příslušné výkresové dokumentace. 
Před samotnou betonáží bude na dně základových rýh uložen zemnící pásek FeZn. 

D.1.5 Svislé konstrukce 

Navržené obvodové a vnitřní nosné zdivo bude z keramických tvarovek Porotherm. Dělící 
příčkové zdivo je navrženo ze systémových keramických tvarovek Porotherm. Prostupy a 
otvory pro instalace profesí nutno provést dle jejich požadavků. Menší otvory budou prováděny 
po vyzdění příček. 

D.1.6 Konstrukce spojující různé úrovně 

V rámci navržené novostavby mateřské školy je navrženo centrální vnitřní schodiště spojující 
úroveň prvního a druhého nadzemního podlaží. Schodiště je navrženo jako železobetonové 
monolitické. Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím výšky 1000 mm. Navržené 
venkovní požární schodiště je navrženo jako ocelové, samonosné. 

D.1.7 Vodorovné stavební konstrukce 

Stropní konstrukce budou tvořeny kombinací předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 250 mm 
a železobetonových monolitických desek. Celá stropní konstrukce je ztužena pomocí 
železobetonového věnce. Překlady nad okenními, dveřními a jinými otvory jsou tvořeny 
kombinací systémových překladů Porotherm a železobetonových překladů. Je nutné dodržení 
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technologické předpisy stanovené výrobcem, především pak minimální délku uložení překladu 
i stropních panelů.  
 

D.1.8 Střešní konstrukce 

Zastřešení objektu je tvořeno zelenou extenzivní střechu. Jedná se o jednoplášťovou plochou 
střechu, doplněnou o násyp substrátu pro suchomilné rostliny. Nosná část střešní konstrukce je 
tvořena předpjatými stropními panely Spiroll. Spádování střechy je zaručeno pomocí 
spádových klínů z tepelně izolačních desek. Spád bude minimálně 3%. Povlaková hydroizolace 
střešní konstrukce je tvořená ze souvrství tří asfaltových pásů. Horní asfaltový pás je opatřen 
aditivy proti proůstání kořenů.  
Odvodnění střešní konstrukce je řešeno pomocí střešních vtoků Topwet s integrovanou 
bitumenovou manžetou, která je mechanicky kotvena a natavena. Odvodnění střešní konstrukce 
je dále tvořeno bezpečnostními přepady přes atiku Topwet s integrovanou bitumenovou 
manžetou, která je mechanicky kotvena a natavena. Přesné umístění odvodňovacích prvků 
střešní konstrukce je patrné z výkresové dokumentace.  
Na střeše se nachází kotvící body bezpečnostního záchytného systému. Kotvící body jsou 
navzájem propojeny nerezovým lanem. Výstup na střechu zajišťuje střešní výlez pro ploché 
střechy. 
 

D.1.9 Vnitřní úpravy povrchů 

Podlahy 
Nášlapné vrstvy podlah uvnitř objektu budou tvořeny kombinací koberce, keramických dlažeb 
a laminátových podlah. 
Stěny 
Vnitřní nosné stěny a příčkové zdivo budou opatřeny vápenocementovými štukovými 
omítkami. Velká část stěn objektu bude prosklená. V místnostech sociálního zařízení, kuchyni, 
úklidových a technických místnostech bude stěna opatřena keramickým obkladem výšek 
patrných z výkresové dokumentace. Veškeré skladby konstrukcí jsou uvedeny v příloze 
D.1.1.13 - Výpis skladeb konstrukcí. 

D.1.10 Vnější úpravy povrchů 

Obvodová konstrukce je zateplena certifikovaným zateplovacím systémem ETICS. Tepelná 
izolace v oblasti soklu je tvořena extrudovaným polystyrenem o tloušťce 200 mm. Sokl bude 
doplněn o mozaikovou marmolitovou omítku šedé barvy. Tepelná izolace objektu je tvořena 
minerální vlnou s čedičovými vlákny Isover TF Profi o tloušťce 200 mm. Vnější povrch fasády 
objektu je tvořený kombinací omítky bílé barvy a fasádního obkladu z vláknocementových 
desek Cembrit Plank o tloušťce 8 mm. Desky jsou věrnou imitací dřeva.  

D.1.11 Výplně otvorů 

Vnější 
Veškeré vnější výplně otvorů jsou navrženy z dřevo-hliníkových profilů se zasklením 
izolačními trojskly. Velké prosklené plochy jsou opatřeny bezpečnostním sklem. Všechny 
fasádní výplně otvorů jsou podrobněji specifikovány v příloze D.1.1.14 - Výpis fasádních 
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výplní otvorů. Všechna okna musí splňovat tepelně technické požadavky, jejich posouzení je 
součástí výpočtů stavební fyziky. 
Vnitřní 
Vnitřní dveře budou dýhované do dřevěných obložkových zárubní. Všechny interiérové výplně 
otvorů jsou podrobněji specifikovány v příloze D.1.1.15 - Výpis interiérových výplní otvorů.  

D.1.12 Hydroizolace, izolace tepelné 

Na penetrované betonové základové desce bude instalována izolace proti zemní vlhkosti  
a radonu z modifikovaných asfaltových pásů. Střešní plášť nad objektem (plochá střecha) bude 
tvořen ze souvrství asfaltových pásů. Tepelné izolace podlah a střech jsou navrženy z 
polystyrenových desek. Zateplení obvodové konstrukce je tvořeno minerální vatou 
s čedičovými vlákny o tloušťce 200 mm. Vodorovnou hydroizolaci je nutné vytáhnout min. 300 
mm nad hranici HTU.  Hydroizolace stěn ve sprchách proti stékající vodě bude provedena 
stěrkovým hydroizolačním systémem na silikátové bázi. 
Kročejová izolace je z minerální plsti. Všechny podlahy budou od svislých konstrukcí 
oddilatovány dilatačním páskem z pěnového polystyrenu. 

D.1.13 PSV 

Popis výrobků PSV je podrobně řešen v samostatné příloze viz. Výpis prvků. Práce budou 
provedeny renomovanými firmami, musí vyhovovat požadavkům  ČSN a po ukončení prací 
musí být vyhotoveny zkušební protokoly a revize. 

D.1.14 Úpravy okolí objektu 

Vjezd na pozemek a parkovací stání tvoří asfaltová komunikace. Zpevněné pochozí plochy jsou 
tvořeny betonovou zámkovou dlažbou a mulčovací kůrou, která tvoří zpevněné plochy kolem 
herních a zahradních prvků. Okolo objektu bude realizován tzv. okapový chodník z drobného 
kameniva – kačírku. Dotčený objekt bude oplocen standardním pletivovým oplocením výšky 
1,8 m doplněný o dvě uzamykatelné branky. To je tvořeno nosnými ocelovými sloupky ve vzd. 
3,0 m a pletivovou výplní – zelený odstín. 

D.2 Péče o bezpečnost práce 

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti  
a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané 
výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu výstavby budou prováděny speciální 
pracovní úkony vyžadující zvláštní proškolení, a to pouze osobami způsobilými tuto činnost 
vykonávat.  

D.2.1 Protihluková a protiprašná opatření během realizace stavby 

V případě stavebních prací bude při výstavbě vyvíjena snaha zabránit v maximálně možné míře 
vlivům ohrožujícím životní prostředí obyvatel okolí stavby. Zvýšená prašnost (zejména 
v průběhu provádění bouracích) bude eliminována kropením.  
Případné znečištění vozovek a komunikací pro pěší bude neprodleně odstraněno. Veškerý 
odpadový materiál bude během stavby průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště  
na příslušné skládky, s ohledem na druh materiálu s možností recyklace.  
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Z hlediska hygienických limitů, lze pro denní dobu a sledovaný okolní venkovní prostor 
uvažovat s rozsahem hodnot LAeq = 50 až 55 dB a pro noční dobu a sledovaný okolní venkovní 
prostor pak s rozsahem hodnot LAeq = 40 až 45 dB.  
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ZÁVĚR 

 
Předmětem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace od architektonické 
studie, výkresovou část, technické zprávy, požárně bezpečnostní řešení, posouzení z hlediska 
tepelné techniky, osvětlení a akustiky, výpisy prvků, skladby konstrukcí, výkresy 
konstrukčních detailů a výpočty související s návrhem novostavby mateřské školy 
Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. doplněné vyhláškou č. 62/2013 Sb. 
Obsah diplomové práce byl vypracován díky znalostem z dosavadního studia na vysoké škole. 
Diplomová práce je zpracovaná v souladu se zadáním, platnými normami a vyhláškami. Při 
návrhu jsem vycházela ze svých vlastních zkušeností, ale zároveň jsem zohlednila i připomínky 
mého vedoucího. V průběhu vypracování diplomové práce došlo oproti původní studii 
k drobným změnám, které však zásadně nemění charakter práce. Práce byla vypracována 
v grafickém programu AutoCad, Sketch Up a v textovém editoru Word a Excel. 
 
Diplomová práce pro mne byla přínosná, protože jsem se díky velkému rozsahu seznámila 
s novými materiály a řešení problematických detailů. Zpracováním jsem získala nové 
zkušenosti a znalosti, které mohu využít v pozdější praxi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Zákony, vyhlášky nařízení: 
 
[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 
[2] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
[3] Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 
[4] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
[5] Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
[6] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky š. 
20/2012 Sb. 
[7] Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 
[8] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů 
[9] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
[10] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
[11] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
[12] Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 
[13] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 
[14] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů 
[15] Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb 
 
 
 
Normy: 
 
[15] ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy.  
[16] ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky. 
[17] ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov. 
[18] ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 3: Denní 
osvětlení škol. 
[19] ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 4: Denní 
osvětlení průmyslových budov. 
[20] ČSN 73 0525 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady. 
[21] ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody- Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 
paliv, včetně změn; 
[22] ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, včetně změn; 
[23] ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, včetně změn; 
[24] ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, včetně 
změn; 
[25] ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení, včetně změn; 
[26] ČSN 73 6110- Projektování místních komunikací 
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[27] ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně změn; 
[28] ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
[29] ČSN 01 3495/1997 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární 
bezpečnosti staveb 
[30] ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
[31] ČSN 73 0600/2000 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
[32] ČSN 73 0601/2006 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
[33] ČSN 73 0540–1/2005 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
[34] ČSN 73 0540–2/20011 + Z1/2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: 
Požadavky 
[35] ČSN 73 0540–3/2005 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty 
veličin  
[36] ČSN 73 0540–4/2005 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 
[37] ČSN 73 0532/2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

B.p.v   výškový systém Balt po vyrovnání 
EL   elektrika 
EPS   pěnový polystyren 
ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
IŠ   instalační šachta 
J   jih 
KS   kus 
k.ú.  katastrální území 
m.n.m.  metrů nad mořem 
NP   nadzemní podlaží 
NN   nízké napětí 
NÚC   nechráněná úniková cesta 
OZN.   označení 
Pozn.   poznámka 
PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 
p.č.   parcelní číslo 
PD   projektová dokumentace 
PT   původní terén 
PÚ   požární úsek 
SDK   sádrokarton 
S-JTSK  systém jednotné trigonometrické katastrální sítě 
SO   stavební objekt 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
S   sever 
tl.   tloušťka 
UT   upravený terén 
XPS   extrudovaný polystyren 
V   východ 
Z   západ 
ŽB   železobeton 
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