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

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

Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné 

normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních 

výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický 

návrh budovy.  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby s téměř 

nulovou spotřebou energie s názvem "Mateřská škola Beruška". Cíle: Vyřešení dispozice 

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

materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 

s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části 

D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy 

dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků a prostorovou vizualizaci budovy včetně modulového schéma budovy. 

Výkresová část bude obsahovat výkresy situací, základů, půdorysů podlaží, konstrukce 

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

sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce vybraných podlaží. Součástí 

dokumentace budou i dokumenty podrobností dle D.1.1. bod c), stavebně fyzikální 

posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované části, budou-li zadány 

vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje 

o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP 

bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. 

Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených 

popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části 

dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy 

budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", 

i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva 

a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném 

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

posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 s údaji 

o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
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odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

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

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

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  

 
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  
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Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby Mateřské školy Beruška v Uherském Brodě. Objekt je řešen jako 

částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími, druhé nadzemí podlaží je 

provedeno jen nad částí objektu. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě 

třídy, ke každé třídě náleží zázemí pro zaměstnance. Dále zde najdeme přípravu 

jídla se sklady, zázemí pro zaměstnance a ředitelnu. Ve druhém nadzemním 

podlaží se nachází třída pro předškoláky a třída pro výuku jazyků včetně kabinetu. 

Objekt je řešen jako zděný z cihelných bloků zastřešen plochou střechou. 

Mateřská škola, plochá vegetační střecha, částečné podsklepení 
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 This diploma thesis deals with the elaboration of project documentation for 

the construction of the Beruška Kindergarten in Uherský Brod. The building is 

designed as a partial basement with two floors, the second floor is made only 

above part of the building. There are two classes on the first floor, each class has 

facilities for employees. Furthermore, we find food preparation with warehouses, 

facilities for employees and a director's office. On the second floor there is a 

classroom for preschoolers and a classroom for language teaching, including a 

cabinet. The building is designed as a brick of brick blocks covered with a flat roof. 

Kindergarten, flat vegetation roof, partial basement 
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ÚVOD: 

Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace pro 

provedení novostavby mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie. Novostavba 

mateřské školy se nachází v jihozápadní části města Uherský Brod. Pro stavbu objektu 

mateřské školy byl vybrán pozemek v klidné lokalitě města Uherský Brod, na ulici 

Dělnická. Stavba školky bude zřízena na pozemcích města Uherský Brod a na 

pozemcích soukromých vlastníků s odkoupením a povolením na výstavbu.  

Objekt je částečně podsklepen se dvěma nadzemními podlažími. V objektu se 

nacházejí tři samostatné třídy s celkovou kapacitou maximálně 54 dětí. Při návrhu 

samotného objektu bylo vycházeno z orientace jednotlivých místností ke světovým 

stranám.  

Cílem této diplomové práce byl návrh moderní mateřské školy, která bude svým 

vzhledem zapadat do stávající okolní zástavby a nebude narušovat architektonický a 

urbanistický ráz okolí a zároveň bude splňovat funkční návrh dispozičního řešení.  

Projektová dokumentace se dělí na dvě části a to, textová část, která obsahuje 

průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu. V druhém řadě se 

jedná o přílohy, kde najdeme přípravné a výpočtové práce, situační výkresy, 

architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení složky řešící stavební 

fyziku a požárně bezpečnostní řešení. Projekt byl navržen v souladu s platnými 

vyhláškami, technickými normami a zákony platnými v době zpracování diplomové 

práce. 
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A Průvodní zpráva 

 A.1 Identifikační údaje 

              A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Mateřská škola Beruška 

b) místo stavby 

 Uherský Brod, k.ú. Uherský Brod 

c) kraj 

            Zlínsky kraj 

d) parcelní číslo  

            3545/39, 3545/38,3545/38, 3545/37, 3545/36, 3545/35, 3545/34, 3545/8,  

3545/73 

e) předmět projektové dokumentace  

 novostavba mateřské školy 

f) stupeň 

dokumentace pro provedení stavby  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) stavebník 

Město Uherský Brod 

Masarykovo náměstí 100 

688 01 Uherský Brod 

  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 a) hlavní projektant 

 Bc. Monika Havierniková 

 Nová Bošáca 416 

 913 08, Nová Bošáca 
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A.2   Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 SO 01 – mateřská škola  

 SO 02 – zahradní domek pro skladování  

 SO 03 - parkoviště 

 SO 04 – zpevněné plochy 

 SO 05 – vodovodní přípojka  

 SO 06 - plynová přípojka 

 SO 07 - elektrická přípojka 

SO 08 – splašková přípojka 

SO 09 – dešťová přípojka 

SO 10 – drátěný plot  

SO 11 – oplocení pozemku  

SO 12 – dětské hřiště   

SO 13 – zatravnění  

SO 14 – zastřešení pro komunální odpad   

* body SO2 – S14 nejsou součástí projektové dokumentace 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- výpis z katastru nemovitostí včetně listu vlastnictví 

 - mapový podklad katastrální mapy města Uherský Brod 

 - platné ČSN, EN, zákony a vyhlášky 

 - mapa zabudovaných inženýrských sítí 

 - fotodokumentace a osobní průzkum  

            - územně plánovací podklady 

           - konzultace projektové dokumentace s vedoucím bakalářské práce v průběhu její 

rozpracovanosti 

           - technické listy navržených materiálů a konstrukčních prvků 
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V Brně dne 27.12.2020 

___________________________ 

vypracoval Bc. Monika Havierniková 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

 

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

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

 Stavba školky bude zřízena na pozemcích města Uherský Brod a na pozemcích 

soukromých vlastníků s odkoupením a povolením na výstavbu. Pozemky plánované 

výstavby: č. 3545/39, 3545/38, 3545/37, 3545,36, 3545/36, 3545/35, 3545/73, 3545/34, 

3545/8 jsou v současné době nezastavěné. 

Dotčený pozemek se nachází v katastrálním území města Uherský Brod. 

Celková výměra pozemku činí 10 336 m2. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny 

jako „orná půda“ a „TPP“. Pozemek je v současnosti nezastavěn, nachází se na něm 

stávající zeleň. Na jižní straně pozemku rostou drobné dřeviny. Pozemek je dostupný z 

přilehlé ulice Dělnická. Na pozemku neexistují žádné stávající objekty. 

Dotčené území se nachází v zastavěném a stabilizovaném území. V okolí 

dotčené parcely se nachází stávající příměstská zástavba. Svou funkcí i hmotnou návrh 

respektuje stávající zástavbu. 

 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Dotčená stavba je v souladu s územním rozhodnutím města Uherský Brod. 

 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Účelem navrhované stavby je realizace mateřské školy a okolních ploch, na 

ploše určené k zastavění dle platné ÚPD. Jak vyplývá z územního plánu, záměr je v 

souladu s územním plánem – tj. plochy pro zařízení občanské vybavenosti. 

Plochy veřejné vybavenosti (OV): 

Podmínky pro využití ploch:  

Hlavní využití: občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu  

Přístupné využití: - pozemky občanské vybavenosti převážné nekomerčního 

charakteru, nezbytné pro zajištění a ochranu kvality života obyvatel, jejichž existenci 

v území je v zájmu veřejnosti  
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- pozemky související dopravní infrastruktury a technické 

infrastruktury 

- pozemky veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a drobných 

hřišť pro děti i dospělé  

- pozemky staveb pro chráněné bydlení a bydlení pro sociálně 

znevýhodněné obyvatele 

- bydlení správce nebo majitele staveb na pozemcích OV  

 

Podmíněné přípustné využití: - pozemky staveb technické a dopravní infrastruktury 

nesouvisející přímo s hlavním využitím 

- pozemky pro tělovýchovu a sport 

- komerční občanská vybavenost ve vazbě na hlavní využití  

 

Nepřípustné využití: - pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a 

technickým zařízením narušují užívaní staveb a zařízení ve svém okolí a snižuje tak 

kvalitu okolního prostředí. 

 

Výšková regulace: - výška nových staveb bude odpovídat jejich významu a funkci 

s ohledem na začlenění do okolní krajiny nebo zástavby 

 

Koeficient zastavěnosti: - maximálně 0,7 

Koeficient zeleně: - není stanoven  

 

 

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

na užívání území 

Projektová dokumentace byla předložena všem orgánům státní správy a 

správcům sítí k odsouhlasení. Navržený objekt splňuje obecné požadavky na využití 

území, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 501/20006 Sb. O obecných požadavcích na 

využívání území. 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.  Veškerá 

vyjádření dotčených orgánu budou doložena v dokladové části dokumentace. 

 

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

hydrogeologický 

 V rámci diplomové práce nebyly na pozemku prováděny žádné průzkumy. 

Informace o pozemku, základové půdě byly čerpány z volně dostupných zdrojů. 
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Na základě volně dostupných geologických map, byly stanoveny tyto informace o 

druhu zeminy: 

Zdroj: https://bpej.vumop.cz/ 

 

Zemina uvažovaná v projektové dokumentaci:  

• zemina hlinitopísčitá  

• propustná  

• tabulková výpočtová únosnost Rdt = 275 kPa  

• Třída F3 

• Pevnost v prostém tlaku σc = 5 MPa 

• Modul přetvářnosti Edef = 20M pa 

• Hladina podzemní vody je uvažována ve větších hloubkách, které neovlivní 

základové konstrukce a funkčnost objektu. 

• Mocnost ornice 200 mm 

• Svahování výkupů provedeno ve sklonu 1:1 

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Území není součástí záplavového území ani se nenachází v poddolovaném 

území, památkových rezervacích, či památkových zónách. Koordinační opatření se 

souběžnou výstavbou nejsou nutná. V okolí se nenachází žádná z lokalit soustavy 

Natura 2000. 

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a pozemních 

komunikací jsou vyznačena situačním výkrese C.1.03 - Koordinační situační výkres. 

 

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

 Daná lokalita se nenachází v blízkosti vodního toku, který by ji ohrožoval 

záplavovým územím. Daná lokalita se dále nenachází v poddolovaném území ani 

jinak postiženém území, které by vyžadovalo speciální technologii či přístup ke 

stavbě. 

 

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

poměry v území 

Vliv stavby na okolní pozemky: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Realizací 

navržené novostavby mateřské školy se poměry v okolí nijak nezmění. Navržená stavba 

nepřevyšuje svou výškou okolní zástavbu. Svým půdorysným a prostorovým řešením 

zapadá do konceptu stávající zástavby. Nebudou negativně ovlivněny využití okolních 

pozemků a staveb. Stavba je navržena v dostatečné vzdálenosti od okolních staveb a 

společných pozemků.  

 

https://bpej.vumop.cz/
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Ochrana okolí: 

Pro provoz objektu není nutno navrhovat žádnou ochranu okolí nebo okolních 

staveb. Ochrana okolí při stavební činnosti je popsána v části B.8 - zásady organizace 

výstavby. Lze konstatovat, že vzhledem k velikosti stavebního pozemku, možnosti 

příjezdu ke stavbě a navrženým tradičním technologiím stavby, není předpoklad pro 

vznik negativních vlivů provozu objektu nebo stavební činnosti na okolí. 

 

Vliv stavby na odtokové poměry v území: 

 Stavbou nebudou narušeny ani negativně ovlivněny stávající odtokové poměry 

daného území. Dešťové vody ze střech budou svedeny do retenčních nádrží a 

vsakovacích tunelů. Zachycená dešťová voda bude využívána pro zalévání a 

zavlažování. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny přes odlučovač 

ropných látek a olejů do retenční nádrže a dále pak do vsakovacích tunelů. Dešťové 

vody z nezpevněných ploch se budou přirozeně vsakovat. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin   

 Projekt mateřské školy nemá žádné požadavky na asanace, demolice ani na 

kácení dřevin. Na stavební parcele se nenachází žádné objekty ani žádné stromy. 

V některých částech pozemku se nacházejí keře, které budou odstraněny. 

 

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

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa         

 Na pozemek se vztahuje ochrana zemědělského půdního fondu. Kód BPEJ 

3.10.00, třída ochrany I, koeficient třídy ochrany 9, základní cena 17,92 Kč/m2 . 

Byla podána žádost o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu ve smyslu 

zákona č.334/1992 Sb. O ochraně ZPF. Plocha vyjímaná ze ZPF = 5880,62 m2. 

Žádost je součástí příloh projektové dokumentace. 

 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Stavba bude napojena na stávající dopravní i technickou infrastrukturu. Výjezd 

z pozemku bude na místní komunikaci na ulici Dělnická. Šírka komunikace je 6,1 

metru. Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu (vodovod, 

kanalizace, nízké napětí elektrického proudu, plyn, telekomunikační síť). Napojení bude 

provedeno novými přípojkami na stávající sítě vedoucí v místní komunikaci v ulici 

Dělnická.  Elektroměr a hlavní uzávěr plynu (HUP) budou osazeny ve zděných pilířích 

umístěných na hranici pozemku. 
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Součástí projektové dokumentace je zhotovení nového sjezdu, který bude 

sloužit jako příjezd pro osobní automobily na navrhované parkoviště. Rozhledové 

trojúhelníky splňují požadavky ČSN 73 6110. 

 

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

 V době zpracování projektové dokumentace neexistují žádné vazby stavby, 

podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

 

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

 

 Informace o pozemku 

Parcelní číslo:  3545/39  

Obec:  Uherský Brod [592731]  

Katastrální území:  Uherský Brod [772984]  

Číslo LV:  336  

Výměra [m2]:  1340  

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  

Druh pozemku:  trvalý travní porost  

 

 Vlastnické právo  Podíl  

Matyáš Jaroslav,  

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod 

 

 Parcelní číslo:  3545/38  

Obec:  Uherský Brod [592731]  

Katastrální území:  Uherský Brod [772984]  

Číslo LV:  2489  

Výměra [m2]:  1211  

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  

Druh pozemku:  orná půda  

 

 

 Vlastnické právo  Podíl  

Večeřová Eliška,  

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod 
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Parcelní číslo:  3545/37  

Obec:  Uherský Brod [592731]  

Katastrální území:  Uherský Brod [772984]  

Číslo LV:  10001  

Výměra [m2]:  1838  

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  

Druh pozemku:  orná půda  

 

Vlastnické právo  Podíl  

Město Uherský Brod,  

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod 

 

Parcelní číslo:  3545/36  

Obec:  Uherský Brod [592731]  

Katastrální území:  Uherský Brod [772984]  

Číslo LV:  9629  

Výměra [m2]:  894  

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  

Druh pozemku:  trvalý travní porost  

 

Vlastnické právo  Podíl  

Lavička Radek,  1/12  

Machalová Miloslava,  1/12  

Myslík Ladislav,  1/4  

Pummer Michal,  1/12  

ZEMASPOL Uherský Brod a.s.,  1/2  

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod 

 

Parcelní číslo:  3545/35  

Obec:  Uherský Brod [592731]  

Katastrální území:  Uherský Brod [772984]  

Číslo LV:  10001  

Výměra [m2]:  705  

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  

Druh pozemku:  trvalý travní porost  

 

Vlastnické právo  Podíl  

Město Uherský Brod,  

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod 



 
25 

Parcelní číslo:  3545/73  

Obec:  Uherský Brod [592731]  

Katastrální území:  Uherský Brod [772984]  

Číslo LV:  10001  

Výměra [m2]:  988  

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  

Druh pozemku:  ostatní plocha  

 

Vlastnické právo  Podíl  

Město Uherský Brod,  

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod 

 

Parcelní číslo:  3545/34  

Obec:  Uherský Brod [592731]  

Katastrální území:  Uherský Brod [772984]  

Číslo LV:  10001  

Výměra [m2]:  590  

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  

Druh pozemku:  trvalý travní porost  

 

Vlastnické právo  Podíl  

Město Uherský Brod,  

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod 

 

Parcelní číslo:  3545/8  

Obec:  Uherský Brod [592731]  

Katastrální území:  Uherský Brod [772984]  

Číslo LV:  7777  

Výměra [m2]:  2925  

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  

Druh pozemku:  trvalý travní porost  

 

Vlastnické právo  Podíl  

Borák Miroslav Ing.,  

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní/ pásmo 

 Z důvodu zhotovení přípojek vedoucích k navrženému objektu, vznikne nové 

ochranné pásmo vodovodní, kanalizační, elektrické a plynové přípojky na dotčeném 

pozemku. 

parcelní číslo 3545/38, k. ú. Uherský Brod [772984], Uherský Brod [592731] 

parcelní číslo 3545/37, k. ú. Uherský Brod [772984], Uherský Brod [592731] 

parcelní číslo 3545/36, k. ú. Uherský Brod [772984], Uherský Brod [592731] 

parcelní číslo 3545/35, k. ú. Uherský Brod [772984], Uherský Brod [592731] 

parcelní číslo 3545/73, k. ú. Uherský Brod [772984], Uherský Brod [592731] 
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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, 

 Jedná se o novostavbu mateřské školy. Součástí navržené stavby jsou i další 

objekty a zařízení, které jsou součástí hlavní stavby. Jedná se o přípojky technické 

infrastruktury, napojení objektu na tyto přípojky (voda, plyn, kanalizace splašková, 

vedení NN) a výstavba nově navrženého zahradního domku umístěného na dotčené 

parcele. 

 

b) účel užívání stavby 

 Mateřská škola – předškolní zařízení pro děti od 3 do 6 let. V objektu jsou 

navrženy tři samostatné třídy pro výuku dětí. Ve 2.nadzemní podlaží se nachází také 

jazyková třída. 

 

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 

 Stavba je v souladu s technickými požadavky na stavby, dle vyhlášky č. 

268/2009 Sb. A požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů budou respektovány a splněny při provádění 

stavby. Veškerá vyjádření dotčených orgánů budou doložena v dokladové části 

dokumentace. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Dotčená stavba není kulturní památkou. Na danou stavbu se nevztahuje žádná 

ochrana staveb podle jiných právních předpisů. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

Celková plocha pozemku:               10 336 m2 

Zastavěná plocha:                       973,22 m2 

Obestavěný prostor:                         5934 m3 

Plocha parkoviště a komunikace:    696,10 m2 

Plocha zeleně:                        8169,4 m2 

Zpevněné plochy:                       562,28  m2 

Počet funkčních jednotek:                3 

Počet nadzemních podlaží:            2 

Počet podzemních podlaží:            1 

 

Vybavení objektu: 

V suterénu se nachází technické zázemí objektu, které pozůstává z kotelny, 

vzduchotechniky, prádelny, skladů a hygienického zázemí.  

V prvním nadzemním podlaží se nacházejí 2 třídy mateřské školy o kapacitě 

2x18 dětí. Každá třída se skládá z ložnice, herny/jídelny, skladu lehátek, skladu hraček, 

umývárny a šatny. Ke každé třídě je rovněž připojeno zázemí pro zaměstnance, 

obsahující šatnu, sprchu a WC. V prvním patře se dále nachází příprava jídla s 

připojenými sklady a zázemím pro zaměstnance, ředitelna. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází třída pro předškoláky, o kapacitě 18 

dětí. Třída se skládá z ložnice, herny/jídelny, skladu potřeb, umývárny a šatny. Taktéž 

se v 2.NP nachází třída pro výuku jazyků a její kabinet. 

 

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.  

 Stavba spadá do třídy energetické náročnosti B. 

Vytápění bude řešeno pomocí plynových kotlů tudíž se nepředpokládají žádné odpady 

z vytápění. 
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Potřeba vody a produkce odpadní vody: 

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

12 dle vyhlášky č. 120/2011, která nahradila vyhlášku č. 428/2001 Sb. (vyhlášky a 

normy v platném znění) 

Kategorie II – Veřejné budovy a školy 

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

Počet osob (žáků): 54 = 16 m3/rok 

Počet zaměstnanců: 15 = 16 m3/rok 

Celkem 69 osob = 69*16 = 1 104 m3/rok = 3025 l/den 

1. Průměrná denní potřeba vody: Qp = 3025 l/den = 3,025 m3/den 

2. Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp . kd = 3,025 . 1,5 = 4,538 m3/den 

3. Maximální hodinová potřeba vody: Qh = Qm . kh : 24 = 4,538 . 1,9 : 24 = 0,359 

m3/hod  

 

Bilance splaškových odpadních vod: 

 

Návrh: 

Zařizovací předmět Počet (ks) Spotřeba (l/s) Spotřeba celkem (l/s) 

Umyvadlo 34 0,5 17 

WC 27 2,0 54 

Sprcha 4 0,6 2,4 

Kuchyňský dřez 2 0,8 1,6 

Podlahová vpusť 4 2 8 

Myčka 1 1,5 1,5 

Pisoár 2 0,5 1 

Celkem   85,5 

 

Qs = K × √ ΣDU = 0,7 × √ 85,5 

Qs =6,47 l/s 

 

kde 

DU – výpočtové odtoky (l/s) 

K – součinitel odtoku 

 

Bilance dešťových odpadních vod: 

Na pozemku budou zhotoveny nové rozvody dešťové kanalizace. Dešťové vody 

budou svedeny do dvou retenčních nádrží. Jedna retenční nádrž je o objemu 12 m3.  
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Do retenční nádrže bude přitékat z plochých střech maximálně 34,48 l/s. Dešťová voda 

v retenční nádrži bude sloužit pro zálivku a zavlažování. V případě přeplnění retenčních 

nádrží bude z každé nádrže zhotoven přepad do vsakovacího tunelu o objemu 150 l. 

 

Odpady: 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2006 Sb., o odpadech a 

vyhláškou č. 93/2016 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů. Odpad bude tříděn přímo na 

staveništi a průběžně odvážen a likvidován. Stavební odpad bude tvořen především 

obaly staveních hmot a materiálů a jejich zbytky. Obalový materiál bude likvidován v 

rámci běžného komunálního odpadu, pokud svým charakterem odpovídá složení 

komunálního odpadu. Vzniklé odpady ze stavebních materiálů budou zlikvidovány v 

rámci běžné likvidace stavebního odpadu odvozem na skládku stavební suti. 

Nepředpokládá se, že při stavbě vzniknou nebezpečné odpady.  

Odpady produkované užíváním stavby (komunální odpad) budou likvidovány 

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

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

zřízena plocha pro uložení komunálního odpadu SO14. 

 

Vytápění a příprava TUV: 

 Objekt bude napojen na vedení středotlakého plynu. Plynová přípojka bude 

zavedena do kotelny a bude sloužit k zásobování dvou plynových kondenzačních kotlů 

o výkonu 30 kW. 

 Vytápění a ohřev TUV jsou zajištěny pomocí dvou plynových kondenzačních 

kotlů o výkonu 2x30 kW. Plynové kondenzační kotle budou zapojeny kaskádově. Pro 

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

napojeny na zásobník TUV o vypočítaném objemu 1000 l. 

 

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

etapy 

 Zahájení stavby:   4/2021 

            Ukončení stavby: 11/2022 

1. etapa – přípravná 

Vytyčení stavby, sejmutí ornice, zřízení odběrných míst inženýrských sítí, zpevnění 

ploch, vybudování vjezdu na pozemek, zřízení oplocení staveniště. 

2. etapa – hlavní 

Stavba hrubé stavby, zřízení přípojek inženýrských sítí. 

3. etapa – dokončovací 
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Dokončení stavby, terénní úpravy, zpevněné plochy, tj. parkoviště, chodníky, 

příjezdové komunikace, oplocení, osazení keřů, stromy 

 

j) orientační náklady stavby 

Jako podklad pro výpočet orientačních cen slouží podklady na stánkách 

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2018.html. 

SO01+SO02: 

Obestavěný prostor = 5934 m3 

Cena za m3 = 5 010 Kč/m3 

Cena celkem = 29 729 340 Kč 

 

SO03 parkoviště, SO04 zpevněné plochy: 

Parkoviště, zpevněné plochy = 1259 m2 

Cena za m3 = 980 Kč/m2 

Cena celkem = 1 233 820 Kč 

 

SO05 přípojka vodovodního potrubí: 

Délka = 50 m 

Cena za m3 = 3035 Kč/m 

Cena celkem = 151 750 Kč 

 

SO05 přípojka splaškové kanalizace: 

Délka = 83 m 

Cena za m3 = 6615 Kč/m 

Cena celkem = 549 045 Kč 

SO06 přípojka plynového potrubí: 

Délka = 58 m 

Cena za m3 = 6615 Kč/m 

Cena celkem = 383 670 Kč 

 

 

SO10 oplocení: 

Oplocení = 767 m 

Cena za m3 = 954 Kč/m 

Cena celkem = 731 718 Kč 

 

SO12 dětské hřiště: 

Cena celkem = 1 300 000 Kč 

Cena projektu: 

Cena = 2 500 000 Kč 

Předpokládaná cena stavby bez DPH = 35 847 625 Kč 

Předpokládaná cena stavby s DPH (21 %) = 43 375 627 Kč 

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2018.html
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

  

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Uherský Brod. 

Objekt se nachází na p. č. 3545/39, 3545/38,3545/38, 3545/37, 3545/36, 3545/35, 

3545/34, 3545/8,3545/73, k.ú. Uherský Brod. Předmětné parcely spadají do kategorie 

dle územního plánu města Uherský Brod – (VO)-  plochy občanského vybavení – 

veřejné vybavení. Ve stávajícím stavu jsou pozemky vedeny jako „orná půda“ a „TPP“.  

Jedná se o samostatně stojící objekt nacházející se na ulici Dělnická. Terén 

pozemku je převážně rovinný s dostupností k veřejné komunikaci. Mateřská školka je 

dvoupodlažní, částečně podsklepena. Objekt mateřské školy je navržen pro předškolní 

výchovu, pro 54 dětí ve věku od 3 do 6 let. Jedná se o samostatný objekt, který je 

rozdělen do několika funkčních celků. Půdorysný tvar objektu je složitějšího tvaru, je 

tvořen třemi obdélníky do tvaru „L“. Stavba svým charakterem zapadá do okolní 

výstavby. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Půdorysný tvar objektu je složitějšího tvaru, je tvořen třemi obdélníky do tvaru 

„L“ o rozměrech 21,0x12,65, 26x15,65, 17,1x12,65 m.  

Jedná se o zděnou stavbu. Obvodové stěny jsou tvořeny zděným systémem z 

cihelných keramických tvárnic POROTHERM 30 PROFI na tenkovrstvou zdící maltu. 

Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Kontaktní zateplení 

je provedeno pomocí fasádních desek ISOVER 70 F, tloušťky 200 mm. Celková 

tloušťka obvodové stěny je 500 mm. Objekt je založen na základových pasech z 

prostého betonu C20/25. 

   V podzemní části je suterénní stěna vyzděna pomocí tvárnic ze ztraceného 

bednění BEST 30 se zálivkou z betonu C25/30, z vnější strany je natavena hydroizolace 

ve dvou vrstvách. 

   Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z cihel POROTHERM 25 AKU SYM, 

tloušťky 250 mm a z cihel POROTHERM 30 AKU SYM, tloušťky 300 mm. Vnitřní 

nenosné zdivo je vyzděno z cihel POROTHEM 14,5 AKU PROFI. 

  Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých stropních panelů SPIROLL 

doplněné o kazetové a plné sádrokartonové podhledy, které slouží pro vedení 

jednotlivých instalačních rozvodů. Celková tloušťka stropu je 250 mm. 

Schodiště je řešeno jako tříramenné, železobetonové. 

Okna a vnější dveře jsou dřevohliníková, zasklená izolačním trojsklem. Vnitřní 

prostory jsou chráněny proti nadměrnému přehřívání venkovními žaluziemi. Větrání 

objektu je zajištěno vzduchotechnikou. 
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Zastřešení mateřské školy je řešeno plochou střechou. Střecha nad 

jednopodlažními částmi objektu je řešena jako plochá vegetační, střecha na druhým 

nadzemním podlažím je řešena jako plochá střecha s kačírkem. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 Mateřská školka je řešena jako dvoupodlažní s částečným podsklepením. Škola 

obsahuje tři samostatné třídy, každá je o kapacitě 18 dětí. 

Objekt je napojen na přilehnou veřejnou komunikaci. Stání pro parkování je na 

zpevněné ploše z betonové zámkové dlažby před objektem. Hlavní vstup do objektu je 

orientován na východní straně. Vedlejší vstup do objektu se nachází na jižní straně, na 

severní straně objektu se nachází vstup pro zásobování kuchyně mateřské školy. Vstupy 

do objektu, parkovací stání a veřejný prostor je propojen chodníkem z betonové dlažby 

zajišťující bezbariérový přístup. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby  

V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívaní stavby v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V objektu jsou 

navrženy bezbariérové hlavní vstupy. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

bezbariérové WC. Pro bezbariérový přístup mezi jednotlivými podlažími je navržen 

osobní výtah. Vnitřní dveře jsou bez prahů. Vstupní dveře jsou opatřeny madlem ve 

výšce 800 mm. Požadavky na bezbariérové užívání stavby jsou splněny. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 268/2009 SB ve znění změny 20/2012 

Sb. o technických požadavcích na stavby, dalšími právními předpisy a v souladu s 

platnými normami ČSN. 

 Objekt je navržen tak, aby umožňoval bezpečné užívání stavby. Během užívání 

stavby budou dodržovány všechny příslušné legislativní předpisy. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Mateřská školka je řešena jako dvoupodlažní s částečným podsklepením. Stavba 

je řešena jako zděný objekt z broušených cihelných bloků, tloušťky 300 mm. Zateplení 

je provedeno kontaktním zateplovacím systémem, tloušťky 200 mm. Vnitřní nosné i 

nenosné konstrukce jsou vyzděné z broušených cihelných bloků. Celý objekt je založen 
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na základových pasech z prostého betonu C20/25. Stropní konstrukce jsou navrženy z 

předpjatých stropních panelů doplněné o kazetové a plné sádrokartonové podhledy, 

tloušťky 250 mm. Střecha nad jednopodlažními částmi je projektována jako plochá 

vegetační, nad dvoupodlažní častí je projektována jako plochá střecha s kačírkem. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Základy: 

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

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

terénu. Základové konstrukce jsou řešeny jako monolitické základové pasy z prostého 

betonu C20/25. Základové pasy jsou vylity z prostého betonu do výšky 500 mm. Výška 

základového pasu je 500 mm. V nepodsklepené části budou pásy nadezděny z 

betonových tvárnic ztraceného bednění BEST 30, vylité betonem C20/25, svisle a 

podélně bude vložena armovací žebírková ocel, tloušťky 10 mm. Šířka monolitického 

základu se pohybuje od 700–900 mm, dle místa, kde se nachází. V části objektu, kde se 

nachází podzemní podlaží, dojde ke stupňování základových pásů. 

 

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové konstrukce 1S jsou navrženy z betonových tvárnic ztraceného 

bednění BEST 30, vylité betonem C25/30. Svislé nosné zdivo 1NP, 2NP je tvořeno 

zděným systémem z cihelných keramických bloků POROTHERM 30 PROFI na 

tenkovrstvou zdící maltu, tloušťky 300 mm. Překlady nad otvory jsou řešeny pomocí 

systémového řešení výrobce cihelných bloků.  

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno zděným systémem z cihelných keramických 

bloků POROTHERM 30 AKU SYM na tenkovrstvou zdící maltu, tloušťky 300 mm a 

POROTHERM 25 AKU SYM na tenkovrstvou zdící maltu, tloušťky 250 mm. 

 

Vodorovné stropní konstrukce: 

 Stropní konstrukce jsou tvořeny z předpjatých stropních panelů SPIROLL 

doplněné o kazetové a plné sádrokartonové podhledy, sloužící pro vedení jednotlivých 

instalačních rozvodů. Celková tloušťka stropu je 250 mm. 

Střecha: 

 Střešní konstrukce nad 2NP je řešena jako plochá jednoplášťová střecha zatížená 

vrstvou kačírku. Střechy nad 1NP jsou řešeny jako vegetační ploché střechy. 

 Vnitřní nenosné zdivo: 

 Vnitřní nenosné zdivo je vyzděno z cihel POROTHEM 14,5 AKU PROFI, 

tloušťky 150 mm. Zdivo je vyzděno na zdící maltu pro tenké spáry dle technologických 

pokynů a technických listů výrobce. 
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 Sádrokartonové podhledy: 

 Dle účelu místnosti budou v objektu umisťovány kazetové nebo plné podhledy. 

Sádrokartonové desky podhledu budou upevňovány na nosnou konstrukci, která bude 

tvořena z pozinkovaného plechu CD 60/27 mm v osové rozteči 800 mm. Nosná 

konstrukce bude zavěšena na ocelových závěsech NOIBUS, které budou kotveny do 

stropní konstrukce pomocí předvrtaných otvorů stropními hřeby. 

Sádrokartonové desky u plného podhledu budou pokládány ve dvou vrstvách, k 

nosné ocelové konstrukci upevněnými rychlošrouby. Podhledy budou provedeny v 

kvalitě Q3. Spáry budou zatmeleny tmele, dále do něj budou vloženy výztužné pásky. 

Pásky se přetmelí druhou vrstvou tmelu. Zatmelí se šrouby a aplikuje se finální tmel. 

 

 Vnitřní úpravy povrchů: 

 

 Vnitřní povrchy jsou navrženy jako jednovrstvé omítky WEBERMUR 644, 

které budou opatřeny otěruvzdornou malbou. V koupelnách a WC bude na zdivo 

proveden keramický obklad RAKO. 

 

 Vnější úpravy povrchů: 

 

 Vnější fasádní plochy budou provedeny pomocí tenkovrstvých omítek se 

samočistícím efektem na systémový zateplovací systém ETICS. Jako tepelný izolant 

bude použita tepelná izolace ISOVER 70 F. Zateplení pod terénem bude provedeno z 

extrudovaného polystyrénu STYRODUR 3000 CS. 

 

 Výplně otvorů:  

 

 Dveře a okna v obvodových stěnách jsou navržena jako dřevohliníková s 

izolačním trojsklem. Dutinový prostor mezi skly je vyplněn argonem. Dle umístění 

okna jsou navržena bezpečnostní skla opatřena konstantními značkami o průměru 50 

mm po vzdálenosti max 150 mm, ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm. Součástí 

některých okenních otvorů jsou exteriérové předokenní žaluzie s hliníkovými lamelami 

a motorovým pohonem. 

 Vstupní dveře jsou navrženy jako bezbariérové. Interiérové dveře jsou 

osazovány do obložkových zárubní. Část dveří je opatřena madly. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Navrhovaná stavba a její konstrukce odpovídají požadavkům daných vyhláškou 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

Stavba je navržena tak, aby působící zatížení v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, poškození části stavby v důsledku 

významnějšího přetvoření konstrukce. Stavba při správném provedení splní požadavky 

na mechanickou odolnost, stabilitu a požární bezpečnost. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Objekt bude napojen na existující inženýrské sítě vedené v přilehlé komunikaci. 

Budou provedeny nové přípojky. Při budování nových přípojek je nutné dbát na 

ochranná pásma a je nutné dodržet minimální předepsané vzdálenosti v ČSN 73 6005. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 Jednotlivá technická a technologická zařízení jsou zakresleny a popsány 

v situaci. Jsou také zmíněny v bodě A.2. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Veškeré konstrukce, pro které je to požadováno musí být navrženy v souladu 

s požárně bezpečnostní řešením vypracovaným v samostatné části projektu. 

 Zpráva požárně bezpečnostního řešení a jednotlivé výkresy jsou umístěny v 

samostatné příloze, složka č.5. 

 Požárně bezpečnostní řešení objektu je posuzováno v souladu s vyhl. 23/2008 

Sb., dle ČSN 73 0802, smyslu zákona 183/2006 Sb., zákona č. 133/1985 Sb., vyhlášky 

č. 246/2001 Sb, viz. samostatná příloha, složka č.5. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Stavba spadá do třídy energetické náročnosti B 

Podrobnější informace v příloze, složka č.6 – stavební fyzika. 

  

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.  

 Budou dodržovány požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Stavba svým provozem nebude mít negativní vliv na okolí. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Pozemek se nachází na území se středním rizikem výskytu radonu. Jedna ze 

dvou hydroizolačních vrstev bude navržena proti proniknutí radonu – asfaltový pás 

s hliníkovou vložkou. Hydroizolace musí být po obvodu budovy vytažena minimálně 

300 mm nad upravený terén. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V rámci diplomové práce nebyly bludné proudy zkoumány. Projektová 

dokumentace s nimi nepočítá. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

  V okolí stavby se nepředpokládá s významnými seizmickými účinky. 

 

d) ochrana před hlukem 

 V navrhovaném objektu není instalovaný žádný zdroj hluku nebo vibrací. Útlum 

hluku z vnějšího prostředí je řešen výběrem vhodného obvodového pláště budovy a 

vhodných výplní otvorů. Vzhledem k lokalitě a charakteru okolité zástavby se 

nepředpokládá nadměrné zatížení hlukem. 

 

 

e) protipovodňová opatření 

 Objekt se nenachází v povodňové oblasti. Nejsou potřebná žádná opatření 

 

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

 Poddolované území se v dané lokalitě nevyskytuje. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Objekt je napojen na technickou infrastrukturu vedoucí v ulici Dělnická. 

Napojení na existující vedení bude realizováno pomocí jednotlivých přípojek, jejich 

poloha a značení je zakresleno ve výkresu koordinační situace. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Vodovodní přípojka DN 100, délky 50 m 

Plynovodní přípojka DN 40, délky 58 m  

Kanalizační přípojka DN 300, délky 83 m  

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 Pozemek je dopravně napojen nově vybudovaným sjezdem na místní veřejnou 

komunikaci, vedoucí na jižní straně. 

 Objekt je navržen jako bezbariérový. Vedle objektu je navrženo jedno parkovací 

místo, určené pro ZTP. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Pozemek je napojen na stávající přilehlou komunikaci. Součástí projektové 

dokumentace je návrh nového sjezdu z dotčeného pozemku na stávající pozemní 

komunikaci, která je ve vlastnictví města Uherský Brod.  

Návrh splňuje dotčené normy. Ve výkresové dokumentaci je naznačen 

rozhledový trojúhelník, který je v souladu s normou ČSN 73 6102. Bude zamezeno 

stékání dešťových vod na stávající komunikaci, pomocí vyspádování navržené 

zpevněné komunikace na pozemku. 

 

c) doprava v klidu 

Součástí projektové dokumentace je návrh parkovacích míst. Výpočet se nachází 

v příloze – složka č.1. Na dotčeném pozemku je navrženo parkoviště pro osobní 

automobily (14x+2xZTP). 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Pohyb chodců je umožněn po chodníku vedle místní komunikace. Šírka 

chodníku je 2 m. V okolí objektu se nevyskytují cyklistické stezky. 

 

 

 



 
39 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

 Před zahájením výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 200 

mm. Dále je potřeba vytyčit přesnou polohu inženýrských sítí a dbát na jejich 

nepoškození. Po dokončení prací bude provedeno vyrovnání terénu dle projektu. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Po dokončení stavby bude okolní terén zatravněn, a v částech nato určených 

budou zasazeny okrasné dřeviny. 

 

c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou uvažována. 

 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

JEHO OCHRANA 

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

Při dodržení všech bezpečnostních opatření, platných norem a vyhlášek nebude 

docházet během výstavby ani při provozu k výraznému narušení životního prostředí. Ke 

zhoršeným podmínkám zejména hlučnosti a prašnosti může docházet během realizace. 

Odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Pro sběr komunálního odpadu 

budou na zpevněné ploše pozemku kontejnery. 

Popis ochrany životního prostředí během výstavby v kapitole B.8. 

 

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

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

 Objekt nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na pozemku a v jeho 

blízkosti se nenachází žádné chráněné stromy, památky apod. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 V okolí stavby se nenachází žádné lokality ani oblasti pod ochranou Natura 

2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

 Posouzení vlivu na životní prostředí není potřeba. 

 

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 

 Tento druh povolení není požadován. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Není navrženo žádné ochranní nebo bezpečnostní pásmo. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Při výstavbě objektu bude v rámci ochrany obyvatelstva stavební pozemek 

oplocen, výška oplocení musí být minimálně 1,8 metru. 

Při návrhu a realizaci stavby byly dodrženy náležitosti vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na stavby. Při výstavbě budou 

splněny limity prašnosti a hluku. Práce budou probíhat od 6:00 – 22:00 hod. 

Objekt splňuje základné požadavky pro plnění ochrany obyvatelstva.  

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

 Při výstavbě bude potřeba zabezpečit dočasnou dodávku vody a elektrické 

energie. Tyto rozvody budou napojeny z vyhotovených přípojek v severovýchodní části 

pozemku. 

 

b) odvodnění staveniště 

 Na staveništi se nachází propustná zemina. Dešťová voda bude ze staveniště 

odváděna gravitačně, vsakováním. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Součástí projektové dokumentace je návrh nového sjezdu ze dotčeného pozemku 

na stávající pozemní komunikaci, která je ve vlastnictví města Uherský Brod. 

Příjezd na staveniště bude probíhat po existující veřejné komunikaci. Doprava 

stavebních materiálů bude probíhat pomocí běžných nákladních automobilů jejichž 

celkové rozměry a hmotnost nepřekračují limitní hodnoty dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. 

V případě znečistění veřejné komunikace je potřebné zajistit její vyčistění. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Při stavbě budou využívány pouze pozemky ve vlastnictví stavebníka. Stavba 

musí být prováděna tak aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a aby 

byli případné negativní vlivy při stavbě (hlučnost, znečistění) omezeny. 

 

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

dřevin 

 Staveniště bude chráněno dočasným oplocením, po celém obvodu pozemku, 

z důvodu ochrany pozemku vůči nepovolaným osobám. Výška plotu je min. 1,8 metru. 

Staveniště bude označeno výstražnou cedulí, „Zákaz vstupu nepovolaných osob‘‘. Na 

pozemku se nacházejí křoviny, které budou odstraněny. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Staveniště bude trvale vymezeno oplocením na hranicích pozemků. Další 

dočasné záběry jiných pozemků nejsou požadovány. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadovány. 

 

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

likvidace 

 Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2006 Sb., o odpadech a 

vyhláškou č. 93/2016 Sb. kterou se stanoví katalog odpadů. Odpad bude tříděn přímo na 

staveništi a průběžně odvážen a likvidován. 
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Katalog číslo  Druh odpadu  Způsob likvidace  

17 01  Beton, cihly, tašky, keramika  

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem  

Odvoz na řízenou skládku  

17 01 01  Beton  Odvoz na řízenou skládku  

17 01 02  Cihly  Odvoz na řízenou skládku  

17 02  Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01  Dřevo  Odvoz na skládku  

17 02 03  Plasty  Odvoz k recyklaci  

17 04  Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 05  Železo a ocel  Odvoz sběrné suroviny  

15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 

odpadu)  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  Odvoz sběrné suroviny  

15 01 02  Plastové obaly  Odvoz k recyklaci  

17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 

kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina  

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03  

Použita k násypům okolo 

objektu  

17 08  Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  

20 03  Ostatní komunální odpady  

20 03 01  Směsný komunální odpad  Odvoz na skáldu  

 

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

 Sejmutí ornice proběhne pouze na části pozemku v tloušťce 200 mm. Ornice 

bude uskladněna na stavební parcele č.  3545/8, ve východní části parcely nebo 

odvezena na skládku zeminy. Výška skládky na staveništi nesmí být větší než 1,5 

metru. Zemina musí být kypřena, aby nedošlo k jejímu poškození. Vytěžená zemina 

bude využita k terénním úpravám.  
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při provádění stavby musí být dbáno na ochranu životního prostředí. Zhotovitel 

je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejich hlučnost by 

neměla překračovat hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Firmy budou 

v průběhu realizaci stavby používat mobilní chemické WC. Dopravní prostředky budou 

při odjezdu očištěny, aby se snížila míra znečistění komunikací. Skladovaný prašný 

materiál bude řádně zakryt, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Práce budou vykonávány v souladu s normami a vyhlášky: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a jeho další změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

zdraví při pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízením vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

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

bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení a nářadí 

 Všichni pracovníci budou při jednotlivých pracích proškoleni, vybaveni 

potřebnými ochrannými pomůcky a seznámeni s pravidly BOZP. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívaní. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
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n) stanovení výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby:                              4/2021 

Předpokládaný konec výstavby:    11/2022 

 

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

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. Stavba 

nebude prováděna za provozu, ale za standardních podmínek. Při stavebních pracích 

budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce BOZP a další právní předpisy 

týkající se provádění staveb. 

 

B.9 VODOHOSPODÁŘSKE ŘEŠENÍ 

Na pozemku budou zhotoveny nové rozvody dešťové kanalizace. Dešťové vody 

budou svedeny do dvou retenčních nádrží. Jedna retenční nádrž bude o objemu 12 m3. 

Voda bude dále využívána pro zalévání zahrady. V případě přeplnění retenčních nádrží 

bude z nádrže zhotoven přepad do vsakovacích tunelů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 27.12.2020 

_____________________________ 

vypracovala Bc. Monika Havierniková 
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C.SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ – viz výkres č. C.1.01 

a) měřítko 1:1 000 až 1:50 000 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

d) vyznačení hranic dotčeného území 

 

C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY – viz výkres č. C.1.02 

a) měřítko 1:200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 1:5 000 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

c) hranice pozemků 

d) hranice řešeného území 

e) základní výškopis a polohopis 

f) navržené stavby 

g) stanovení nadmořské výšky 1.nadzemního podlaží u budov (0,000) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb 

h) komunikace a zpevněné plochy 

i) plochy vegetace 

 

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – viz výkres č. C.1.03 

a) měřítko 1:200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 1:5 000, u změny stavby, 

která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v 

měřítku 1:200 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

c) hranice pozemků, parcelní čísla 

d) hranice řešeného území 

e) stávající výškopis a polohopis 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury 

g) stanovení nadmořské výšky 1.nadzemního podlaží u budov (0,000) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 

i) řešení vegetace 
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j) kótované odstupy staveb 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod. 

m) maximální zábory (dočasné/trvalé) 

n) vyznačení geotechnických sond 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 27.12.2020 

_____________________________ 

vypracovala Bc. Monika Havierniková 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

D.1.1.1 Architektonické řešení 

Jedná se o samostatně stojící objekt nacházející se na ulici Dělnická. Terén 

pozemku je převážně rovinný s dostupností k veřejné komunikaci. Mateřská školka je 

dvoupodlažní, částečně podsklepená. Objekt mateřské školy je navržen pro předškolní 

výchovu, pro 54 dětí ve věku od 3 do 6 let. Jedná se o samostatný objekt, který je 

rozdělen do několika funkčních celků. Půdorysný tvar objektu je složitějšího tvaru, je 

tvořen třemi obdélníky do tvaru „L“. 

 

D.1.1.2 Výtvarní řešení 

 Fasáda na dvoupodlažní části bude omítnuta silikátovou omítkou v odstínu 

oranžová, fasáda na jednopodlažní části bude omítnuta silikátovou omítkou v odstínu 

žluté. Na fasádě budou kromě barevného řešení samotné fasády zakomponovány 

barevné obrazce. Sokl je v odstínu okrové barvy. Výplně otvorů jsou dřevohliníkové 

olivovohnědé barvy. 

 

D.1.1.3 Materiálové a konstrukční řešení 

 

 Zemní práce: 

 Před započetím stavebních prací bude na pozemku sejmuta ornice v tloušťce  

200 mm. Ornice bude uložena na pozemku stavby, maximální výška deponie je 1,5 m. 

Dále budou prováděny výkopové práce pro následné provedení základových konstrukcí. 

Vše dle výkresové dokumentace. Vytěžená zemina bude použita na terénní úpravy, 

přebytečná zemina bude odvezena na rekultivační skládku města Uherský Brod.  

 

Základy: 

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

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

terénu. Základové konstrukce jsou řešeny jako monolitické základové pasy z prostého 

betonu C20/25. Základové pasy jsou vylity z prostého betonu do výšky 500 mm. Výška 

základového pasu je 500 mm. V nepodsklepené části budou pásy nadezděny z 

betonových tvárnic ztraceného bednění BEST 30, vylité betonem C20/25, svisle a 

podélně bude vložena armovací žebírková ocel, tloušťky 10 mm. Šířka monolitického 

základu se pohybuje od 700–900 mm, dle místa, kde se nachází. V části objektu, kde se 

nachází podzemní podlaží, dojde ke stupňování základových pásů. 

 



 
50 

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové konstrukce 1S jsou navrženy z betonových tvárnic ztraceného 

bednění BEST 30, vylité betonem C25/30. Svislé nosné zdivo 1NP, 2NP je tvořeno 

zděným systémem z cihelných keramických bloků POROTHERM 30 PROFI na 

tenkovrstvou zdící maltu, tloušťky 300 mm. Překlady nad otvory jsou řešeny pomocí 

systémového řešení výrobce cihelných bloků.  

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno zděným systémem z cihelných keramických 

bloků POROTHERM 30 AKU SYM na tenkovrstvou zdící maltu, tloušťky 300 mm a 

POROTHERM 25 AKU SYM na tenkovrstvou zdící maltu, tloušťky 250 mm. 

 

Vodorovné stropní konstrukce: 

 Stropní konstrukce jsou tvořeny z předpjatých stropních panelů SPIROLL 

doplněné o kazetové a plné sádrokartonové podhledy, sloužící pro vedení jednotlivých 

instalačních rozvodů. Celková tloušťka stropu je 250 mm. 

Střecha: 

 Střešní konstrukce nad 2NP je řešena jako plochá jednoplášťová střecha zatížená 

vrstvou kačírku. Střechy nad 1NP jsou řešeny jako vegetační ploché střechy. 

 Vnitřní nenosné zdivo: 

 Vnitřní nenosné zdivo je vyzděno z cihel POROTHEM 14,5 AKU PROFI, 

tloušťky 150 mm. Zdivo je vyzděno na zdící maltu pro tenké spáry dle technologických 

pokynů a technických listů výrobce. 

 Sádrokartonové podhledy: 

 Dle účelu místnosti budou v objektu umisťovány kazetové nebo plné podhledy. 

Sádrokartonové desky podhledu budou upevňovány na nosnou konstrukci, která bude 

tvořena z pozinkovaného plechu CD 60/27 mm v osové rozteči 800 mm. Nosná 

konstrukce bude zavěšena na ocelových závěsech NOIBUS, které budou kotveny do 

stropní konstrukce pomocí předvrtaných otvorů stropními hřeby. 

Sádrokartonové desky u plného podhledu budou pokládány ve dvou vrstvách, k 

nosné ocelové konstrukci upevněnými rychlošrouby. Podhledy budou provedeny v 

kvalitě Q3. Spáry budou zatmeleny tmele, dále do něj budou vloženy výztužné pásky. 

Pásky se přetmelí druhou vrstvou tmelu. Zatmelí se šrouby a aplikuje se finální tmel. 

 

 Vnitřní úpravy povrchů: 

 

 Vnitřní povrchy jsou navrženy jako jednovrstvé omítky WEBERMUR 644, 

které budou opatřeny otěruvzdornou malbou. V koupelnách a WC bude na zdivo 

proveden keramický obklad RAKO. 
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 Vnější úpravy povrchů: 

 

 Vnější fasádní plochy budou provedeny pomocí tenkovrstvých omítek se 

samočistícím efektem na systémový zateplovací systém ETICS. Jako tepelný izolant 

bude použita tepelná izolace ISOVER 70 F. Zateplení pod terénem bude provedeno z 

extrudovaného polystyrénu STYRODUR 3000 CS. 

 

 Výplně otvorů:  

 

 Dveře a okna v obvodových stěnách jsou navržena jako dřevohliníková s 

izolačním trojsklem. Dutinový prostor mezi skly je vyplněn argonem. Dle umístění 

okna jsou navržena bezpečnostní skla opatřena konstantními značkami o průměru 50 

mm po vzdálenosti max 150 mm, ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm. Součástí 

některých okenních otvorů jsou exteriérové předokenní žaluzie s hliníkovými lamelami 

a motorovým pohonem. 

 Vstupní dveře jsou navrženy jako bezbariérové. Interiérové dveře jsou 

osazovány do obložkových zárubní. Část dveří je opatřena madly. 

 

 

D.1.1.4 Dispoziční a provozní řešení 

 V suterénu se nachází technické zázemí objektu, které pozůstává z 

kotelny, vzduchotechniky, prádelny, skladů a hygienického zázemí.  

V prvním nadzemním podlaží se nacházejí 2 třídy mateřské školy o kapacitě 

2x18 dětí. Každá třída se skládá z ložnice, herny/jídelny, skladu lehátek, skladu hraček, 

umývárny a šatny. Ke každé třídě je rovněž připojeno zázemí pro zaměstnance, 

obsahující šatnu, sprchu a WC. V prvním patře se dále nachází příprava jídla s 

připojenými sklady a zázemím pro zaměstnance, ředitelna. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází třída pro předškoláky, o kapacitě 18 

dětí. Třída se skládá z ložnice, herny/jídelny, skladu potřeb, umývárny a šatny. Taktéž 

se v 2.NP nachází třída pro výuku jazyků a její kabinet. 

 

 D.1.1.5 Bezbariérové užívání stavby. 

Při navrhování objektu byly dodrženy obecné požadavky pro bezbariérové 

užívání stavby. Mateřská školka je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných požadavcích, zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby. 

 

D.1.1.6 Stavebně technické řešení. 

 Všechny inženýrské sítě budou napojeny na stávající vedení pod místní 

komunikací. Při návrhu budou dodrženy všechny limitní hodnoty vzájemné vzdálenosti 
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vedení při souběžném vedení tras nebo křížení tras. Polohy jednotlivých vedení jsou 

zakresleny v situaci. 

 

D.1.1.7 Stavební fyzika. 

 Řeší samostatní část projektové dokumentace. Stavební fyzika – kompletní 

posouzení viz. příloha – složka č. 6 –stavební fyzika. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

D.1.2.1 Konstrukční systém 

 Nosný systém je uvažován jako stěnový kombinovaný. Svislé nosné konstrukce 

obvodové budou v suterénu vyhotoveny ze ztraceného bednění tloušťky 300 mm, 

v dalších podlažích bude navazovat zdivo POROTHERM 30 PROFI. Stropní 

konstrukce budou provedeny z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Střecha je 

řešena jako jednoplášťová, nad jednopodlažními částmi je řešena jako vegetační, nad 

dvojpodlažní částí je řešena jako plochá střecha s kačírkem. 

 

D.1.2.2 Materiály a hlavní konstrukční prvky 

 Zemní práce 

  Před započetím stavebních prací bude na pozemku sejmuta ornice o tloušťce 200 

mm. Ornice bude uložena na pozemku stavby, maximální výška deponie je 1,5 m. Dále 

boudou prováděny výkopové práce pro následné provádění základových konstrukcí. 

Vytěžená zemina bude použita na terénní úpravy, přebytečná zemina bude odvezena na 

rekultivační skládku města Uherský Brod. 

 

Základy: 

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

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

terénu. Základové konstrukce jsou řešeny jako monolitické základové pasy z prostého 

betonu C20/25. Základové pasy jsou vylity z prostého betonu do výšky 500 mm. Výška 

základového pasu je 500 mm. V nepodsklepené části budou pásy nadezděny z 

betonových tvárnic ztraceného bednění BEST 30, vylité betonem C20/25, svisle a 

podélně bude vložena armovací žebírková ocel, tloušťky 10 mm. Šířka monolitického 

základu se pohybuje od 700–900 mm, dle místa, kde se nachází. V části objektu, kde se 

nachází podzemní podlaží, dojde ke stupňování základových pásů. 
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Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové konstrukce 1S jsou navrženy z betonových tvárnic ztraceného 

bednění BEST 30, vylité betonem C25/30. Svislé nosné zdivo 1NP, 2NP je tvořeno 

zděným systémem z cihelných keramických bloků POROTHERM 30 PROFI na 

tenkovrstvou zdící maltu, tloušťky 300 mm. Překlady nad otvory jsou řešeny pomocí 

systémového řešení výrobce cihelných bloků.  

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno zděným systémem z cihelných keramických 

bloků POROTHERM 30 AKU SYM na tenkovrstvou zdící maltu, tloušťky 300 mm a 

POROTHERM 25 AKU SYM na tenkovrstvou zdící maltu, tloušťky 250 mm. 

 

Vodorovné stropní konstrukce: 

 Stropní konstrukce jsou tvořeny z předpjatých stropních panelů SPIROLL 

doplněné o kazetové a plné sádrokartonové podhledy, sloužící pro vedení jednotlivých 

instalačních rozvodů. Celková tloušťka stropu je 250 mm. 

 

             Vodorovné nosné konstrukce  

 

 Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely SPIROLLl, o 

tloušťce 250 mm. Stropní konstrukce je po obvodu zateplena tepelnou izolací na bázi 

extrudovaného polystyrenu, tloušťky 120 mm. Panely Spiroll budou uloženy v 

podélném směru min. 100 mm na nosnou konstrukci (je navrženo 150 mm, nebo 

L/100). Na panely je realizována nadbetonávka pro eliminaci průhybů a nerovností. 

Výkresy sestav stropních dílců jsou podrobněji zpracovány ve složce č. 4 - stavebně 

konstrukční řešení.  

 

            Střešní konstrukce  

 Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá. Střešní konstrukce 

nad jednopodlažní částí objektu je řešena jako plochá jednoplášťová vegetační střecha, 

nad dvoupodlažní častí je řešena jako plochá střecha s kačírkem. Spádová vrstva bude 

vytvořena pomocí desek ze stabilizovaného polystyrenu EPS 150 S. Parozábrana je 

tvořena pomocí SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníkové 

izolace. 

           Překlady 

Překlady jsou uvažovány z překladů Porotherm KP 14,5 a KP 7 a někde i ŽB 

překlady. 
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 Výplně otvorů  

Dveře a okna v obvodových stěnách jsou navržena jako dřevohliníková s 

izolačním trojsklem. Dutinový prostor mezi skly je vyplněn argonem. Dle umístění 

okna jsou navržena bezpečnostní skla opatřena konstantními značkami o průměru 50 

mm po vzdálenosti max 150 mm, ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm. Součástí 

některých okenních otvorů jsou exteriérové předokenní žaluzie s hliníkovými lamelami 

a motorovým pohonem. 

 Vstupní dveře jsou navrženy jako bezbariérové. Interiérové dveře jsou 

osazovány do obložkových zárubní. Část dveří je opatřena madly. 

 

 Komínové konstrukce 

 Pro odvod spalin je navrženo nerezové komínové těleso KERASTAR s jedním 

průduchem. 

 

 Hydroizolace spodní stavby 

Hydroizolační souvrství je navrženo z asfaltových modifikovaných pásů. Je 

navrženo tak, aby zajišťovalo ochranu budovy před pronikáním radonu z podloží. Na 

pozemku stavby bylo stanoveno střední radonové riziko. Hydroizolační souvrství je 

navrženo z oxidovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou 

skleněnými vlákny a oxidovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné  

tkaniny. 

 

Omítky 

Vnitřní povrchy jsou navrženy jako jednovrstvé omítky WEBERMUR 644, 

které budou opatřeny otěruvzdornou malbou. V koupelnách a WC bude na zdivo 

proveden keramický obklad RAKO. 

  Vnější omítky jsou tvořeny ze silikon silikátové omítky Weber.pas extra clean se 

samočistícím efektem. 

 

D.1.2.3 Hodnoty zatížení 

Užitné zatížení                                    2,50 kN/m2  

Zatížení sněhem                                  1,50 kN/m2  

Součinitel pro nahodilé zatížení          1,50  

Součinitel pro stálé zatížení                1,50  
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D.1.2.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů. 

 Na objektu se nenachází žádné speciální nebo neobvyklé konstrukce nebo 

technologické postupy. 

 

D.1.2.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohlo ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, nebo sousedních staveb. 

 Všechny stavební práce a použité stavební technologie by měli být realizovány 

dle platných realizačních předpisů. Práce, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní nebo 

sousední konstrukce se nevyskytují. 

 

D.1.2.6 Zásady pro realizaci bouracích prací a zpevňování konstrukcí. 

 Žádné takové práce nebudou realizovány. 

 

D.1.2.7 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných   

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

 Kromě povinných kontrol a měření stanovených příslušnými technologickými 

předpisy nejsou stanovené žádné další kontroly. 

 

D.1.2.7 Navržené materiály 

 Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti a musí být s nimi 

manipulováno přesně v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem. Montáž musí 

být v souladu s montážními návody. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 27.12.2020 

_____________________________ 

vypracovala Bc. Monika Havierniková 
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Závěr: 

 Výstupem této diplomové práce je projektová dokumentace po provádění 

novostavby Mateřské školy v Uherském Brodě, jedná se o částečně podsklepený objekt 

s dvěma nadzemními podlažími, zastřešení školy je jednoplášťovou střechou. 

 Práce řeší umístění objektu na skutečné parcele s napojením na stávající 

inženýrské sítě. Dispoziční a funkční umístění objektu na parcele a jeho orientace 

k světovým stranám. Řešení vnitřní dispozice vzhledem na orientaci objektu na 

pozemku.  

 Objekt po architektonické stránce zapadá mezi okolní zástavbu. A respektuje 

jestvující okolní zástavbu a regulativa daného území. 

 Diplomová práce byla zpracována v souladu se zadáním a příslušných právních 

norem, vyhlášek a předpisů. 
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Normy ČSN 

• ČSN 01 3420:07/2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 

části 

• ČSN 01 3495:1997 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS  

• ČSN 06 1008:1998 – Požární bezpečnost tepelných zařízení 

• ČSN 73 0525:1998 -Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – 

Všeobecné zásady 

• ČSN 73 0527:2005 -Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – 

Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely 

• ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana hluku v budovách a související 

akustické vlastnosti 

• Stavebních výrobků – Požadavky 

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

• ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

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

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

• ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 + Z2:2017 + Z3:2019 Denní osvětlení budov – 

část 1: Základní požadavky. 

• ČSN 73 0580-2:2007 + Z1:2019 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení 

obytných budov 

• ČSN 73 0656:2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

• ČSN 73 0802:2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty + 

Z1:2013+Z2:2020 

• ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

• ČSN 73 0818:1997 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

• ČSN 73 0821, ed. 2:2007 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí  

• ČSN 73 0833:2010 Požární bezpečnost staveb – Pro bydlení a ubytování + 

Z1:2013+Z2:2020 

• ČSN 73 0872:1996 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření 

požáru vzduchotechnickým zařízením 

• ČSN 73 0873:2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

• ČSN 73 1901-1:2020 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení 

• ČSN 73 1901-3:2020 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými 

hydroizolacemi 

• ČSN 73 4108:2020 Hygienická zařízení a šatny 

• ČSN EN ISO 12 354-1:2018 Stavební akustika, Výpočet akustických vlastností 

budov z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi 

místnostmi 

• ČSN EN 12 354-2:2018 Stavební akustika, Výpočet akustických vlastností 

budov z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi 

místnostmi 

• ČSN EN 17 037:2019 Denní osvětlení budov  



 
59 

Webové stránky 

 

Hluková mapa [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: https://geoportal.mzcr.cz/SHM/ 

Tepelná izolace [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: https://www.isover.cz/aplikace 

Cihly POROTHERM [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: 

https://www.wienerberger.cz/produkty/zdivo/cihly-porotherm.html 

Keramická dlažba Rako, [online]. [cit.31-12-2020].  Dostupné z: 

https://www.rako.cz/?gclid=Cj0KCQiA0fr_BRDaARIsAABw4Eu1uF6EhiX6nF-

SmXpnxm1x42_B1ErklAAm3WqvxQvy828bMErs3hIaAtjyEALw_wcB 

Plovoucí vinylová podlaha, [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: 

https://www.fatrafloor.cz/produkty/plovouci-vinylove-podlahy/fatraclick/ 

Komínové systémy Schiedel, [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: 

https://www.schiedel.com/cz/produkty/nerezove-kominove-systemy/kerastar/ 

Dřevohliníková okna, dveře [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: 

https://www.slavona.cz/drevena-eurookna/ 

Informace, [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/ 

Omítky, [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: https://www.cz.weber/search-

content/content_type/product/activities/vnitrni-bile-sterky-na-omitky-beton-porobeton-

109 

Informace, [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: https://deksoft.eu/ 

Informace, [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: https://www.dek.cz/ 

Vtoky, [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: https://www.topwet.cz/stresni-vpusti-a-

nastavce/ 

Plynový kondenzační kotel, [online]. [cit.31-12-2020].  Dostupné z: 

https://www.protherm.cz/pro-nase-zakazniky/produkty/kondenzacni-kotel-panther-

condens-0.html 

Ztracené bednění, [online]. [cit.31-12-2020].  Dostupné z: http://best.cz/ 

Výtah, [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: 

https://www.schindler.com/cz/internet/cs/mobilni-reseni/produkty/vytahy/schindler-

3100/_jcr_content/iTopPar/downloadlist/downloadList/212_1463742036824.download.

asset.212_1463742036824/schindler-3100-produktova-brozura.pdf 

Sklepní světlík, [online]. [cit.31-12-2020].  Dostupné z: https://www.mea-

odvodneni.cz/sklepni-svetlik-mea-max/sortiment/68 

Podhledy [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: https://www.rigips.cz/ 

Požární žebřík [online]. [cit.31-12-2020]. Dostupné z: 

https://www.ekovovyroba.cz/vystupove-zebriky-s-primym-vystupem/vystupove-zebriky-s-

primym-vystupem--do-10-m--5-90-pozinkovana-

ocel/?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6iriO4i4-

fauzCXC2xgUSWF1W8OHSu1fKLId5RhWT8y9PVS9trY9QUjsaAlM5EALw_wcB 

 

 

 

https://geoportal.mzcr.cz/SHM/
https://www.isover.cz/aplikace
https://www.wienerberger.cz/produkty/zdivo/cihly-porotherm.html
https://www.rako.cz/?gclid=Cj0KCQiA0fr_BRDaARIsAABw4Eu1uF6EhiX6nF-SmXpnxm1x42_B1ErklAAm3WqvxQvy828bMErs3hIaAtjyEALw_wcB
https://www.rako.cz/?gclid=Cj0KCQiA0fr_BRDaARIsAABw4Eu1uF6EhiX6nF-SmXpnxm1x42_B1ErklAAm3WqvxQvy828bMErs3hIaAtjyEALw_wcB
https://www.fatrafloor.cz/produkty/plovouci-vinylove-podlahy/fatraclick/
https://www.schiedel.com/cz/produkty/nerezove-kominove-systemy/kerastar/
https://www.slavona.cz/drevena-eurookna/
http://stavba.tzb-info.cz/
https://www.cz.weber/search-content/content_type/product/activities/vnitrni-bile-sterky-na-omitky-beton-porobeton-109
https://www.cz.weber/search-content/content_type/product/activities/vnitrni-bile-sterky-na-omitky-beton-porobeton-109
https://www.cz.weber/search-content/content_type/product/activities/vnitrni-bile-sterky-na-omitky-beton-porobeton-109
https://deksoft.eu/
https://www.dek.cz/
https://www.topwet.cz/stresni-vpusti-a-nastavce/
https://www.topwet.cz/stresni-vpusti-a-nastavce/
https://www.protherm.cz/pro-nase-zakazniky/produkty/kondenzacni-kotel-panther-condens-0.html
https://www.protherm.cz/pro-nase-zakazniky/produkty/kondenzacni-kotel-panther-condens-0.html
http://best.cz/
https://www.schindler.com/cz/internet/cs/mobilni-reseni/produkty/vytahy/schindler-3100/_jcr_content/iTopPar/downloadlist/downloadList/212_1463742036824.download.asset.212_1463742036824/schindler-3100-produktova-brozura.pdf
https://www.schindler.com/cz/internet/cs/mobilni-reseni/produkty/vytahy/schindler-3100/_jcr_content/iTopPar/downloadlist/downloadList/212_1463742036824.download.asset.212_1463742036824/schindler-3100-produktova-brozura.pdf
https://www.schindler.com/cz/internet/cs/mobilni-reseni/produkty/vytahy/schindler-3100/_jcr_content/iTopPar/downloadlist/downloadList/212_1463742036824.download.asset.212_1463742036824/schindler-3100-produktova-brozura.pdf
https://www.mea-odvodneni.cz/sklepni-svetlik-mea-max/sortiment/68
https://www.mea-odvodneni.cz/sklepni-svetlik-mea-max/sortiment/68
https://www.rigips.cz/
https://www.ekovovyroba.cz/vystupove-zebriky-s-primym-vystupem/vystupove-zebriky-s-primym-vystupem--do-10-m--5-90-pozinkovana-ocel/?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6iriO4i4-fauzCXC2xgUSWF1W8OHSu1fKLId5RhWT8y9PVS9trY9QUjsaAlM5EALw_wcB
https://www.ekovovyroba.cz/vystupove-zebriky-s-primym-vystupem/vystupove-zebriky-s-primym-vystupem--do-10-m--5-90-pozinkovana-ocel/?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6iriO4i4-fauzCXC2xgUSWF1W8OHSu1fKLId5RhWT8y9PVS9trY9QUjsaAlM5EALw_wcB
https://www.ekovovyroba.cz/vystupove-zebriky-s-primym-vystupem/vystupove-zebriky-s-primym-vystupem--do-10-m--5-90-pozinkovana-ocel/?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6iriO4i4-fauzCXC2xgUSWF1W8OHSu1fKLId5RhWT8y9PVS9trY9QUjsaAlM5EALw_wcB
https://www.ekovovyroba.cz/vystupove-zebriky-s-primym-vystupem/vystupove-zebriky-s-primym-vystupem--do-10-m--5-90-pozinkovana-ocel/?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6iriO4i4-fauzCXC2xgUSWF1W8OHSu1fKLId5RhWT8y9PVS9trY9QUjsaAlM5EALw_wcB
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Seznam použitých zkratek: 

 

NP nadzemní podlaží 

SV světlá výška 

KV konstrukční výška 

UT upravený terén 

PT původní terén 

ZP zpevněná plocha 

TP zatravněná plocha 

SO stavební objekt 

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

VŠ vodoměrná šachta 

RŠ revizní šachta 

IŠ instalační šachta 

HUP hlavní uzávěr plynu 

NTL nízkotlaký plynovodní řád 

VN vysoké napětí 

NN nízké napětí 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyrén 

TI tepelná izolace 

PE polyethylen 

PVC polyvinylchlorid 

DN diameter nominal (jmenovitý průměr) 

Ø průměr 

Rdt. tabulková výpočtová únosnosti 

p. č. parcelní číslo 

KN katastr nemovitostí 

k.ú. katastrální území 

TUV teplá užitková voda 

ČSN česká technická norma 

ČSN EN převzatá evropská norma 

SBS styren-butadien-styren (syntetický kaučuk) 
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ETICS vnější zateplovací 

PD projektová dokumentace 

PHP požární hasící přístroj 

PBŘS požární bezpečnostní řešení stavby 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

ÚC úniková cesta 

NÚC nechráněná úniková cesta 

CHÚC chráněná úniková cesta 

PÚ požární úsek 

R únosnost a stabilita 

E celistvost 

I teplota na neohřívané straně 

W hustota tepelného toku 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

p požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek [kg/m2] 

a součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

b součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska stavebních podmínek 

c součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření 

pn nahodilé požární zatížení [kg/m2] 

ps stálé požární zatížení [kg/m2] 

E počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 

K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

s součinitel vyjadřující podmínky evakuace 

Spo celková požárně otevřená plocha [m2] 

l délka obvodové stěny posuzovaného požárního úseku [m] 

hu výška obvodové stěny posuzovaného požárního úseku [m] 

po procento požárně otevřených ploch [%] 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

d odstupová vzdálenost [m] 

θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

ϕe relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období [%] 

θgr teplota zeminy pod podlahou v zimním období [°C] 

θi teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 
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Δθai teplotní přirážka [°C] 

θai návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

ϕi relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

Δϕai vlhkostní přirážka [%] 

ϕai návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

di tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

λ součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

Rsi tepelný odpor na vnitřní straně povrchu konstrukce [m2K/W] 

Rse tepelný odpor na vnější straně povrchu konstrukce [m2K/W] 

Ag celková plocha zasklení [m2] 

Af celková plocha rámu [m2] 

U součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

UN,20 požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] 

Urec,20 doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Ug Součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2K] 

Uf Součinitel prostupu tepla rámem [W/m2K] 

Uw součinitel prostupu tepla výplní v obvodové konstrukci [W/m2K] 

lg viditelný obvod zasklení [m] 

ψg lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými 

vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu [W/mK] 

fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

ψ lineární činitel prostupu tepla [W/mK] 

χ bodový činitel prostupu tepla [W/K] 

Mc zkondenzovaná vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2a] 

θai,max nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

Δθv pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období 

A plocha [m2] 

V objem [m3] 

R'w vážená stavební neprůzvučnost 

L'n,w hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

Dmin minimální hodnota činitele denní osvětlenosti [%] 

C 16/20 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 16 MPa a charakteristickou 

krychelnou pevností v tlaku 20 MPa 
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