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Abstrakt  

V diplomové práci je řešen projekt novostavby mateřské školy. Objekt je osazen v lokalitě 

samostatně stojících rodinných domů, z toho důvodu je řešen jako dvoupodlažní. Půdorysně 

je navržen do tvaru písmene U. V přízemí budovy se nachází zázemí pro provoz mateřské 

školy, druhé podlaží slouží k různým volnočasovým aktivitám. Základy jsou z prostého 

betonu. Zdivo je ze systému Porotherm. Pro konstrukci stropů jsou použity spiroll panely. 

Stavba je zastřešena plochou střechou.  

  

Klíčová slova  

mateřská škola, podlaží, spiroll, obvodové zdivo, nosné zdivo, příčky, stropy, plochá střecha  

  

  

  

Abstract  

This master´s thesis is focused on suitable design of a new nursery school building. Nursery 

school is situated in suburban area, and as such two level design was chosen. The building 

has U shape outline. Ground floor is intended for basic operation of the nursery school, while 

the second floor is designed to accommodate various extra-curricular activities. Foundations 

of the building are made of plain concrete. Porotherm system is used for all walling. Ceilings 

are made of precast hollow core slabs - Spiroll. Object is covered with a flat roof.  

  

Keywords  

nursery school, floors, spiroll, perimeter walls, supporting walls, partition walls, ceilings, flat 

roof  
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ÚVOD 

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout mateřskou školu v obci Kojetín na pozemku 

p.č. 1851. Parcela je se nachází v lokalitě samostatně stojících rodinných domů blízko 

centra. Mateřská škola má půdorysný tvar písmene U o vnějších rozměrech 33,6x19,9m. 

Jedná se o dvoupodlažní objekt. Kromě provozu mateřské školy budou v druhém podlaží 

prostory pro volnočasové aktivity dětí. Severní strana objektu je orientovaná k příjezdové 

komunikaci na ulici Hanusíkova. Stavba svým vzhledem zapadá do prostředí stávající 

zástavby a není rušivým prvkem.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA    

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a 

příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
 

Identifikační údaje: 

Investor:   Město Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 

Stavba:   Novostavba objektu mateřské školy 

Místo:     k.ú. Kojetín, p.č. 1851 

Stupeň:    Projekt pro stavební povolení 

Projektant:    Pavla Juračková, Uhřičice 207, 752 01 Kojetín 

 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích 

 
Pozemek p.č.1851, k.ú. Kojetín se nachází v částečně zastavěném území. 

Území je opatřeno inženýrskými sítěmi a místními komunikacemi (ul. Hanusíkova). 

Pozemek je dosud nevyužíván a je ve vlastnictví investora. 

Na pozemku bude realizována novostavba objektu mateřské školy, kanalizace pro 

splaškové vody, dešťové kanalizace, napojení inženýrských sítí (vodovodní přípojka, 

plynovodní přípojka, přípojka NN).  

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu  

Na pozemku byl proveden radonový průzkum dle ČSN 73 0601- zjištěn nízký 

výskyt radonu. 

Pozemek je napojen na obecní cestu stávajícím vjezdem. Téměř všechny inženýrské 

sítě vedou v cestě rovnoběžně se severní hranicí pozemku p.č. 1851 a přípojky budou 

realizovány přímým napojením.  

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Budou dodrženy platné normy a vyhlášky, stavba splňuje požadavky na 

výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998, 501/2006 a NV 591/2006. 
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e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Podmínky regulačního plánu pro danou lokalitu nejsou stanoveny. Novostavba 

je navržena v zastavěné části obce. 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního 
zákona 

Podmínky regulačního plánu pro danou lokalitu nejsou stanoveny. Stavba je navržena 

v souladu s územním plánem města Kojetín. 

 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

Jedná se o novostavbu mateřské školy samostatně stojící, která svou funkcí a 

architektonickou formou vyhovuje investorům. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby činí 24 měsíců. 

Předpokládané zahájení stavby: 04/2013 

Předpokládané ukončení stavby: 05/2014 

 
Mateřská škola má půdorysný tvar písmene U o vnějších rozměrech 33,6x19,9m. 

Jedná se o dvoupodlažní objekt. Kromě provozu mateřské školy zde budou ve druhém 

podlaží prostory pro výuku zájmových kroužků. Zastřešení je řešeno plochou střechou. 

Severní strana objektu je orientovaná k příjezdové komunikaci na ulici Hanusíkova. 

Stavba svým vzhledem zapadá do prostředí stávající zástavby a není rušivým prvkem. 

Objekt obsahuje dvě oddělení. Zastavěná plocha činí 617, 97m2 . Zpevněné plochy 

okolo objektu jsou navrženy ze zámkové dlažby kladené do pískového lože. 

 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše 

budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a 
nebytových 

V objektu mateřské školy budou dvě oddělení. Každé oddělení je pro 25 dětí. 

 

Zastavěná plocha    617,94 m2 

Plocha pozemku:   1176,12 m2 
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Maximální výška objektu  8,70 m (bez komínu) 

 

Rozpočet stavby:      10 040 000,-Kč (dle obestavěného objemu) 

 

Zpevněné plochy budou v okolí objektu provedeny v rozsahu vhodném pro pohyb 

osob. Objekt bude napojen na vodovod, plynovod, vedení elektrické energie. 

Odpadové hospodářství během provozu bude řešeno formou pravidelného svozu 

popelnic. Rozsah staveniště je vymezen velikosti parcely stavebníka (p.č. 1851). 

Stavba objektu mateřské školy a její provoz nebude mít žádný zvýšený negativní vliv 

na životní prostředí. 

 

V Uhřičicích  leden 2013 

Vypracovala: Bc. Pavla Juračková 
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     Dokumentace stavby (objektů) 
 

Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), 

jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
 

Identifikační údaje: 

 

Investor:   Město Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 

 

Stavba:   Novostavba objektu mateřské školy 

 

Místo:     k.ú. Kojetín, p.č. 1851 

 

Stupeň:    Projekt pro stavební povolení 

 

Projektant:    Pavla Juračková, Uhřičice 207, 752 01 Kojetín 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a)  Zhodnocení staveniště 

Staveniště je v současné době připraveno pro zahájení výstavby. Pozemek 

je téměř rovinný. Na pozemku se nenacházejí žádné stavební objekty. 

Staveniště nespadá do památkové ochrany. 

 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popř. pozemků s ní 

souvisejících 

Mateřská škola má půdorysný tvar písmene U o vnějších rozměrech 

33,6x19,9m. Jedná se o dvoupodlažní objekt. Kromě provozu mateřské 

školy zde budou ve druhém podlaží prostory pro výuku zájmových kroužků. 

Zastřešení je řešeno plochou střechou. Severní strana objektu je 

orientovaná k příjezdové komunikaci na ulici Hanusíkova. Stavba svým 

vzhledem zapadá do prostředí stávající zástavby a není rušivým prvkem . 
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c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 

a řešení vnějších ploch 

- Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním.  

- Základové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové pásy z třídy 

betonu C16/20 s vloženou výztuží B500-10505 (R). Pásy budou 

vybetonovány strojně pomocí autodomíchávače. V základových pásech 

budou v označených místech provedeny prostupy pro splaškovou 

kanalizaci. Prostupy budou mít velikost 300x300mm.  

- Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků 

Porotherm 30 Profi DRYFIX na zdící pěnu Porotherm DRYFIX. Cihelné 

bloky budou kontaktně zatepleny zateplovacím systémem Baumit Open 

v tloušťce 140mm. 

- Svislé nosné vnitřní konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm 

30 Profi DRYFIX na zdící pěnu Porotherm DRYFIX. 

- Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých dutinových 

železobetonových panelů spiroll tl. 250 a 265mm, dodávka Topos PREFA 

Tovačov. Stropní panely bodou překlenovat světlá rozpětí 5,9 a 8,1m. 

- Schodiště je navrženo jako monolitické prefabrikované, dodávka Topos 

PREFA Tovačov.  

- Střešní konstrukce jsou navrženy jako ploché jednoplášťové. Ploché 

střechy budou odvodněny vnitřními svody. 

- Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy z příček Porotherm 11,5 Profi 

DRYFIX na zdící pěnu Porotherm DRYFIX. 

- Výplně okenních otvorů jsou navržena z šestikomorových plastových 

profilů. Výplň oken bude tvořit průhledné izolační dvojsklo. 

- Výplně dveřních otvorů hlavní vstupní dveře budou řešeny z tříkomorových 

plastových profilů. Dveře vedoucí do místností jsou řešeny jako dřevěné 

osazené v nosných zdech do obložkových zárubní a v příčkách do 

ocelových zárubní. 

- Podlahy viz výpis podlah 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Zpevněné plochy jsou navrženy pro stání sedmi automobilů. Objekt bude 

napojen pomocí přípojek na elektrickou energii, vodovod a splaškovou 

kanalizaci.  
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 

v klidu, stavby v poddolovaném území 

Na pozemku vznikne stání pro sedm automobilů. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nebude stínit 

sousedním objektům. Stavební odpad bude v průběhu výstavby likvidován 

podle svého druhu a uložen na příslušných skládkách, doklad o uložení 

stavebního odpadu na skládce bude uložen u dodavatelské firmy. Běžný 

komunální odpad bude likvidován popelnicí. 

 
g) Řešení bezbariérového užívání 

Objekt není řešen bezbariérově. 

 
h) Průzkumy a měření na pozemku investora 

Na pozemku bylo prováděno radonové měření. Měřením bylo zjištěno, že 

pozemek se řadí do nízkého radonového indexu. 

Pod podlahami v přízemí bude položen hydroizolační asfaltový pás. 

Pokládka a spojování bude provedeno podle příslušných montážních 

předpisů výrobce. Žádná jiná měření a průzkumy na pozemku investora 

nebyly prováděny. 

 
i) Vytyčení stavby 

Stavba bude vytyčena dle výkresu Situace. 

Polohové a výškové zaměření pozemku bude provedeno odbornou 

geodetickou firmou a výstup v elektronické a tištěné formě bude zpracován 

v souřadnicovém systému S-JTSK/Bpv. 

 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

SO-01 Objekt mateřské školy 

SO-02 Dešťová kanalizace 

SO-03 Přípojka splaškové kanalizace 

SO-04 Přípojka vodovodu 

SO-05 Přípojka NN 

SO-06 Přípojka vodovodu 

SO-07 Terénní a sadové úpravy 

SO-08 Oplocení 
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k) Vliv stavby na okolí a jeho ochrana 

Stavba nemá žádný neobvyklý vliv na okolní pozemky. Krátkodobě může 

dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti během dopravy a provádění stavby. 

Během stavby bude pozemek oplocen a bude zajištěno, aby na něj neměly 

přístup třetí osoby. 

 
l) Ochrana zdraví 

Během stavby musí být dodrženy veškeré předpisy BOZP. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
Doklady o zabudovaných materiálech a jejich mechanických a fyzikálních 

vlastnostech budou uloženy u dodavatele stavby. 

Podrobný statický výpočet bude součástí dodavatelské-prováděcí 

dokumentace. 

 
3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby řeší přiložená požární zpráva. 

 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba splňuje veškeré hygienické požadavky. 

 
5. Bezpečnost při užívání 

Projekt předkládaný pro stavební povolení splňuje všechny požadavky na 

bezpečnost stavby při užívání. 

 
6. Ochrana proti hluku 

Objekt splňuje veškeré hlukové limity. Pronikání zvýšeného hluku do objektu je 

zabráněno vhodnou volbou konstrukčního systému a použitím vhodných výplní 

otvorů. 

Hluk staveništní - výstavba bude prováděna jen v denním intervalu 7-19:00hod. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
Stavba splňuje veškeré tepelně technické parametry dle ČSN 73 05 40-2: 

Požadavky 

Hodnoty a výpočet viz příloha – Tepelně technické posouzení 
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8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Speciální protiradonová opatření se nevyžadují vzhledem k nízkému 

radonovému indexu. 

 
9. Bezpečnost práce 

Při provádění všech stavebních a montážních prací je nutno dodržovat zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy a 

nařízeními, zejména s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ČÚBP o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění všech prací 

je nutno používat ochranných pomůcek. Po dobu realizace stavby je stavebník 

povinen vést stavební deník. 

Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o 

dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření, zajišťujících 

bezpečnost a zdraví pracujících. Jedná se především o nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. 

Vstup na stavbu musí být označen bezpečnostními tabulkami se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám. 

 

 
10. Inženýrské stavby 

Pozemek se nachází téměř v rovině, odvodnění bude provedeno přípojkou do 

stávající kanalizační sítě. Je předpokládáno vsakování vod na pozemku 

stavebníka. Mateřská škola bude zásobována vodou z veřejného vodovodu, 

elektrickou energií z podzemního rozvodu NN. 

 

11. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Stavba nebude obsahovat žádné technologické výrobní vybavení. 

 

V Uhřičicích leden 2013 

Vypracovala: Bc.Pavla Juračková 
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     Dokumentace stavby (objektů) 
 

Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), 

jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
 

Identifikační údaje: 

Investor:   Město Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 

Stavba:   Novostavba objektu mateřské školy 

Místo:     k.ú. Kojetín, p.č. 1851 

Stupeň:    Projekt pro stavební povolení 

Projektant:    Pavla Juračková, Uhřičice 207, 752 01 Kojetín 

 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Projekt řeší novostavbu objektu mateřské školy, kanalizaci pro splaškové vody, 

dešťovou kanalizaci, napojení inženýrských sítí (vodovodní přípojka, plynovodní 

přípojka, přípojka elektřiny). 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 

výtvarného řešení 
Mateřská škola má půdorysný tvar písmene U o vnějších rozměrech 33,6x19,9m. 

Jedná se o dvoupodlažní objekt. Kromě provozu mateřské školy zde budou ve druhém 

podlaží prostory pro výuku zájmových kroužků. Zastřešení je řešeno plochou střechou. 

Severní strana objektu je orientovaná k příjezdové komunikaci na ulici Hanusíkova. 

Stavba svým vzhledem zapadá do prostředí stávající zástavby a není rušivým prvkem. 

Objekt obsahuje dvě oddělení. Zastavěná plocha činí 617, 97m2 . Zpevněné plochy 

okolo objektu jsou navrženy ze  zámkové dlažby kladené do pískového lože. 

 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 

plochy, orientace, osvětlení a oslunění 
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V 1.NP mateřská škola obsahuje 2 oddělení navržené pro 25 dětí. Každé oddělení je 

vybaveno šatnou, denní místností (herna), wc+umývárna, izolací, skladem lehátek, 

ložního prádla, přípravnou jídla, kabinetem pro učitelky. Ve 2.NP je sál pro odpolední 

aktivity nebo besídky dětí, pracovna se skladem, ředitelna a denní místnost pro 

zaměstnance. 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve 
vazbě na užití objektu a jeho požadovanou živnost 

Budova je patrová nepodsklepená. Čelní strana objektu je orientovaná severním 

směrem. Založení je na základových betonových pásech. Nosné konstrukce jsou 

navrženy z cihelných bloků Porotherm tl.300mm. Střechy na objektu budou 

jednoplášťové ploché. Nad místností č.104 bude pochůzí zelená střecha. Podlahy na 

terénu budou izolovány polystyrenem tl. 120mm. Schodiště bude provedeno 

železobetonové prefabrikované. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými panely 

spiroll. Vnitřní omítky stěn a stropů jsou vápenocementové. V koupelnách, WC, a 

přípravnách jídla bude proveden keramický obklad. V místnostech budou provedeny 

SDK podhledy.  

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů 
Úspory energie vyhovují současným normám a požadavkům na výstavbu. Obvodové 

stěny jsou zatepleny fasádním polystyrenem EPS tl.140mm (systém Baumit Open). 

Střešní pláště jsou zatepleny EPS tl.200mm. Podlaha na terénu je také zateplena 

polystyrenem tl.120mm. Hodnoty a posouzení viz příloha – Tepelně technické 

posouzení. 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 

Objekt je založen na únosné základové spáře.  Zvláštní zakládání nevyžaduje. 

Hydrogeologický průzkum prokázal, že v zakládané hloubce není hladina spodní vody. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí a není nutno řešit případné negativní 

účinky. 

h) Dopravní řešení 
Objekt je přístupný přímým napojením z veřejné komunikace ul.Hanusíkova – 

v majetku města Kojetín. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Měřením bylo zjištěno, že pozemek se ředí do nízkého radonového indexu. Opatření 

ve formě hydroizolační pásu Elastek. Ostatní škodlivé vlivy se nevyskytují. 
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j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 a 501/2006. 

1.1.2 Výkresová část 
v.č. 1 – Situace 

v.č. 2 – Výkopy 

v.č. 3 – Základy 

v.č. 4 – Půdorys 1.NP 

v.č. 5 – Půdorys 2.NP 

v.č. 6 – Strop nad 1.NP 

v.č. 7 – Strop nad 2.NP 

v.č. 8 – Půdorys střechy 

v.č. 9 – Řez A-A 

v.č. 10 – Řez B-B 

v.č. 11 – Pohledy 

v.č. 12 – Detail A  

v.č. 13 – Detail B 

v.č. 14 – Detail C 

v.č. 15 – Detail D 

v.č. 16 – Detail E 

v.č. 17 – Detail F 

v.č. 18 – 3D model 

  

1.2 Stavebně konstrukční řešení 
1.2.1 Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Zemní práce 
V rámci zemních prací je nutné nejprve odstranit ornici až na úroveň rostlého 

terénu cca 150mm. Ornice se uloží na deponii na vlastním pozemku, přebytek se 

odveze na skládku. Po dokončení stavby se tato zemina použije k terénním úpravám 

pozemku. Samotné výkopové práce se budou provádět strojně, pouze dočišťování se 

bude provádět ručně. Stavební jámu je třeba zabezpečit v souladu s požadavky BOZP. 

Výkopy se vyměřují dle stavebního výkresu. Celému procesu musí předcházet 

geologický průzkum a stanovení požadavků na stabilitu celé základové konstrukce. 

 

Základové konstrukce 
Dle zjištěných geologických poměrů zřejmých z inženýrsko-geologického 

posouzení dané lokality jsou pro základovou konstrukci navrženy monolitické pásy 



NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

5 
 

z prostého betonu tř. C16/20. Základy jsou navrženy do nezámrzné hloubky (min 

800mm) Základy se betonují spolu s podkladní betonovou deskou tl. 100mm. Betonová 

deska je vyztužena KARI sítí Ø 8 mm s oky 150 x 150 mm. Před betonáží podkladního 

betonu se položí ležatá kanalizace. Dále budou ponechány otvory na TZB – pro 

zdravotechniku. 

 
Svislé nosné konstrukce 

Stěny jsou provedeny ze systému z cihelných tvárnic Porotherm tl.300mm. 

Budou opatřeny tepelnou izolací tl. 140mm. Nutno dodržet pokyny výrobce. Překlady 

nad otvory budou provedeny překladovými systémovými tvárnicemi Porotherm 7. 

 

Vodorovné konstrukce – stropy 
Stropní konstrukce je navržena z předpjatých železobetonových panelů spiroll. 

Pokládka panelů bude provedena na železobetonový věnec a následně ztužena 

obručovým věncem. Panely jsou uloženy min 120mm. 

 

Konstrukce schodiště 

Schodiště bude železobetonové prefabrikované obložené keramickou dlažbou 

s protiskluzovou úpravou. Bude opatřeno zábradlím, madlo bude ve dvou výškových 

úrovních 900 a 500 mm. 

 

Střešní konstrukce 
Objekt mateřské školy je zastřešen jednoplášťovými plochými střechami. Nad 

místností č.104 je střešní souvrství zelené střechy.Nad místností č.121 je nepochozí 

střešní plášť chráněný vrstvou říčního kameniva. Skladby jednotlivých střešních plášťů 

viz výpis skladeb. 

 

Komíny 
Jsou navrženy dva komínové průduchy od firmy Bokra. Komínový systém Bokra 

VSPS pro turbo kotle. Průduchy budou od stropní konstrukce dilatovány 30mm rohoží 

z minerálních vláken. 

 

Příčky 
Všechny příčky jsou provedeny z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 Profi 

DRYFIX na zdící pěnu Porotherm DRYFIX. 
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Izolace 

Izolace proti zemní vodě je navržena v následující vrstvě: 1x penetrační nátěr, 

1x vrstva navzájem přeložených a natavených asfaltových pásů Elastodek a Glastek. 

HI se klade na čistou souvislou vrstvu podkladního betonu. 

Jako tepelná izolace stěn, podlah a střešní konstrukce je zvolen polystyren.  

Do všech souvrství podlah nad 2.NP je vložena akustická izolace. 

Typ a tloušťka viz - Výpis skladeb 
 
Podlahy 

V místnostech s mokrým provozem a na chodbách je jako povrchová úprava 

podlah zvolena keramická dlažba. V hernách dětí je koberec. V sále ve 2.NP je 

speciální sportovní dřevěná podlaha. 

 

Výrobky zámečnické, klempířské a sklenářské 
Okna jsou navržena plastová s izolačním dvojsklem. Převážná většina bude 

jednokřídlá, otevíratelná, vyklápěcí. Dveře do budovy jsou plastové bezpečnostní. 

Barevný odstín dveří je totožný s odstínem oken. Venkovní parapety budou vytvořeny 

po osazení oken do konstrukce, plastové parapety budou vyrobeny na míru. Odpadní 

trouby a žlaby jsou navrženy z empirických vztahů a podkladů výrobce. Dodavatel 

firma Lindab.  

 

Obklady 
Keramický obklad se provede v umývárnách, sprchách, WC a přípravnách jídla. 

Výška obkladu viz PD. Přesný typ a barevný odstín určí investor. 

 

Povrchové úpravy 
Vnitřní omítky budou provedeny vápenocementové, vnější jako tenkovrstvé na 

zateplovacím systému. Povrchová úprava soklu marmolit. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Jsou popsány v předchozím oddílu. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

Bylo uvažováno s hodnotami pro II. sněhovou oblast – Kojetín. 
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d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních 

detailů, technologických postupů 
Stavba bude provedena tradičními technologiemi.  

   
e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly 

ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední 
stavby 

Budou dodrženy základní technologické podmínky ve výstavbě. Novostavba 

nemá vliv na okolní objekty. 

 
f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňujících konstrukcí či prostupů 
Není potřeba pažit stěny výkopů. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Zakrývané práce budou předávány investorovi na základě písemné výzvy ve 

stavebním deníku. 

 
1.2.2 Výkresová část 

Popsána v oddílu 1.1.2 výše. 

 

1.2.3 Statické posouzení 

a) Statický výpočet 
Stavbu tvoří obvyklé typizované konstrukce, které zajišťují mechanickou 

odolnost a stabilitu objektu. Při návrhu se vycházelo z empirických vztahů a podkladů 

výrobců. Při návrhu nosných konstrukcí byly použity normové hodnoty užitných, 

klimatických a dalších zatížení, u typizovaných prvků byly použity technické listy 

výrobců. 

 
1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

1.3.1 Technická zpráva 
Zpracována samostatně. 

 

1.4 Technika prostředí staveb 

1.4.1 Technická zpráva 
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Kanalizační přípojka 

Splašková voda je od zařizovacích předmětů svedena pomocí připojovacího, 

odpadního a svodného potrubí jednotné kanalizační stoky. Kanalizační stoka je DN 

200 na ulici Hanusíkova. Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová 

kanalizační přípojka DN160. Průtok odpadních vod přípojkou činí 5,53l/s. Přípojka 

bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta z betonových 

skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm je umístěna na soukromém pozemku před 

domem.  

Dešťová voda je odváděna z ploché střechy přes vpusti. Bude z objektu odváděna do 

akumulační nádrže na soukromém pozemku MŠ a využita v budově na splachování 

WC. Potrubí přípojky bude uloženo na pražcích a obetonováno.      

 

Vodovodní přípojka 

 Pro zásobování  pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 

z HDPE 100 SDR11 50 x 4,6 napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici 
Hanusíkova. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení 

jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. Výpočtový průtok přípojkou 

určený podle orientačního návrhu činí 2,21 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný řad 

DN 150 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. 

Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna 

ve výklenku v budově ivestora. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno 

pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační 

vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.  

 

Plynovodní přípojka 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 

100 SDR 11 32 x 3 mm podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odběr plynu 

přípojkou činí 8,1 m3/h. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL PE plynovodní 

řad DN 250. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr G 4 budou umístěny v nice o rozměrech 

600 x 600 x 250 mm ve sloupku v oplocení na hranici pozemku. Nika bude opatřena 

ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem na 

trojhranný klíč. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno 

pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační 

vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.                     
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Vnitřní kanalizace 

Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační 

přípojku vedenou do stoky v ul.Hanusíkova. Průtok odpadních vod přípojkou činí 

1,82l/s. 

Svodné potrubí povede v zemi pod podlahou 1. NP a pod terénem vně domu. Je 

navrženo ve spádu 2%. Potrubí procházející základy bude opatřené chráničkou – 

ochranná trubka HD-PE typ OPTOHARD. Montáž potrubí musí proběhnout po 

vybetonování základového pasu. Při betonáži základových pasů musí být provedeny 

prostupy pro kanalizační ležaté svodné potrubí. Po uložení potrubí proběhne zkouška 

vodotěsnosti a potrubí bude zasypáno. Před realizací tohoto násypu bude třeba osadit 

kolena kanalizace a části svislého odpadního potrubí. 

Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím 

a povedou kolem zdi. Budou opláštěna sádrokartonem. Potrubí bude ke zdi přichyceno 

kovovými objímkami (šroub/matka-M8/10) Ø 110mm. Připojovací potrubí budou 

vedena v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. Tuto část potrubí bude 

třeba chránit v průběhu zřizování základové desky včetně hydroizolace a hrubé 

podlahy. 

Větrací potrubí zajišťuje větrání kanalizace. Jedná se o potrubí od posledního 

předmětu až po střechu. Je vyvedeno 0,5 m nad střechu. Dimenze je stejná jako u 

odpadního potrubí. Větrací potrubí je ukončeno větrací hlavicí HL 810 od výrobce 

HUTTERER-LECHNER. Větrací hlavice zabraňuje vnikání nečistot do kanalizace. Musí 

být řádně ukotveno. 

Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 

Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na pískovém 

loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splašková 

odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou upevňována 

ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. Dešťová odpadní potrubí budou 

do výšky 1,5 m nad terénem provedena z litinové trouby upevněné nad terénem a pod 

hrdlem ocelovou objímkou ke stěně. Vyšší část dešťových odpadních potrubí je 

klempířský výrobek. 

Revizní a čistící šachty jsou zřízeny na svodném potrubí splaškové i dešťové 

kanalizace. Šachty byly zvoleny od firmy WAVIN DN 425. Součástí kanalizační šachty 

je teleskop s pevně integrovaným litinovým poklopem pro zatížení B 125 a litinový 

poklop pro zatížení A15. 
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Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody. Výpočtový průtok 

přípojkou určený orientačním výpočtem činí 2,21 l/s. Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního 

vodovodu bude umístěn v nice uvnitř budovy.  Zde bude umístěna i vodoměrná 

sestava. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho 

provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. 

Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 1,5 

m pod terénem vně budovy a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. V budově 

bude ležaté potrubí vedeno převážně v podhledu. 

Stoupací potrubí povedou podél vnitřních nosných zdí popř. v drážce  společně 

s odpadními potrubími kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou 

vedena v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. 

Teplá voda pro  bude připravována v tlakovém zásobníkovém ohřívači. Na přívodu 

studené vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru osazen ještě zpětný ventil a 

pojistný ventil nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. 

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a bude odpovídat ČSN 73 6660. 

Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Potrubí vně domu vedené pod 

terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové 

potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur 

budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou 

armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené 

potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami 

s gumovou vložkou. Potrubí vedené v zemi bude  uloženo na pískovém loži 

tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako 

uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. 

Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON tloušťky 6mm. 

 
Potřeba vody  
Předpoklad:  60 osob  (80 l / os. den)   

Průměrná denní potřeba 60 x 80 = 4800 l/den 

Maximální denní potřeba 4800 x 1,25 = 6000 l/den 

Maximální hodinová potřeba 1/12 x 4800 x 1,25 x 1,8 = 900 l/h 

Potřeba teplé vody 

Předpoklad:  60 osob,  (15 l/os/den) 

Průměrná denní potřeba 60 x 20 =120 l/den 
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Domovní plynovod 

Plynové spotřebiče 

Plynový kotel: 2x 2,84 = 5,68 m3/h 

Plynový sporák 2x: 1,21 m3/h = 2,42 m3/h 

Celkem: 8,1 m3/h 

  

Plynové kotle budou umístěny v technické místnosti v 1.NP Sání vzduchu pro 

spalování a odkouření bude provedeno přes komínové systémy BOKRA VSPS přímo 

přes střechu (průměr 80/125). Montáž musí být provedena podle návodu výrobce a 

ČSN 33 2000-7-701. Sporáky budou umístěny v přípravnách jídla o objemu 57,82 m3. 

Okna přípravny jídla musí i při uzavřeném stavu zajistit výměnu vzduchu alespoň 20 

m3/h. K tomuto účelu musí být okna opatřena větrací štěrbinou.  

Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr a 

plynoměr bude umístěn v nice na hranici pozemku (viz plynovodní přípojka). Ležaté 

rozdělovací potrubí bude vedeno pod terénem vně a uvnitř budovy. Prostupy volně 

vedeného potrubí zdmi budou řešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí pod omítkou 

nesmí být uloženo do agresivního materiálu. 

Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí spojované 

svařováním. Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100 SDR 11 / 

ocelových trubek s plastovou izolací proti korozi BRALEN. Volně vedené potrubí uvnitř 

domu bude ke stavebním konstrukcím upevňováno ocelovými objímkami. Potrubí 

vedené v zemi bude  uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem 

do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s 

atestem na zemní plyn. Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedena 

zkouška pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize 

odběrného plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. Po provedení zkoušek 

pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno žlutým lakem. 

 

Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty byly vybrány dle požadavků investora. Většina zařizovacích 

předmětů je od výrobce JIKA. WC v umývárnách pro děti jsou vybrána z kolekce Baby, 

jejich výška je přizpůsobena dětem – 345 mm. Umyvadla v umývárnách jsou osazena 

ve výšce 500mm nad podlahou. Zbytek umyvadel je ve výšce 850mm. Veškeré 

záchodové mísy i výlevka mají spodní odpad. Pisoárová mísa bude mít automatické 

splachovací zařízení. Nad umývátky budou výtokové ventily na předmíchanou vodu. U 

umyvadel a dřezu budou stojánkové směšovací baterie. Sprchové baterie baterie 
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budou nástěnné. U výlevky bude vysoko položený nádržkový splachovač. Myčka 

nádobí bude k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí připojena přes soupravu HL 406. 

Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle 

ČSN EN 1717. 

 

1.4.2 Výkresová část 
Viz – projekt 

 

2. Inženýrské objekty 

Nejsou řešeny. 

 

3. Provozní soubory 
Stavba neobsahuje. 

 

V Uhřičicích leden 2013 

Vypracovala: Bc. Pavla Juračková 



 
ZÁVĚR 

 

V diplomové práci je vyřešen projekt novostavby mateřské školy. Objekt je navržen 

tak, aby splňoval veškeré technické požadavky na stavbu. Obvodové zdivo vyhovuje 

tepelným požadavkům. Budova byla výpočtem prostupu tepla obálkou metodou kvalifikována 

jako úsporná- C. Splnila tedy požadavky tepelné náročnosti stavby. Stavba je zabezpečena 

proti požáru podle stanovujících norem a vyhlášek pro požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Případným požárem stavba nebude narušovat okolní objekty ani okolní pozemky. 
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