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Abstrakt 



Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci k novostavbě mateřské školy v obci 

Jihlava. Projektová dokumentace je navržena dle platných norem. Objekt má dvě nadzemní 

podlaží. Kapacita mateřské školy je celkem 40 dětí. V 1NP se nachází dvě oddělení mateřské 

školy. V 2NP se nachází prostory pro volnočasové aktivity dětí s rodiči. Objekt je zděný z 

vápenopískových cihel, založený na základových pasech z prostého betonu a stropní 

konstrukce je tvořena kombinací železobetonové monolitické desky a předpjatých stropních 

panelů. Střešní konstrukce je navržena plochá, jednoplášťová s vegetační úpravou.  

  

Klíčová slova 

Mateřská škola, volnočasové aktivity s rodiči, zděný systém, vápenopískové bloky, zelená 

střecha, terasa, balkon, železobetonová monolitická deska, předpjatý stropní panel  

  

  

  

Abstract 

Master´s thesis process design documents for the new building a kindergarten in the village 

Jihlava. Project documentation is designed to meet the applicable standards. The building has 

two floors. Capacity kindergarten is a total of 40 children. On the 1st floor there are two 

departments kindergarten. In the 2nd floor is a space for leisure activities with parents. The 

building is of brick limestone, based on the footings of plain concrete and ceiling construction 

is a combination of reinforced concrete slabs and prestressed concrete ceiling panels. The roof 

structure is designed flat, single-layer with landscaping.  

  

Keywords 

Kindergarten, leisure activities with parents, brick system, calcium silicate blocks, green roof, 

terrace, balcony, reinforced concrete monolithic slab, prestressed concrete ceiling panel  
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Úvod: 

Tato projektová dokumentace řeší novostavbu mateřské školy v katastrálním území obce Jihlava. 

Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní objekt s plochou střechou bez podsklepení. V 1NP je 

situována mateřská škola se dvěma odděleními s celkovou kapacitou 40 dětí věku 3-6 let. Dále pak 

jídelnou a kuchyní, do které se budou obědy dovážet a zde pouze ohřívat, případně sloužit k přípravě 

méně náročných pokrmů. Ve 2NP je navržena část zázemí pro mateřskou školu a dvojice tříd, které 

budou sloužit pro mateřské centrum.(pronajímáno 3 osobám za účelem výuky jazyků, cvičení s dětmi, 

poradenská činnost, chráněné dílny). Provoz centra bude omezen provozním řádem budovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Část A: Průvodní zpráva 

a) Identifikační údaje 

Název stavby: Mateřská škola 

Účel stavby: Stavba pro vzdělání  

Místo stavby: Parcely číslo: 5708/30, 5778/4, 5706/564, Katastrální území: Jihlava, Obec: 

Jihlava 

Dotčené a sousední pozemky: 

Sousední parcely: 5708/25, 5778/1, 5778/3, 5706/474, 5706/547 

Dotčené parcely: 5706/562, 5706/218 

Vlastnické poměry: Stavebník je vlastníkem pozemku 

Stavebník: Statutární město Jihlava   

Masarykovo náměstí 97/1 

Jihlava 

586 28 Jihlava 1 

Projektant: Bc. Martin Nosek 

Žatec 7  

588 62 Urbanov 

Způsob provedení stavby: Dodavatelsky 

Základní charakteristika stavby: 

 Tato projektová dokumentace řeší novostavbu mateřské školy v katastrálním území 

obce Jihlava. Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní objekt s plochou střechou bez 

podsklepení. V 1NP je situována mateřská škola se dvěma odděleními s celkovou kapacitou 

40 dětí věku 3-6 let. Dále pak jídelnou a kuchyní, do které se budou obědy dovážet a zde 

pouze ohřívat, případně sloužit k přípravě méně náročných pokrmů. Ve 2NP je navržena část 

zázemí pro mateřskou školu a dvojice tříd, které budou sloužit pro mateřské 

centrum.(pronajímáno 3 osobám za účelem výuky jazyků, cvičení s dětmi, poradenská 

činnost, chráněné dílny). Provoz centra bude omezen provozním řádem budovy.  

 

b) Údaje o dosavadní využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkových 

vztazích:  

Místo stavby se nachází v nově zastavovaném území v městské části Horní Kosov, 

Území je zastavěno především rodinnými a bytovými domy s výškou do 3NP. Dosavadní 

využití pozemku byla nezastavěná stavební parcela. Na parcele se nenacházejí žádné stávající 

stavební objekty. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka (Statutární město Jihlava). Dotčené 

pozemky (chodníky a místní komunikace) jsou také ve vlastnictví stavebníka (statutární 

město Jihlava)   

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Hydrogeologický průzkum: Byly provedeny 3 kopané sondy do hloubky 4m. Průzkum prokázal 

jednoduché základové podmínky: HPV více jak 1 m pod základovou sparou, třída 

rozpojitelnosti zeminy 3 (tzn. Kopné horniny rozpojitelní krumpáčem, případně rypadlem). 

Zatřídění zeminy vzhledem k zrnitosti a poměru jednotlivých složek je hlíny písčitá FS 

s únosností Rdt = 175 kPa.  

Radonový průzkum: Výsledek radonového průzkumu ukázal střední radonové riziko. 



Příjezdová komunikace: Objekt je napojen na komunikace příjezdovou cestou k odstavné 

ploše na severní straně. Na jižní straně je objekt napojen na veřejný chodník.  

Veřejné sítě: Jsou provedeny pod novou komunikací, na hranici pozemku byly přivedeny 

přípojky: plyn a elektřina do pilíře na hranici pozemku, vodovod do vodoměrné šachty, kde je 

ukončen přípojkou na hranici a uzavíracím ventilem. Kanalizace bude dodatečné napojena na 

veřejnou síť.  

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Napojení sítí a komunikací jsou provedeny dle požadavků dotčených orgánů. 

Případné změny a dodatečné úpravy budou konzultovány s dotčenými orgány. Všichni 

účastníci mají 30 denní lhůtu na odvolání. Všechny posudky a smlouvy musí být archivovány a 

budou součástí projektové dokumentace.  

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V projektové dokumentaci byly zpracovány všechny požadavky vyplývající ze 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

 

f) Údaje o splnění podmínek územního plánu a územního rozhodnutí: 

Projekt mateřské školy splňuje všechny podmínky stanovené v územním plánu a 

v územním rozhodnutí. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území :  

Jedná se o samostatně stojící objekt, který nebude mít vliv na okolní zástavbu. V souvislosti 

se stavbou lze očekávat zvýšenou hladinu hluku a prachu v okolí stavby. Přípojky musí být 

zhotoveny tak, aby byl objekt bezpečně a hospodárně připojen k veřejným sítím. Musí být 

dodržena všechna bezpečnostní ochranná pásma a minimální hloubky jednotlivých přípojek.  

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby:  

Předpokládané zahájení stavebního řízení 8/14 

Předpokládané zahájení výstavby 6/15 

Předpokládané dokončení zemních prací 7/15 

Předpokládané dokončení přípojek 8/15 

Předpokládané dokončení hrubé stavby 3/16 

Předpokládané kompletní dokončení stavby7 /16 

Předpokládané předání stavby k užívání 8/16 

 

i) Statistické údaje 

 Zastavěná plocha: 743,4 m2 

Obestavěný prostor 5723,16 m3 

Kapacita žáků: 40 

Kapacita pracovníků: 6 pedagogů, 2 kuchyně, 4 ostatní 

Odhadovaná cena objektu: 28 615 800 Kč 

V Brně dne 17.1.2014      Podpis…………………………….. 



Část B: Souhrnná technická zpráva 

1) Urbanistické architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

Za staveniště je považován celý pozemek investora. Jedná se o parcely číslo 5708/30, 

5778/4, 5706/564 v katastrálním území obce Jihlava. K pozemku přiléhají ze dvou stran 

pozemní komunikace ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. V komunikaci je již 

připraveno odbočení pro plánovaný vjezd k objektu. Pozemek má lichoběžníkový tvar a 

mírně se svažuje k západu. Na pozemku se nevyskytují žádné stávající stavby, vzrostlé 

stromy ani keře. Ornice bude sejmuta v hloubce cca 300 mm a uskladněna v severní části 

pozemku pro dodatečné terénní úpravy. Plocha pod objektem a v jeho blízkosti bude 

srovnána na hodnotu 524,000 mnm Bpv (viz výkres situace). Přebytečný výkopek bude 

ze stavby odvážen. Staveniště a jeho dostupnost jsou pro tento typ stavby vhodné.    

  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní související 

Novostavba mateřské školy je na pozemku umístěna jako samostatně stojící objekt a 

svým umístěním respektuje uliční čáru a okolní zástavbu.  Hlavní vstup do objektu je 

orientován k jižní hranici pozemku. V této hranici pozemku je též umístěno dětské hřiště. 

V severní části pozemku je navržena příjezdová komunikace pro zásobování a parkovací 

stání pro personál.  

Při vstupu do objektu se ze zádveří dostáváme do vstupní haly, ze které jsou 

dostupná jednotlivá oddělení mateřské školy, jídelna, hygienické zázemí pro 

zaměstnance a přístup do 2NP. Při vstupu do oddělení mateřské školy se dostáváme do 

šatny, která je propojená dveřmi s WC a umývárnou pro děti. Dále se dostáváme do 

třídy, na kterou navazuje lehárna a sklady hraček a lehátek. Třída je propojena s WC a 

umývárnou pomocí prosklené stěny s dveřmi. Z oddělení je přístup na terasu a dále pak 

na dětské hřiště. Na jídelnu navazuje kuchyně, která bude sloužit pouze pro ohřev a 

výdej jídel. Hygienické zázemí zahrnuje WC zaměstnanců, šatnu a umývárnu personálu 

kuchyně, úklidovou komoru, sklad čistého a špinavého prádla a izolaci. Ze severní strany 

bude přístupná kuchyně pro zásobování a technické zázemí. To je tvořeno technickou 

místností, která bude sloužit zároveň jako dílna. Na ni navazuje šatna, WC a umývárna 

pro údržbu. 

Druhé nadzemní podlaží je tvořeno dvojící víceúčelových tříd, které budou sloužit pro 

mateřské centrum a volnočasové aktivity s rodiči. Dále hygienické zázemí pro 

návštěvníky a zaměstnance, sklad pracovních pomůcek, kancelář ředitele a zasedací 

místnost. Z 2NP je přístup na dvojici teras. 

Zastřešení objektu je navrženo jako zelené plochá střecha s extenzivní bezúdržbovou 

zelení. Objekt svým zalomením navazuje na zaoblený tvar pozemku v jižní části.  

    

c) Technické řešení  

Mateřská škola je založena na základových pasech z prostého betonu C15/20 litých 

do rýh, pod obvodovými stěnami je na pasech vystavěna podezdívka z betonových 

tvárnic ztraceného bednění. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových 

tvárnic pro přesné zdění tloušťky 240 mm, obvodové zdivo je zatepleno 180 mm 



minerální vaty s podélným směrem vláken. Jedná se o podélný stěnový systém. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy na části objektu z předpjatých stropních 

panelů tl. 250 mm a na části jako monolitická stropní deska z betonu C30/37. Schodiště 

je navrženo monolitické z betonu C30/37. Střecha je navržená vegetační plochá 

jednoplášťová s extenzivní zelení.  

Objekt je napojen na místní vodovod, oddílnou kanalizační síť, nízkotlaký plynovod a 

kabel nízkého napětí el. Energie. Veškeré přípojky jsou řešeny jako podzemní 

s dodržením ochranných pásem. 

Vnější plochy jsou zatravněny, na části je zřízeno dětské hřiště s pískovištěm a 

prolézačkami. Chodníky a terasy jsou vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou. 

Parkoviště a příjezdová komunikace bude vyasfaltováno se spádem do uličních vpustí. 

Dále je navrženo místo pro odkládání odpadů, které je oploceno dřevěným plotem 

s podezdívkou.    

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt je na pozemní komunikaci napojen v křížení ulic Halasova a Dykova. Zde je již 

připravena odbočka z pozemní komunikace a na ní bude napojena obslužná komunikace 

objektu sloužící pro zásobování a pro příjezd zaměstnanců. Pro pěší bude objekt 

přístupný z jižní strany pozemku z ulice Kainarova, kde bude napojení na veřejný 

chodník.  

Odstavná plocha pro zaměstnance je navržena na severní straně pozemku, kde je 

navrženo 5 parkovacích míst. Další odstavná stání jsou již vybudována podél ulice 

Kainarova (8 podélných stání) a podél ulice Halasova (21 kolmých stání z toho 2 pro 

osoby se zdravotním postižením).   

Veřejné sítě jsou provedeny pod komunikací na ulici Halasova, na hranici pozemku 

byly přivedeny přípojky: plyn a elektřina do pilíře na hranici pozemku, vodovod do 

vodoměrné šachty. Kanalizace bude dodatečné napojena na veřejnou síť.  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu 

Odstavná plocha pro zaměstnance je navržena na severní straně pozemku, kde je 

navrženo 5 parkovacích míst. Další odstavná stání jsou již vybudována podél ulice 

Kainarova (8 podélných stání) a podél ulice Halasova (21 kolmých stání z toho 2 pro 

osoby se zdravotním postižením). 

Mateřská škola je napojena na vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro přípojku 

města Jihlavy.  

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Provoz mateřské školy 

nezatíží okolí nadměrným hlukem a neprodukuje nebezpečné nebo škodlivé látky. 

Odpadní vody jsou odváděny pomocí oddílné kanalizace a následně čištěny. Dešťová 

voda je jímána v retenční nádrži a bude sloužit k zavlažování pozemku. Nakládání 

s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 a místní vyhláškou. Vytápění je navrženo plynové 

a zplodiny neovlivní kvalitu ovzduší v okolí. 

Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé dřeviny, které by bylo nutné chránit před 

vlivem stavby. Během výstavby se počítá s krátkodobě zvýšenou hlučností a prašností 



v okolí stavby. Práce musí být vhodně časovány tak, aby nadměrně nezatěžovali okolí 

hlukem v nočních hodinách. Hodnoty hluku při stavební činnosti nesmí překročit 

hygienické limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Při výběru dodavatelů a 

subdodavatelů stavby musí být hleděno na emisní parametry techniky. Prašnost při 

terénních úpravách bude snižována kropením.  Nakládání se stavebními odpady a obaly 

se řídí příslušnými předpisy (vyhláška č. 381/2001 Sb. – skupina 17 Stavební a demoliční 

odpady a zákonem o odpadech č 185/2001 Sb.) a budou tříděny a ekologicky 

likvidovány.  

Případné škody na zdraví nebo majetku třetích osob vzniklé vlivem stavby je 

dodavatel stavby povinen na vlastní náklady odstranit.      

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Přístup do objektu a objekt samotný jsou řešeny dle vyhlášky č. 389/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

h) Průzkumy a měření jejich hodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Geologický a hydrogeologický průzkumy byly provedeny před započetím stavebního 

řízení s následujícími výsledky. Byly provedeny 3 kopané sondy do hloubky 3m. Průzkum 

prokázal jednoduché základové podmínky: HPV více jak 1 m pod základovou sparou 

objektu, třída rozpojitelnosti hornin 3 (Kopné horniny rozpojitelné krumpáčem nebo 

rypadlem). Zatřídění zeminy vzhledem k zrnitosti a poměru jednotlivých složek je hlína 

písčitá FS s únosností Rdt = 175 kPa. Tyto hodnoty byly zahrnuty do projektové 

dokumentace při návrhu základových konstrukcí. 

Radonový průzkum ukázal střední radonové riziko. Navržena vhodná hydroizolace 

z asfaltových pásů. Při provádění musí být dbáno na dokonalé vzduchotěsné napojení 

jednotlivých pásů a dokonale opracovaných prostupů instalací.   

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geotechnický referenční polohový a výškový 

systém 

Stavba bude vytýčena pomocí vytyčovací přímky mezi středem poklopu kanalizační 

šachty splaškové kanalizace na ulici Kainarova (PB1) a rohem objektu č. p 352 (PB2).  

Pokladem pro vytyčení stavby bude zpracovaný geometrický plán.  Výškové zaměření 

stavby se vztahuje k úrovni 0,000 = 524,300 Bpv mnm. Stabilizovaný bod se nachází na 

budově kostela vzdáleného cca 500 m a bude potřeba na staveništi dočasně stabilizovat 

bod se známou výškou.    

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

SO 01 Objekt MŠ 

SO 02 Přípojka NN 

SO 03 Přípojka vodovodní 

SO 04 Přípojka plynovodní 

SO 05 Přípojka Kanalizační – Dešťová 



SO 06 Retenční nádrž 

SO 07 Přípojka kanalizační – splašková 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení 

Stavba po dokončení nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Během výstavby je 

počítáno se zvýšenou hlučností a prašností. Staveniště bude oploceno stavebním plotem 

výšky 1,8 m zamezujícím vstup nepovolaných osob na staveniště. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků   

   Pracovníci jsou povinni se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále pak nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zaměstnavatel je povinen pracovníkům zajistit ochranné pomůcky. Při úrazu na sebe 

bere odpovědnost zaměstnavatel, případně jím pověřená osoba.   

 

2) Mechanická odolnost a stabilita  

Řeší jí samostatná část dokumentace, která není součástí tohoto projektu. 

 

3) Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost řeší požární zpráva, která je součástí tohoto projektu. 

 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

a) Hygienické požadavky 

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. U 

objektu nedochází k nežádoucímu zastínění pobytových místností od sousedních 

objektů a zároveň objekt nezabraňuje oslunění okolních objektů.  

b) Bezpečnost a ochrana zdraví – v souladu s vyhláškou 363/2005 

c) Vliv stavby na životní prostředí 

Během výstavby nevzniknou negativní vlivy na životní prostředí. Po dokončení 

výstavby nedojde ke zvýšení zatížení životního prostředí. Splašková a dešťová 

kanalizace jsou zaústěny do obecní kanalizace a následně čištěny. Komunální 

odpad bude odvážen a likvidován smluvní firmou. 

 

5) Bezpečnost při užívání 

Objekt je navržen dle platných norem a předpisů tak, aby byla bezpečná pro své 

uživatele. V rámci užívání musí být dodrženy všechny předpisy a vyhlášky týkající se provozu 

mateřské školy a mateřského centra.  

 

6) Ochrana proti hluku 

Nepředpokládá se, že by u mateřské školy hlukové emise do okolního prostoru a 

jejich působení na okolní zástavbu překročily stanovené hygienické předpisy. Ve vnitřním 

prostředí jsou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 

502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dle zákona č. 



258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Vzhledem k charakteru zástavby a hustotě 

provozu na okolních pozemních komunikacích není nutné navrhovat protihluková opatření. 

Obvodový plášť objektu včetně výplní otvorů je navržen tak, aby splňoval zvukově izolační 

vlastnosti dle ČSN 78 0532 pro LAeq,2m vyskytující se v posuzované lokalitě. 

 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné posouzení objektu řeší samostatná příloha projektu. Všechny navržené 

konstrukce vyhověly požadavkům příslušných norem.   

V tepelně-technickém posouzení objektu bylo posuzováno: 

- Součinitel prostupu tepla U 

- Zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce 

- Pokles dotykové teploty podlahy Δ θ 10 

- Teplotní faktor fRsi  

- Tepelná stabilita místnosti v zimním období 

- Tepelná stabilita místnosti v letním období  

- Tepelné ztráty objektu 

- Průměrný součinitel prostupu tepla 

- Energetický štítek obálky budovy  

 

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt je navržen tak, aby vyhovoval všem požadavkům vyhlášky č. 369/2001 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Ochrana proti radonu a agresivním spodním vodám je zajištěna hydroizolací stavby, 

která bude provedena z asfaltových pásů s polyesterovou vložkou plošně natavených na 

podkladní desku. Veškeré prostupy a napojení musí být vzduchotěsně provedeno a pečlivě 

zkontrolováno. Radonový průzkum ukázal na střední radonové riziko, proti kterému je 

navrženo opatření v podobě vhodné hydroizolace. 

Oblast ČR a Vysočiny je z hlediska seismicity stálá. Území obce není poddolované. 

V těsné blízkosti objektu nevedou žádná ochranná pásma, na která by se musel během 

výstavby nebo užívání objektu brát ohled.  

    

10) Ochrana obyvatelstva 

V objektu není uvažováno se zřízením nových úkrytů civilní ochrany. 

 

11) Inženýrské objekty 

SO 02 Přípojka NN 

SO 03 Přípojka vodovodní 

SO 04 Přípojka plynovodní 

SO 05 Přípojka Kanalizační – Dešťová 

SO 06 Retenční nádrž 

SO 07 Přípojka kanalizační – splašková 

 



 

 

 

SO 02 Přípojka NN 

Připojení mateřské školy na distribuční rozvod NN (správce E.ON) bude provedeno 

přes přípojkovou skříň umístěnou v oplocení. Měření elektrické energie bude provedeno 

v elektroměrném rozvaděči umístěném v přípojkové skříni. Pilíř s přípojkovou skříní bude 

volně přístupný z veřejných pozemků. Vypínání elektrické energie bude zajištěno manipulací 

s hlavním jističem před elektroměrem objektu. Napojení přípojkové skříně bude realizováno 

pomocí nově zbudované přípojky zemním kabelem. 

SO 03 Přípojka vodovodní 

 Mateřská škola bude napojena na veřejný vodovod (správce Jihlavská vodárenská)  

DN 125 – HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 pomocí T kusu s uzavíráním. Přípojka bude realizována 

z trubek DN 100 – HDPE PE 100 SDR 17 PN 10. Veřejná část přípojky bude zakončena ve 

vodoměrné šachtě s vodoměrnou sestavou na hranici pozemku (viz výkres situace). 

Vodoměrná šachta je navržená betonová 1200X900 mm s ocelovým poklopem 600X600mm.  

SO 04 Přípojka plynovodní 

Plyn je na pozemek přiveden a ukončen v plynoměrné skříni s HUP na okraji pozemku. Jedná 

se o nízkotlaký rozvod DN 100, přípojka bude provedena z DN 50. V plynoměrné skříni na 

hranici pozemku je umístěn hlavní uzávěr plynu (HUP), plynoměr a regulátor.  

SO 05 Přípojka kanalizační - dešťová  

Objekt je napojen na veřejnou dešťovou kanalizační síť (betonové trouby DN 400). Aby bylo 

zabráněno přeplnění sítě, je navržena retenční nádrž SO 06 popsaná níže. Přípojka je zřízena 

DN 125 PVC-KG.  

SO 06 Retenční nádrž 

Jednokomorová sklolaminátová retenční nádrž o objemu 15 m3 slouží k zachycování 

dešťových vod na pozemku ro další využití (zavlažování pozemku). Nádrž je vybavena 

přepadem do veřejné kanalizační sítě.  

SO 07 Přípojka kanalizační – splašková  

Objekt je napojen na veřejnou kanalizační síť DN 500. Přípojka je zřízena z DN 150 PVC KG. Na 

hranici pozemku je zřízena revizní šachta.  

 

Na veškeré zde uvedené stavební objekty bude vypracována samostatná část projektové 

dokumentace, která není součástí tohoto projektu. Proto zde uvedené informace slouží 

pouze orientačně.    

 

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

Nevyskytují se žádná výrobní ani nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

 

V Brně dne 17. 1. 2014        Podpis………………………………. 

 

 



F. Dokumentace stavby 

Identifikační údaje: 

Název stavby: Mateřská škola 

Účel stavby: Stavba pro vzdělání  

Místo stavby: Parcely číslo: 5708/30, 5778/4, 5706/564, Katastrální území: Jihlava,  

Obec: Jihlava 

Dotčené a sousední pozemky: 

Sousední parcely: 5708/25, 5778/1, 5778/3, 5706/474, 5706/547 

Dotčené parcely: 5706/562, 5706/218 

Vlastnické poměry: Stavebník je vlastníkem pozemku 

Stavebník: Statutární město Jihlava   

Masarykovo náměstí 97/1 

Jihlava 

586 28 Jihlava 1 

Projektant: Bc. Martin Nosek 

Žatec 7  

588 62 Urbanov 

Způsob provedení stavby: Dodavatelsky 

1. Architektonické a stavebně technické řešení – technická zpráva 
 

a) Účel objektu 

Objekt je navržen jako mateřská škola s centrem pro volnočasové aktivity rodičů 

s dětmi. V 1NP se nachází dvě oddělení mateřské školy, jídelna s kuchyní sloužící pro 

ohřev jídel, hygienické a technické zázemí. Ve 2NP se nachází denní místnost 

zaměstnanců s hygienickým zázemím, kancelář ředitele a dvojice víceúčelových tříd 

sloužící pro volnočasové aktivity rodičů s dětmi.  

 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení objektu a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Mateřská škola je umístěna na parcele jako samostatně stojící objekt a svým 

umístěním respektuje uliční čáru a okolní zástavbu. Objekt je řešen jako dvoupodlažní 

s plochou vegetační střechou. Přístup do mateřské školy je orientován směrem k jihu. 

Zásobování kuchyně a vstup do technické místnosti je orientován k severu. V 1NP se 

nachází mateřská škola se zázemím, ve 2NP je umístěno mateřské centrum pro 

volnočasové aktivity s rodiči.  

Při vstupu hlavním vstupem se dostáváme do zádveří a následně pak do vstupní haly. 

Ze vstupní haly můžeme dostat do jednotlivých oddělení mateřské školy. To je tvořeno 

šatnou, která je provozně propojena s WC a umývárnou dětí a hernou dětí. Dále pak 

lehárnou a sklady hraček a lehátek. Oddělení je navrženo pro maximální kapacitu 20 dětí.  

V 1NP je navržena izolace pro nemocné děti a hygienické zázemí pro personál kuchyně. 

Dále se v 1NP nachází jídelna s kuchyní pro ohřev dovezeného jídla. Zásobování kuchyně 

je situováno ze severní strany. Ze severní strany je též situován vsup do technické 



místnosti, která bude sloužit také jako dílna údržbáře. Na technickou místnost navazuje 

šatna a hygienické zázemí údržbáře.  

Ve 2 NP je navržena kancelář ředitele mateřské školy a zasedací místnost 

zaměstnanců, dále pak hygienické zázemí personálu a denní místnost. Dále je ve 2NP 

navrženo mateřské centrum pro volnočasové aktivity s rodiči zahrnující dva sály. Dále pak 

hygienické zázemí pro návštěvníky a sklad pomůcek.     

Budova mateřské školy je navržena v bílé barvě, středová část je sytě červená. Okna 

jsou propojena červenými plochami a tvoří tak opticky celek. Plastová okna jsou bílé 

barvy s hnědými vnějšími parapety. Zábradlí na terasách a balkóně jsou z pozinkovaných 

ocelových profilů v přírodní barvě se skleněnou výplní s bezpečnostním zasklením 

s ochrannou fólií.  

Vegetační úpravy vyplívají se zemních prací. Okolní plocha je srovnaná do roviny 

s následným přechodem k mírnému svažování k západu. Na jižní straně objektu je 

navrženo dětské hřiště s pískovištěm. Na severní straně je navržena příjezdová 

komunikace pro zásobování a 5 parkovacích stání pro zaměstnance mateřské školy. Celý 

objekt je oplocen dřevěným plotem s betonovou podezdívkou, před který je vysázen živý 

plot. Přístup k objektu je řešen chodníkem ze zámkové dlažby.  

Objekt je řečen tak, aby mohl být využíván osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. V objektu je navržen výtah s velikostí klece 1100x1400 mm.   

    

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

Plocha pozemku: 4 502 m2 

Zastavěná plocha: 743,44 m2 

Procento zastavěnosti: 16,5 % 

Obestavěný prostor: 5 947,5 m3 

Plocha asfaltových ploch: 406,2 m2 

Plocha ostatních zpevněných ploch: 250,27 m2 

Plocha zatravněných ploch: 3 102,1 m2 

 

Kapacita mateřské školy: 40 dětí ve věku 3 až 6 let 

Kapacita mateřského centra: 12 dětí ve věku do 6 let 

Personál: Vychovatelé – 8 osob 

     Kuchyně – 3 osoby 

     Ostatní – 3 osoby 

 

Objekt je orientován hlavním vstupem k jihu. Na jih jsou orientovány obě 

učebny dětí.  

Osvětlení a oslunění vyhovuje hygienickým požadavkům.  

 

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

jeho požadovanou životnost 

Objekt je navržen zděný z vápenopískových bloků tl. 240 mm, jedná se o podélný nosný 

systém. Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých stropních panelů tl. 250 mm, ve 

středové části je strop navržen jako železobetonová monolitická deska. Střešní 



konstrukce je navržena jako vegetační jednoplášťová. Celý objekt je zateplen systémem 

ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty s kolmým vláknem tl. 180 mm.  

Všechny použité materiály jsou navrženy tak, aby plnily všechny požadované funkce 

s ohledem na požadovanou životnost objektu. 

  

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické posouzení objektu je v samostatné příloze projektu ( viz. C3 – 

výpočtová část). Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými předpisy a 

technickými normami.  

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na inženýrsko-geologický průzkum a 

hydrogeologický průzkum 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu šířky 0,5 m. U 

obvodového zdiva je na základový pas vyzděna podezdívka ze ztraceného bednění 

z důvodu rovného podkladu pro provedení zateplovacího systému. Hydrogeologický 

průzkum ukázal hladinu podzemní vody v hloubce větší než 1 m pod základovou spárou 

objektu a neovlivní tak založení objektu. Geologický průzkum ukázal zeminu třídy hlína 

písčitá s únosností Rdt=175 kPa. Zjištěna byla rozpojitelnost a těžitelnost zeminy nejvýše 

3. Třídy (kopné horniny rozpojitelné krumpáčem případně rypadlem). Výkopek bude 

použit na hrubé terénní úpravy.  

 Průzkum tedy prokázal jednoduché základové podmínky stanovené dle ČSN 73 1001. 

Základové konstrukce jsou založeny  na základových pásech z prostého betonu C16/20. 

Výpočet velikosti základů je uveden v příloze. Podkladní beton je navržen tloušťky 

150mm konstrukčně vyztužen karisítí 100/100/5. 

  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Provoz mateřské školy 

nezatíží okolí nadměrným hlukem a neprodukuje nebezpečné nebo škodlivé látky. 

Odpadní vody jsou odváděny pomocí oddílné kanalizace a následně čištěny. Dešťová 

voda je jímána v retenční nádrži a bude sloužit k zavlažování pozemku. Nakládání 

s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 a místní vyhláškou. Vytápění je navrženo plynové a 

zplodiny neovlivní kvalitu ovzduší v okolí. 

Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé dřeviny, které by bylo nutné chránit před 

vlivem stavby. Během výstavby se počítá s krátkodobě zvýšenou hlučností a prašností 

v okolí stavby. Práce musí být vhodně časovány tak, aby nadměrně nezatěžovali okolí 

hlukem v nočních hodinách. Hodnoty hluku při stavební činnosti nesmí překročit 

hygienické limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Při výběru dodavatelů a 

subdodavatelů stavby musí být hleděno na emisní parametry techniky. Prašnost při 

terénních úpravách bude snižována kropením.  Nakládání se stavebními odpady a obaly 

se řídí příslušnými předpisy (vyhláška č. 381/2001 Sb. – skupina 17 Stavební a demoliční 

odpady a zákonem o odpadech č 185/2001 Sb.) a budou tříděny a ekologicky likvidovány.  

Případné škody na zdraví nebo majetku třetích osob vzniklé vlivem stavby je 

dodavatel stavby povinen na vlastní náklady odstranit. 

 

 



h) Dopravní řešení 

Objekt je na pozemní komunikaci napojen v křížení ulic Halasova a Dykova. Zde je již 

připravena odbočka z pozemní komunikace a na ní bude napojena obslužná komunikace 

objektu sloužící pro zásobování a pro příjezd zaměstnanců. Pro pěší bude objekt 

přístupný z jižní strany pozemku z ulice Kainarova, kde bude napojení na veřejný chodník.  

Odstavná plocha pro zaměstnance je navržena na severní straně pozemku, kde je 

navrženo 5 parkovacích míst. Další odstavná stání jsou již vybudována podél ulice 

Kainarova (8 podélných stání) a podél ulice Halasova (21 kolmých stání z toho 2 pro 

osoby se zdravotním postižením).   

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Za dostatečné protiradonové opatření se považuje provedení všech konstrukcí v 

přímém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolací, která plní zároveň i funkci 

hydroizolace. Za protiradonovou izolaci považujeme v souladu s ČSN 730601 každou 

kvalitnější hydroizolaci s dlouhou životností a se změřeným součinitelem difuse radonu. 

Ochrana proti radonu a agresivním spodním vodám je zajištěna hydroizolací stavby, 

která bude provedena z asfaltových pásů s polyesterovou vložkou plošně natavených na 

podkladní desku. Veškeré prostupy a napojení musí být vzduchotěsně provedeno a 

pečlivě zkontrolováno. Radonový průzkum ukázal na střední radonové riziko, proti 

kterému je navrženo opatření v podobě vhodné hydroizolace. 

Oblast ČR a Vysočiny je z hlediska seismicity stálá. Území obce není poddolované. 

V těsné blízkosti objektu nevedou žádná ochranná pásma, na která by se musel během 

výstavby nebo užívání objektu brát ohled. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace byla vypracována podle platných ČSN, vyhlášek a zákonů v 

době jejího předání objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o 

technických požadavcích na stavby -vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - vyhláška 

398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak hygienické a 

požární). Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP. 

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a 

je možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stavebně konstrukční část – technická zpráva: 



 
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Zemní práce: 

Na ploše pozemku se nenacházejí stávající objekty nebo vzrostlé stromy, které by 

bylo nutno před započetím výkopových prací odstranit. Nejdříve bude sejmuta ornice 

v hloubce cca 300 mm. Ornice bude dočasně umístěna na severní hranici pozemku a 

následně použita pro terénní úpravy. Následovat bude srovnání pozemku na hodnotu 

524,00 Bpv mnm. Výkopy a násypy jsou přibližně v rovnováze. Násyp bude průběžně 

hutněn na hodnotu minimálně Rdt = 175 kPa.  Následovat bude výkop rýh pro 

základové pasy a pro založení výtahové šachty. Zemina zjištěná dle geologického 

průzkumu umožní veškeré výkopové práce bez nutnosti pažení nebo svahování.  

Hydrogeologický průzkum ukázal hladinu podzemní vody více než 1 m pod 

základovou sparou objektu a nebude mít tedy vliv na výkopové práce. Geologický 

průzkum ukázal zeminy třídy FS – hlína písčitá s únosností Rdt = 175 kPa. Výkopek 

bude ukládán na pozemku a použit na hrubé terénní úpravy.  

Základové konstrukce:  

 Průzkum prokázal jednoduché základové poměry stanovené dle ČSN 73 1001. 

Základová konstrukce je tvořena základovými pasy z prostého betonu C15/20. U 

obvodového zdiva je na základový pas vystavěna podezdívka z betonových tvárnic 

ztraceného bednění s konstrukční výztuží R10 třídy B 500 B. Ta je kotvena 

v základovém pasu a protažena do podkladního betonu. Podkladní beton C15/20 je 

vyztužen karisítí 100/100/5 kladená s přesahy min 150 mm. Horní povrch 

podkladního betonu musí být srovnán s maximální odchylkou +/- 5 mm / 2m. 

V základové konstrukci budou provedeny prostupy pro vedení instalací. Velikost a 

umístění prostupů není v této projektové dokumentaci řešeno.  

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové zdivo je navrženo z vápenopískových tvárnic pro přesné zdění tloušťky 

240mm KM BETA SENDWIX 16 DF-LD, lepeno cementovou maltou pro tenkovrstvé 

zdění pevnosti P10. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty s podélným vláknem tl. 180 mm.  

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z vápenopískových tvárnic pro přesné zdění tloušťky 

240 mm KM BETA SENDWIX 16 DF – LD, které jsou lepeny na cementovou maltu pro 

tenkovrstvé zdění pevnosti P10.  

Nadokenní a nadedveřní překlady jsou použity ze systému KM BETA SENDWIX. 

Rozměrová specifikace překladů uvedená ve výkresech půdorysů.   

Vodorovné nosné konstrukce: 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny předpjatými stropními panely tloušťky 

250mm, Rozměrová specifikace uvedená ve výkresech stropních konstrukcí (výpis 

panelů). Požadavky na výztuž vyplývají ze statického posouzení, které je uvedeno ve 

složce C4. Uložení překladů vyplývá z výkresové dokumentace. Zálivka spar a 

dobetonávky jsou provedeny z betonu C 20/25 a výztuže B500 B. V místě prostupů 

jsou použity ocelové výměny, které budou součástí dodávky od výrobce panelů. 

Veškeré průvlaky a monolitické okenní překlady budou provedeny z betonu C30/37 a 

výztuže B500 B. jejich rozměr vyplývá z výkresové dokumentace. Stropní konstrukce 

ve středové části objektu tvoří monolitická obousměrně armovaná deska tloušťky 



240mm z betonu C30/37 a výztuže B500 B (viz statický výpočet ve složce C4 – 

Specializace BZK).  

Věnce jsou provedeny z betonu C30/37 pod stropní konstrukcí v místě uložení 

panelů. V místě monolitických stropů budou provedeny zároveň s betonáží stropní 

konstrukce.  

Konstrukce spojující různé úrovně:        

Vnitřní schodiště je železobetonová deska o tloušťce 190 mm s nadbetonovanými 

stupni z betonu C 23/37 a výztuží B500 B. Schodiště je ze statického hlediska 

zalomený nosník uložený do obvodového zdiva a stropní konstrukce. Jedná se o 

schodiště dvouramenné s přímým ramenem. Povrchovou úpravu stupňů tvoří 

keramická dlažba lepená přímo na nosnou konstrukci so cementového flexibilního 

lepidla. Šířka ramene je 1500 mm. Sklon ramene je 25°. V jednom rameni schodiště je 

navrženo 13 stupňů o rozměrech 150x320 mm (včetně povrchových úprav). Výška 

madla zábradlí je 900 mm. Zábradlí je tvořeno rámem z nerezové oceli s deskovou 

výplní z bezpečnostního skla.  

Střešní konstrukce:   

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá vegetační střecha, sklon 

střechy jsou 3%. Střecha je spádovaná do vnitřních střešních vpustí. Podklad tvoří 

stropní konstrukce nad 2NP na kterou je bodově natavena parotěsná vrstva 

z asfaltového SBS modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou. Na ni je uložena vrstva 

tepelné izolace z minerální vlny a spádové klíny z minerální vlny ve spádu 3%, které 

jsou dle potřeby upravovány na stavbě. Vodo těsnící vrstva střešního pláště je 

tvořena fólií z PVC-P odolná proti UV záření a vhodná do přitížených zelených střech. 

Následuje separační vrstva z geotextílie 300g/m2, drenážní vrstva z nopové fólie 

s perforovanými nopy pro zelené střechy s výškou nopu 40 mm, filtrační vrstva 

z netkané textilie 105 g/m2. Substrát je použit lehčený ve vrstvě 150mm. Rostliny 

budou vysázeny extenzivní, které nepotřebují pravidelnou údržbu.  Kolem atiky, 

světlíků a vpustí, bude pás 0,5m z praného říčního kameniva frakce 16/32. Oddělení 

od substrátu je realizováno pomocí geotextílie.   

Příčky a dělící konstrukce: 

Příčky 125 mm jsou vyzděny z vápenopískových tvárnic KM BETA SENDWIX 4DF-LD  

pro tenkovrstvé zdění na cementovou maltu pevnosti P10 s tloušťkou spáry 2mm. 

Příčky tloušťky 100 mm jsou sádrokartonové. Instalační příčky, předstěny a stěny 

šachet jsou sádrokartonové (jednotlivé tipy sádrokartonových konstrukcí jsou 

rozděleny na výkrese skladeb sádrokartonových konstrukcí). Zděné příčky jsou 

prováděny před omítkami, sádrokartonové příčky po omítkách.   

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Hlavní konstrukční systém popsán výše.  

Izolace proti zemní vlhkosti a vodě: 

Hydroizolace je navržena jednovrstvá z modifikovaného SBS asfaltového pásu 

s polyesterovou výztužnou vložkou a břidličným posypem (např. ELASTEK 40 special 

mineral). Izolace musí být vhodná k použití jako protiradonová izolace pro střední 

radonové riziko. Izolace je celoplošně natavena na podkladní beton opatřený asfaltovým 

penetračním nátěrem. Musí být dbáno na dokonalé vzduchotěsné provedení spojů a 



opracování detailů. Ukončení izolace na zdivu musí být minimálně 300 mm nad terénem. 

Izolace bude překryta tepelnou izolací v úrovni soklu (viz detail B).  

Vodotěsnící vrstva střešních konstrukcí: 

Terasa: 

Na terasách a balkónu je vodotěsnící souvrství tvořeno dvojicí asfaltových pásů. Spodní 

podkladní pás je vždy samolepící nalepený na tepelné izolaci. Jedná se o samolepící pás z 

SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE folií na horním povrchu, nosná vložka ze 

skelné tkaniny (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA). Druhou vrstvou je pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s břidličným posypem, nosná vložka z polyesterové rohože (např. 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR), který je celoplošně natavený k podkladnímu pásu. 

Vzhledem k přitížení betonovou dlažbou na podložkách a k technologii provádění není 

nutné mechanicky kotvit izolace k podkladu. Pásy jsou opět zataženy pod tepelnou izolaci 

stěn do výšky minimálně 300 mm. Ukončení konstrukcí je zpracováno v detailech C, D, E. 

Vegetační střecha: 

Vodotěsnící vrstvu ve vegetační střeše je tvořena hydroizolační fólií pro přitížené střechy 

z PVC-P se zabudovaným skleněným rounem odolná proti UV záření. Fólie je chráněna 

z obou stran geotextílií. Vzhledem k přitížení střechy není nutné fólii mechanicky kotvit 

k podkladu. Mechanické kotvení je provedeno pouze v detailech (střešní vpusť, 

poplastované plechy viz detaily F a G) 

Parotěsnící vrstva: 

Parozábrana je navržena z asfaltového SBS modifikovaného pásu s výztužnou vložkou 

z hliníkové fólie, která je bodově natavena na podklad opatřený asfaltovým penetračním 

nátěrem. 

Tepelné izolace: 

Obvodové zdivo je zatepleno deskami z minerální vaty s podélným vláknem tloušťky 

180mm, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,36 W/m2K, faktor difuzního 

odporu μ = 1,0, Napětí v tlaku při 10% stlačení (σ10) CS(10) = ≥ 30 kPa (např. Isover NF 

profi 18), izolace je bodově lepená a mechanicky kotvená k podkladu plastovými 

terčovými hmoždinkami.   

Soklová část je zateplena EPS polystyrenem pro náročné tepelné izolace konstrukcí 

v přímém styku s vlhkostí tloušťky 140mm, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 

0,034 W/m2K, faktor difuzního odporu μ = 100, napětí v tlaku při 10% stlačení (σ10) 

CS(10) = 200 kPa (např. Isover EPS Perimetr). Izolace je k podkladu lepena 

polyuretanovým lepidlem.  

Tepelná izolace teras je provedena z tepelně izolačních desek ze stabilizovaného 

pěnového polystyrenu tloušťky 260 mm (desky 100 a 160 mm kladeny přez sebe aby 

došlo k překrytí spar), deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m2K, napětí 

v tlaku při 10% stlačení (σ10) CS(10) = 200 kPa, faktor difuzního odporu μ = 70 (např. 

Isover EPS 200 S). Dále je provedena spádová vrstva ze spádových klínů ze stejného 

materiálu ve sklonu 2%. Izolace je k podkladu a vzájemně lepena polyuretanovým 

lepidlem.   

Tepelná izolace vegetační střechy  je provedena z tepelně izolačních desek z minerální 

vaty ve třech vrstvách. Spodní vrstva je minerální vata s deklarovaný součinitelem 

tepelné vodivosti λ = 0,038 W/m2K, napětí v tlaku při 10% stlačení (σ10) CS(10) ≥ 30 kPa 

(např. Isover R) v tloušťce 160 mm a je volně položena. Střední vrstva je z minerální vaty s 



deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m2K, napětí v tlaku při 10% 

stlačení (σ10) CS(10) ≥ 50 kPa (např. Isover T) tloušťky 100 mm. Vrchní vrstva je tvořena 

spádovými klíny ze stejné izolace jako střední vrstva. Navržený spád je 3 %. 

Tepelná izolace podlahy na terénu je navržena z tepelněizolačních desek ze 

stabilizovaného pěnového polystyrenu tloušťky  150 mm (vrstva 100 a 50 mm se 

vzájemně překrytými spárami). Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 

W/m2K, napětí v tlaku při 10% stlačení (σ10) CS(10) = 150 kPa, faktor difuzního odporu 

μ=70 (např. Isover EPS 150 S). 

Akustická izolace podlahových konstrukcí ve 2NP je navržena z desek ze skelné plsti 

s dynamickou tuhostí 14MN/m3, stlačitelnost ≤ 2 mm, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti λ = 0,033 W/m2K (např. Isover TDPT) tloušťka 50 mm.   

 Podlahové konstrukce: 

Skladby podlahových konstrukcí jsou uvedeny ve výkrese číslo 18 výpis skladeb 

konstrukcí s podrobným popisem vrstev a způsobu zabudování. 

Omítky:  

Vnější omítka je navržena na silikátové bázi o zrnitosti 1,5mm, deklarovaný součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,8 W/m2K, faktor difuzního odporu μ = 30 (např. weber pas siliat) 

tloušťka vrstvy je 1,5mm. 

Vnitřní omítky na vápenopískových blocích jsou nanášeny na podkladní spojovací můstek 

pro zvýšení přilnavost k vápenopískovým blokům. Omítky jsou navrženy 

vápenocementové pro ruční omítání, pevnost 1,5 - 5 kN/m2, deklarovaný součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,43 W/m2K, faktor difuzního odporu μ = 15. Tloušťka podkladního 

můstku je 2 mm a tloušťka omítky je 8mm.  

Omítka na sádrokartonových konstrukcích je štuková stěrková směs v pastovitém stavu 

vhodná pro nanášení na sádrokarton.  

Na nátěry bude použit disperzní vnitřní matný nátěr v tónování podle požadavků 

budoucího uživatele.    

Obklady:   

Obklady jsou navrženy keramické lepené cementovým lepidlem k podkladu. Barevné 

provedení, velikost dlaždic bude vycházet z jednání s budoucím uživatelem stavby. Výšky 

obkladů jsou značeny v příslušných výkresech.  

Truhlářské výrobky:  

Veškeré truhlářské výrobky jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků. 

Zámečnické výrobky: 

Veškeré zámečnické výrobky jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků. 

Klempířské výrobky: 

Veškeré klempířské výrobky jsou uvedeny ve výpisu klempířských výrobků. 

Plastové výrobky: 

Veškeré plastové výrobky jsou uvedeny ve výpisu plastových výrobků. 

 

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

konstrukce 

Hodnoty jednotlivých zatížení byly stanoveny podle příslušných norem a jsou uvedeny 

v jednotlivých výpočtech.  



d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

Při projektování byla snaha o maximální zjednodušení veškerých detailů konstrukcí a o 

využití řešení jednotlivých výrobců dle jejich dokumentace. Problematické detaily jsou 

zobrazeny ve výkresech detailů. Při opracovávání jednotlivých detailů musí být zajištěno 

precizní provedení dle technologických postupů výrobců a musí jej provádět pouze 

proškolení pracovníci. Projektant nenese žádnou zodpovědnost za poruchy konstrukcí 

vlivem nedokonalého nebo chybného provedení detailů v rosporu s projektovou 

dokumentací.  

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby  

Podmínky se ve výstavbě nepředpokládají. Musí být dodrženy technologické podmínky 

postupu prací v souladu s dokumentací jednotlivých výrobců materiálů a výrobků včetně 

jejich zabudování.   

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 

Projekt neuvažuje s bouracími pracemi nebo podchycování stávajících konstrukcí. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrytých konstrukcí 

Zakryté konstrukce budou kontrolovány před jejich zakrytím a to za účasti 

stavbyvedoucího nebo jinou způsobilou osobou, případně technického dozoru investora. 

Jedná se především o kontrolu potrubí, provedení izolací (proti vodě, tepelných a 

kročejových), zkoušky těsnosti kanalizace, tlakové zkoušky rozvodů (voda, plyn), kontrolu 

výztuže u monolitických prvků. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

Vyhlášky v aktuálním znění: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz pro zařízení 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže (Změna 343/2009) 

Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  

Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

(změna 268/2011) 

 

Technické normy v aktuálním znění: 

 ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady 

 ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní 

účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely 

ČSN EN ISO 11654 Akustika – Absorbéry zvuku používané v budovách – Hodnocení 

zvukové pohltivosti 



ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí, základní ustanovení  

ČSN 73 0580 – 1 – Denní osvětlení budov – Základní ustanovení 

ČSN 73 0580 – 3 – Denní osvětlení budov – Denní osvětlení škol  

ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objetu osobami 

ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 4505 – Podlahy společná ustanovení 

ČSN 73 4507 – Odolnost proti skluznosti povrchu podlah 

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

ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Funkční požadavky 

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

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

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

Ing. Jarmila KLIMEŠOVÁ, Nauka o pozemních stavbách – modul M01, studijní opora, Brno 
2005 
Jan Masopust, Věra Glisníková, Zakládání staveb – modul M01, studijní opora, Brno 2006 
Ing. Danuše Čuprová CSc., Tepelná technika budov – modul M01, Teoretické základy 
stavební tepelné techniky, studijní opora, Brno 2006 
Ing. Danuše Čuprová CSc., Tepelná technika budov – modul M02, ustálený teplotní stav, 
studijní opora, Brno 2006  
 Ing. Sylva Klímová, Tepelná technika budov – modul M03, neustálený teplotní stav, 
studijní opora, Brno 2006 
 Ing. Danuše Čuprová CSc., Tepelná technika budov – modul M04, Stavební fyzikální 
řešení konstrukcí a budov, studijní opora, Brno 2006 
Ing. Marie Rusinová , PH.D, Ing. Táňa Juráková, Ing. Markéta Sedláková, Požární 
bezpečnost staveb – modul M01, studijní opora, Brno 2006 
 

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 

Projektová dokumentace vyhovuje ve zpracovaném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006Sb. 

O dokumentaci staveb. 

 

 

 

 

Bc. Martin Nosek 

V Brně dne 17. 1 2014         Podpis………………… 

 



Výpočet odvodnění ploché střechy Mateřské školky  

Stanovení odtoku dešťových vod:  

Q = r * A * C = 0,06 * 521,28 * 0,3 = 9,38 l/s 

Q - odtok dešťových vod *l/s+ 

r -  intenzita deště *l/s.m2+ 

A - účinná plocha střechy *m2+ 

C - součinitel odtoku *-] 

r = 0,03 l/s.m2 (dle ČSN 75 6760:2003) – 0,03*2 = 0,06 

C = 0,3 

Doporučení: intenzitu deště vynásobit součinitelem bezpečnosti, který se pohybuje od 1 do 3. 

Odtoková kapacita střešních vtoků dle ČSN EN 1253-1:2004 

 

 

 

Návrh – 2x vpusť s jmenovitou světlostí vtoku 150 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Návrh základového pasu pod vnitřní nosnou stěnou 

 

Vnitřní nosná konstrukce

TLOUŠŤKA 

(m) VÝPOČET VÝMĚRA m3

JEDNOTKOVÁ 

(kN/m3)

CELKEM 

(kN) POZN. SOUČET

ZDIVO SENDWIX 240 0,24 0,24*3,75*1 0,9 1,22 1,098 1,098

OMÍTKA 0,01 ((4,375+3,5)*1)*0,01 0,079 1,85 0,146 0,146

NOSNÁ KCE 0,25 ((4,375+3,75)*1)*0,25 1,625 2,4 3,900 3,900

AKU. IZOLACE 0,05 ((4,375+3,5)*1)*0,05 0,394 1 0,394 0,394

BETONOVÁ MAZANINA 0,06 ((4,375+3,5)*1)*0,06 0,473 2,2 1,041 1,041

DLAŽBA DO LEPIDLA 0,01 ((4,375+3,5)*1)*0,01 0,079 2,3 0,182 0,182

ZDIVO SENDWIX 240 0,24 0,24*3,75*1 0,9 1,22 1,098 1,098

OMÍTKA 0,01 ((4,375+3,5)*1)*0,01 0,079 1,85 0,146 0,146

NOSNÁ KCE 0,25 ((4,375+3,75)*1)*0,25 1,625 2,4 3,900 3,900

PAROTĚSNÁ VRSTVA 0,004 ((4,375+3,75)*1)*0,004 0,0326 1,4 0,046 0,046

TEP. IZOLAE 0,26

((4,375+3,75)*1)*(0,26

+(290/2) 3,15 0,033 0,104 0,104

HYDROIZOLACE 0,001 ((4,375+3,75)*1)*0,001 0,008 1,4 0,011 0,011

SUBSTRÁT 0,1 ((4,375+3,75)*1)*0,1 0,813 1,5 1,220 * 1,220

PŘÍČKY 2,500 ** 2,500

15,785

1. UŽITNÉ (4,375+3,5)*1 7,875 3,0 23,625 23,625

2. SNÍH (4,375+3,75)*1 8,125 1,5 12,188 12,188

35,813

51,597

* Oběmová hmotnost substrátu při maximálním nasicení vodou

** Na zatěžovací šířku 1m vychází nejhůže 1,7m3 příčkového zdiva o hmotnosti 1400 kg/m3 (1,7*1400=2380 kg/m3 = 2,4 kN/m3)

CELKEM NAHODILÉ

POPIS ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE

CELKEM

ROZMĚRY TÍHA

A) STÁLE

B) NAHODILÉ

STROP

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

CELKEM STÁLÉ

 

Roznášecí úhel pro prostý beton α = 65° 

Zemina hlína písčitá F3, Konzistence tuhá 

Výpočtová tabulková únosnost zeminy Rdt = 175 kPa 

 

 

 

 

 

 

 



Napětí v základové spáře: 

 

 
Šířka základu b: 

 

b = 2*a + t = 2*0,125+0,25 = 0,5 m 

Návrh: b = 0,5 m 

Výška základu h: 

h = a * tg α = 125 * tg 65° = 268 mm 

Návrh: h = 0,650 m 

Odsazení a: 

 

Návrh: a = 0,125 m 

Konstantní napětí σ = P/A = 51 597/0,5 = 103,072 kPa < Rdt = 175,000 kPa 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Návrh základového pasu pod obvodovou stěnou 

TLOUŠŤKA 

(m) VÝPOČET VÝMĚRA m3

JEDNOTKOVÁ 

(kN/m3)

CELKEM 

(kN) POZN. SOUČET

ZDIVO SENDWIX 240 0,24 0,24*3,75*1 0,9 1,22 1,098 1,098

OMÍTKA 0,01 4,375*1*0,01 0,044 1,85 0,081 0,081

NOSNÁ KCE 0,2 4,375*1*0,2 0,875 2,4 2,100 2,100

AKU. IZOLACE 0,05 4,375*1*0,05 0,219 1 0,219 0,219

BETONOVÁ MAZANINA 0,06 4,375*1*0,06 0,263 2,2 0,579 0,579

DLAŽBA DO LEPIDLA 0,01 4,375*1*0,01 0,044 2,3 0,101 0,101

ZDIVO SENDWIX 240 0,24 0,24*3,75*1 0,9 1,22 1,098 1,098

OMÍTKA 0,01 4,375*1*0,01 0,044 1,85 0,081 0,081

NOSNÁ KCE 0,2 4,375*1*0,2 0,875 2,4 2,100 2,100

PAROTĚSNÁ VRSTVA 0,004 4,375*1*0,004 0,018 1,4 0,025 0,025

TEP. IZOLAE 0,26 4,375*1*(0,26+(290/2)) 1,75 0,033 0,058 0,058

HYDROIZOLACE 0,001 4,375*1*0,001 0,004 1,4 0,006 0,006

SUBSTRÁT 0,1 4,375*1*0,15 0,66 1,5 0,990 * 0,990

PŘÍČKY 2,500 ** 2,500

11,036

1. UŽITNÉ 4,375*1 7,875 3,0 23,625 23,625

2. SNÍH 4,375*1 8,125 1,5 12,188 12,188

35,813

46,849

* Oběmová hmotnost substrátu při maximálním nasicení vodou

** Na zatěžovací šířku 1m vychází nejhůže 1,7m3 příčkového zdiva o hmotnosti 1400 kg/m3 (1,7*1400=2380 kg/m3 = 2,4 kN/m3)

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

CELKEM STÁLÉ

B) NAHODILÉ

CELKEM NAHODILÉ

CELKEM

POPIS ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE

ROZMĚRY TÍHA

A) STÁLE

STROP

 

Roznášecí úhel pro prostý beton α = 65° 

Zemina hlína písčitá F3, Konzistence tuhá 

Výpočtová tabulková únosnost zeminy Rdt = 175 kPa 

 

 

 

 

 

 



 

 

Napětí v základové spáře: 

 

 
Šířka základu b: 

 

b = 2*a + t = 2*0,1+0,3 = 0,5 m 

Návrh: b = 0,5 m 

Výška základu h: 

h = a * tg α = 100 * tg 65° = 214 mm 

Návrh: h = 1180 m 

Odsazení a: 

 

Návrh: a = 0,100 m 

 

Konstantní napětí σ = P/A = 46 849/0,5 =23,425 kPa < Rdt = 175,000 kPa 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr: 

 Výsledkem této diplomové práce je návrh mateřské školy s mateřským centrem. Objekt je navržen 

v souladu s okolní zástavbou, která je tvořena řadovými rodinnými domy  s plochou střechou a 

čtyřpodlažními bytovými domy s plochou střechou. Objekt navazuje na ztvátnění celé nově 

zastavované lokality přímými liniemi. Při vypracování dokumentace byly požity aktuální normy a 

předpisy. Objekt splňuje všechny požadavky na kvalitní výuku a výchovu dětí předškolního věku. 

Vhodné je i umístění v nově zastavované části města, kde chybí podobné zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Použité zdroje: 

Vyhlášky v aktuálním znění: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz pro zařízení 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže (Změna 343/2009) 

Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  

Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

(změna 268/2011) 

Technické normy v aktuálním znění: 

 ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady 

 ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní 

účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely 

ČSN EN ISO 11654 Akustika – Absorbéry zvuku používané v budovách – Hodnocení 

zvukové pohltivosti 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí, základní ustanovení  

ČSN 73 0580 – 1 – Denní osvětlení budov – Základní ustanovení 

ČSN 73 0580 – 3 – Denní osvětlení budov – Denní osvětlení škol  

ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objetu osobami 

ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 4505 – Podlahy společná ustanovení 

ČSN 73 4507 – Odolnost proti skluznosti povrchu podlah 

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

ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Funkční požadavky 

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

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

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

Ing. Jarmila KLIMEŠOVÁ, Nauka o pozemních stavbách – modul M01, studijní opora,  
Jan Masopust, Věra Glisníková, Zakládání staveb – modul M01, studijní opora, Brno 2006 
Ing. Danuše Čuprová CSc., Tepelná technika budov – modul M01, Teoretické základy 
stavební tepelné techniky, studijní opora, Brno 2006 
Ing. Danuše Čuprová CSc., Tepelná technika budov – modul M02, ustálený teplotní stav, 
studijní opora, Brno 2006  
 Ing. Sylva Klímová, Tepelná technika budov – modul M03, neustálený teplotní stav, 
studijní opora, Brno 2006 
 Ing. Danuše Čuprová CSc., Tepelná technika budov – modul M04, Stavební fyzikální 
řešení konstrukcí a budov, studijní opora, Brno 2006 
Ing. Marie Rusinová , PH.D, Ing. Táňa Juráková, Ing. Markéta Sedláková, Požární 
bezpečnost staveb – modul M01, studijní opora, Brno 2006 



Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
R – tepelný odpor konstrikce *m2K/W+ 
d – tloušťka konstrukce *mm+ 
λ – součinitel tepelné vodivosti [W/ m2K] 
Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla na straně interiéru *m2K/W+ 
Rse – tepelný odpor při přestupu tepla na straně exteriéru *m2K/W+ 
U – součinitel prostupu tepla *W/ m2K+ 
F,Rsi, N – teplotní faktor konstrukce 
Mc,a – roční množství kondenzátu [kg/m2 za rok] 
Mev,a – roční množství odpařené vodní páry *kg/m2 za rok+ 
B – tepelná jímavost *W.s0,5.m-2.K1] 
ΔØ10 – pokles dotykové teploty *°C+ 
Tl. – Tloušťka konstrukce (m) 
Ρ – objemová hmotnost (kg/m3) 
m´ - plošná hmotnost (kg/m2) 
s´ - dynamická tuhost (MPa/m) 
Rw – vážená laboratorní neprůzvučnost (dB) 
R´w – Vážená stavební neprůzvučnost (dB) 
K – Korekční činitel (-) 
L´nw – vážená normová hladina akustického tlaku kročejového tlaku zvuku (dB) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM PŘÍLOH: 

SLOŽKA B: PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

b1) půdorys 1np 

b2) půdorys 2np 

b3) řez 

b4) pohledy 

b5) vizualizace 

SLOŽKA C2: VÝKRESOVÁ ČÁST 

1. Situace 

2. Výkres základů 

3. Půdorys 1NP 

4. Půdorys 2NP 

5. Jednoplášťová střecha 

6. Řez A-A, B-B 

7. Skladba stropu 1NP 

8. Skladba stropu 2NP 

9. Technické pohledy a 

10. Technické pohledy b 

11. Detail A 

12. Detail B 

13. Detail C 

14. Detail D 

15. Detail E 

16. Detail F 

17. Detail G 

18. Výpis skladeb 

19. Výpis skladeb SDK konstrukcí 

20. Výpis výrobků 

 

SLOŽKA C3: VÝPOČTOVÁ ČÁST 

1) požárně bezpečnostní řešení 

2) tepelně vlhkostní posouzení objektu 

3) denní osvětlení 

4) hodnocení zvukoizolačních vlastností stavebních konstrukcí 

SLOŽKA C4: SPECIALIZACE BZK 

1) posouzení únosnosti předpjatého stropního panelu 

2) obousměrně vyztužená stropní deska 

3) prostě uložený překlad 

4) zděný pilíř  
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Anotace práce Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci k novostavbě 

mateřské školy v obci Jihlava. Projektová dokumentace je navržena dle 

platných norem. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Kapacita mateřské školy 

je celkem 40 dětí. V 1NP se nachází dvě oddělení mateřské školy. V 2NP se 

nachází prostory pro volnočasové aktivity dětí s rodiči. Objekt je zděný z 

vápenopískových cihel, založený na základových pasech z prostého betonu 

a stropní konstrukce je tvořena kombinací železobetonové monolitické 

desky a předpjatých stropních panelů. Střešní konstrukce je navržena 

plochá, jednoplášťová s vegetační úpravou. 

Anotace práce v 

anglickém 

jazyce 

Master´s thesis process design documents for the new building a 

kindergarten in the village Jihlava. Project documentation is designed to 

meet the applicable standards. The building has two floors. Capacity 

kindergarten is a total of 40 children. On the 1st floor there are two 

departments kindergarten. In the 2nd floor is a space for leisure activities 



with parents. The building is of brick limestone, based on the footings of 

plain concrete and ceiling construction is a combination of reinforced 

concrete slabs and prestressed concrete ceiling panels. The roof structure is 

designed flat, single-layer with landscaping. 

Klíčová slova Mateřská škola, volnočasové aktivity s rodiči, zděný systém, vápenopískové 

bloky, zelená střecha, terasa, balkon, železobetonová monolitická deska, 

předpjatý stropní panel 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Kindergarten, leisure activities with parents, brick system, calcium silicate 

blocks, green roof, terrace, balcony, reinforced concrete monolithic slab, 

prestressed concrete ceiling panel 

 
 

 


