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Abstrakt 
Diplomová práce na téma Mateřská školka je zpracována ve formě projektové 
dokumentace k provedení stavby. Objekt je navržen na parcele 12288 v katastrálním 
území Vsetín. Jedná se o novostavbu mateřské školy se dvěma nadzemními 
podlažími. Budova je zděná, je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Objekt 
zahrnuje tři třídy pro celkový počet 75 dětí, také vlastní kuchyň a keramickou dílnu.  
  
Klíčová slova 
mateřská škola, projektová dokumentace, zděná stavba, plochá střecha, třída, požární 
bezpečnost, stavební fyzika  
  
  
  
Abstract 
The diploma thesis on the topic Kindergarten is processed in the form of project 
documentation for the implementation of the building. The building is designed to plot 
12288 in the cadastral Vsetín. It is a new kindergarten with two floors. The building is 
brick, It is covered by single-layer flat roof. The building contains three classes  
for a total of 75 children, also has its own kitchen and pottery.  
  
Keywords 
kindergarten, project documentation, brick building, flat roof, class, fire 
safety, building Physics  
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace dvoupodlažní 
budovy, která je účelově řešena jako mateřská škola. Objekt je situován  
do katastrálního území Vsetín. Cílem této práce je vytvoření projektu stavby, která 
bude svým uživatelů sloužit jako kvalitní zázemí pro výchovu a vzdělávání dětí 
předškolního věku. 



A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba Mateřské školy ve Vsetíně 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 

adresa, číslo popisné: Vsetín, Bobrky 840, 755 01 
katastrální území: Vsetín 
parcelní číslo pozemku: 12288 

c) předmět dokumentace 

Mateřská škola se dvěma nadzemními podlažími. Budova je zděná, zastřešena 
jednoplášťovou plochou střechou.  

A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba).  

Město Vsetín, IČO: 00304450, Vsetín, Svárov 1080, 755 01     

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

Bc. Lukáš Doležal, Vsetín, Smetanova 20, 755 01 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

Legislativní požadavky na objekty mateřských škol dle platných vyhlášek ČR. 
Katastrální mapa pozemku a blízkého okolí stavby.  

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné I nezastavěné území, 

Celková plocha parcely činí 4482 m2, parcela je nezastavěná.  

b) dosavadní využití a zastavěnost území,  

Parcela dosud nebyla využita, nachází se na nezastavěném pozemku v nově 
osídlované části města.   
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c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1 (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Objekt se nenachází v chráněném území.  

d) údaje o odtokových poměrech,  

Objekt se nachází na pozemku s propustnou zeminou.  

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, 

Stavba je v souladu z územně plánovací dokumentací města.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu se stavebním 
zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009  
o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace  
po jejich projednání. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné.   

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí).  

Sousední pozemky dotčené stavby:  
Parcela 12289, vlastník: Město Vsetín, Vsetín, Svárov 1080, 755 01  
Parcela 12291, vlastník: Město Vsetín, Vsetín, Svárov 1080, 755 01 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Nová stavba.  

b) účel užívání stavby, 

Účelem objektu je mateřská škola.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Trvalá stavba.  
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1 (kulturní památka 
apod.), 

Objekt se nenachází v chráněném území.  

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 o technických 
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu 
s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby.  
Objekt je přístupný osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  
z jiných právních předpisů 2, 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace  
po jejich projednání.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení,  

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné.  

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů I pracovníků 
apod.), 

Zastavěná plocha: 713 m2 
Obestavěný prostor: 5404 m3 

Užitná plocha: 1081,8 m2 
Počet funkčních jednotek a jejich velikost: 6 
3 třídy, kuchyň, keramická dílna, společenský sál 
třída v 1NP-„východ“ s užitnou plochou 179,9 m2, 
třída v 1NP-„západ“ s užitnou plochou 179,9 m2, 
kuchyň v 1NP s užitnou plochou 191  m2, 
třída v 2NP s užitnou plochou 179,9 m2,  
keramická dílna s užitnou plochou 170,9,0 m2, 
společenský sál s užitnou plochou 179,9 m2, 
Počet uživatelů/ pracovníků: 3 třídy s kapacitou 25 dětí, celkem 75 dětí,  
6 učitelek, 1 ředitelka, 3 kuchařky, 2 učitelky, 20 dětí/ dospělých 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření  
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod.), 

Potřeby médií a hmot: měrná potřeba tepla na vytápění 63 MWh/rok 
Hospodaření s dešťovou vodou: dešťová voda ze střechy je odváděna do vsakovací 
jímky na pozemku, dešťová voda z parkoviště je odváděna liniovou vpustí  
a na a následně je na potrubí osazen odlučovač lehkých kapalin.  
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Třída energetické náročnosti budov: C – úsporná 

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

Časové údaje o realizaci stavby: časové harmonogramy nejsou součástí zadání 
diplomové práce, lhůta výstavby není známa. 

Členění na etapy: 
1. vytýčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
2. sejmutí ornice a terénní úpravy 
3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
4. provedení základových konstrukcí 
5. provedení hrubé stavby 
6. provedení střechy 
7. provedení instalací 
8. montáž oken a dveří 
9. montáž elektroinstalace 

10. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
11. kolaudace stavby 

k) orientační náklady stavby.  

Obestavěný prostor: 5404 m3 

Účelové měrné jednotky: 801.3 Budovy pro výuku a výchovu, svislá nosná 
konstrukce z cihel, tvárnic, bloků: 4535 Kč/m3 

Orientační náklad stavby: 5404*4535 = 24,5 mil. Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

1. přípojky inženýrských sítí 
2. novostavba mateřské školy 
3. zpevněné plochy 
4. terénní úpravy 

 

 

V Brně, dne 8. 1. 2015      Vypracoval: Bc. Lukáš Doležal  
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Terén pozemku je mírně svažitý na jižní stranu. Nachází se v okolí rodinných domů, 
nově osidlované části města a vyhovuje z hlediska docházkové vzdálenosti.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Geologický průzkum: na pozemku se nachází hlína písčitá pevné konzistence  
F3 MS, únosnost zeminy Rd = 240 kPa = 0,24 MPa, je doporučeno zakládat  
do nezámrzné hloubky 0,8 m od UT.  
Hydrogeologický průzkum: hladina podzemní vody se nachází v hloubce, která 
bezprostředně neohrožuje objekt. 
Stavebně historický průzkum: v průběhu průzkumu nebyly nalezeny historické 
artefakty. 
Radonový průzkum: objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem, jedná se  
o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální opatření, stačí 
pouze dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolací.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Ochranná ani bezpečnostní pásma se v okolí pozemku nenacházejí.  

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

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  
na odtokové poměry v území, 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život uživatelů okolních staveb, a aby 
neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku.  
Pro odtok vod je na pozemku navržena vsakovací jímka.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou požadavky.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné i trvalé), 

Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených  
k plnění funkce lesa.  
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu),  

Objekt je napojen na přilehající asfaltovou komunikaci přes dvě vlastní asfaltová 
parkoviště. Dále je objekt připojen pomocí přípojek na inženýrské sítě (kanalizace, 
vodovod, plyn, elektřina, sdělovací vedení).  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Věcné ani časové vazby stavby nejsou známy.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel objektu: mateřská škola. 

Základní kapacity funkčních jednotek:  

3 třídy s kapacitou 25 dětí + 2 učitelky, celkem 75 dětí + 6 učitelek 

Kuchyň s projektovanou kapacitou 3 kuchařky 

Keramická dílna s kapacitou 20 osob (dětí/ dospělých) + 2 učitelky 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

Objekt má tři hlavní vstupy a další vedlejší vstup pro ředitelku a pro zásobování 
kuchyně. Čelní vstupy, které jsou situovány jihovýchodně a jihozápadně, slouží jako 
vstupy do jednotlivých tříd mateřské školy. Tyto vstupy jsou na úrovni  
-0,020 = 364,980 m n. m. Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní budova.  
V 1NP se nacházejí dvě třídy pro 25 dětí, celkem 50, s kompletním zázemím.  
Po vstupu do zádveří následuje šatna dětí, ze které je přístup jak do denních 
místností dětí, tak do umývárny se záchody, ta je přístupná i ze třídy. Denní místnost 
dětí se skládá z herny a lehárny, navazuje sklad lehátek. Druhou denní místností je 
pracovna a jídelna. Všechny místnosti jsou přirozeně větrány. Třídy jsou vzájemně 
propojeny přes sklad hraček. Zádveří vstupu pro ředitelku je propojeno s jednou  
ze tříd. Vstup pro zázemí kuchyně a keramickou dílnu a vstup pro zásobování jsou 
dispozičně odděleny. Mezi třídami v 1NP se nachází kuchyně s příslušnými sklady  
a zázemím pro kuchařky.  
2NP má podobnou dispozici jako 1NP. Na jihovýchodní straně se nacházejí dvě třídy 
nad sebou a na opačné straně se ve 2NP nachází společenský sál. Keramická dílna 
se zázemím se nachází nad prostorem kuchyně a skladů.  
Obě podlaží spojují tři trojramenné železobetonové monolitické schodiště společně 
se třemi bezbariérovými výtahy. V objektu jsou další dvě dvouramenné schodiště, 
jedno pro učitelky keramické dílny a druhé pro kuchařky.  
Každá ze tříd, rovněž i keramická dílna a kuchyně mají dva únikové východy.  
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Mateřská škola je navržena v tvaru písmena „L“ Jednotlivé trakty tříd jsou ve tvaru 
obdélníků, které jsou ve vrcholu spojeny. Půdorys objektu má rozměry 40,5 x 42,25 
m. Fasáda objektu je opatřena silikátovou tenkovrstvou omítkou v žluté barvě RAL 
1016 a modré barvě RAL 5012. Spodní okraj fasády, sokl je opatřen mozaikovou 
soklovou omítkou. Okna i dveře jsou plastová v bílé barvě. Některé okna a také 
vstupní dveře pro ředitelku jsou hliníkové z důvodu požárně bezpečnostního, v barvě 
bílé. Okna jednotlivých tříd na jihovýchodní a jihozápadní straně jsou opatřeny 
žaluziemi a také markýzami. Střecha je jednoplášťová plochá nepochůzná v zelené 
barvě břidličnatého posypu na asfaltové hydroizolaci. Na severozápadní fasádě je 
umístěn nerezový kouřovod pro odvod spalin plynového kotle. Klempířské prvky jsou 
titan-zinkové bez povrchové úpravy. Žebřík na severovýchodní straně fasády 
hospodářského traktu je opatřen šedým antikorozním nátěrem.  

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

V 1NP se nacházejí dvě třídy pro 25 dětí, celkem 50, s kompletním zázemím.  
Po vstupu do zádveří následuje šatna dětí, ze které je přístup jak do denních 
místností dětí, tak do umývárny se záchody, ta je přístupná i ze třídy. Denní místnost 
dětí se skládá z herny a lehárny, navazuje sklad lehátek. Druhou denní místností je 
pracovna a jídelna. Všechny místnosti jsou přirozeně větrány. Třídy jsou vzájemně 
propojeny přes sklad hraček. Zádveří vstupu pro ředitelku je propojeno s jednou  
ze tříd. Vstup pro zázemí kuchyně a keramickou dílnu a vstup pro zásobování jsou 
dispozičně odděleny. Mezi třídami v 1NP se nachází kuchyně s příslušnými sklady  
a zázemím pro kuchařky. Vstupy pro zázemí kuchyně a keramickou dílnu a vstup  
pro zásobování jsou dispozičně odděleny.   
2NP má podobnou dispozici jako 1NP. Na jihovýchodní straně se nacházejí dvě třídy 
nad sebou a na opačné straně se ve 2NP nachází společenský sál. Je určen  
pro jednotlivé či společné besídky dětí, hudební představení, či divadlo. Keramická 
dílna se zázemím se nachází nad prostorem kuchyně a skladů.  
Stravování je zajišťováno kuchyni přímo prostorách mateřské školky, je místní 
kuchyň připravuje celodenní stravování. V kuchyni je umístěn jídelní výtah. Jídlo je 
pro každou třídu podáváno skrze přípravnu. Součástí stavby jsou technologické 
zařízení kuchyně.  
Praní lůžkovin je zajištěno smluvní firmou a prostřednictvím dovozu.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba umožňuje užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Tři 
hlavní vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. Na tyto vstupy navazují tři 
bezbariérové výtahy. Před prostorem keramické dílny a také společenského sálu se 
nacházejí bezbariérové toalety.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením či zásahem 
elektrickým proudem.  
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B.2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení. 

Mateřská škola je dvoupodlažní. Budova je vyzděna keramických tvarovek. Je 
zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. 

b) konstrukční a materiálové řešení.  

Mateřská škola je dvoupodlažní. Budova je zděná. Nosný stěnový systém u traktů 
tříd je podélný. V hospodářském traktu je systém obousměrný. Obvodové stěny jsou 
vyzděné z keramických tvárnic Heluz Plus 38 broušená na lepidlo pro tenkou spáru  
a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny tl. 120 mm. Vnitřní 
nosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek Heluz Plus 24 broušená na lepidlo 
pro tenkou spáru. Příčky jsou ze sádrokartonu Rigips tloušťky 125 mm, uvnitř 
vložena minerální vlna. Stěny výtahových šachet jsou ze železobetonu. Stropy jsou 
skládané z keramobetonových nosníků a vložek MIAKO. Následně zmonolitněny 
deskou tl. 60 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250mm. Objekt je 
zastřešen jednoplášťovou plochou střechou nepochůznou s klasickým pořadím 
vrstev. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu.  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Statické výpočty nejsou součástí zadání diplomové práce, tudíž nejsou řešeny.  

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.  

Návrh technického zařízení budovy není součástí zadání diplomové práce.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v technické zprávě požární ochrany 
včetně výkresů, které jsou přílohou diplomové práce.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Kritéria tepelně technického 
hodnocení.  

Tepelně technické a energetické posouzení je řešeno v příloze diplomové práce.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.).  

Větrání objektu je přirozené kromě hospodářského traktu 1NP, kde se nachází 
kuchyň a sklady. Vytápění je řešeno plynovým kotlem s topným výkonem do 70kW 
umístěným v technické místnosti. Je zajištěno denní osvětlení denních místností  
a vyhovění na činitel denní osvětlenosti a také na rovnoměrnost osvětlení. Umělé 
osvětlení je zajištěno úsporným LED osvětlením. Zásobování teplou užitkovou vodou 
je zajištěno plynovým kotlem umístěným v technické místnosti. Maximální teplota 
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vody je 45°C. Odvoz komunálního odpadu je řešen místní firmou zajišťující svoz  
a likvidaci odpadu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 
opatření apod. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží. 

Jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální 
opatření, stačí pouze dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolací. 

b) ochrana před bludnými proudy. 

Nepředpokládá se působení bludných proudů na stavbu, tudíž nejsou provedena 
opatření. 

c) ochrana před seizmicitou. 

Objekt se nenachází v seizmicky aktivní oblasti 

d) ochrana před hlukem.  

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů 
okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. 
Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které 
působí, jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví a je vyhovující 
pro obytné prostředí. 

e) protipovodňová opatření. 

Objekt se nachází mimo záplavové území, tudíž nejsou potřeba protipovodňová 
opatření.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

Hlavní rozvaděč elektřiny a hlavní rozvaděč plynu jsou zvlášť umístěny na čelní 
fasádě. Vodoměrná šachta s kanalizační šachtou jsou umístěny za chodníkem před 
vstupem do objektu. Všechny přípojky jsou napojeny na místní inženýrské sítě. 
Kanalizační přípojka je napojena pomocí kanalizační vložky pod úhlem 60°.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

Objekt je napojen na elektrickou síť o napětí 220V. Kanalizační přípojka je z PVC KG 
DN 150 s revizní šachtou Wavin DN 400. Vodovodní přípojka je z HDPE 100 
s vodoměrnou šachtou As-Vodo 900x1200mm.  
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Příjezd k objektu je přes přilehlou asfaltovou silnici na dvě asfaltové parkoviště 
s celkovou kapacitou 33 stání.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Objekt je napojen na přilehající asfaltovou komunikaci přes vlastní asfaltové 
parkoviště.  

c) doprava v klidu. 

Je uvažováno 33 stání na dvou parkovištích. (11 stání / třídu = 25 dětí)  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Bude sejmuta vrstva ornice o tl. 300 mm před započetím výstavby a uložena  
na pozemku pro pozdější rekultivaci. Dále bude provedeno vykopání základové jámy 
a výkopek bude použit částečně na zarovnání pozemku a zbytek bude odvezen  
na deponii.  

b) použité vegetační prvky,  

Pozemek bude po dokončení výstavby zatravněn a osazen stromy.  

c) biotechnické opatření. 

Pozemek je mírně svažitý. Bude provedeno zarovnání povrchu.  

 

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

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

V průběhu výstavby nebude docházet ke zvýšenému obtěžování prachem a hlukem, 
dále nebude docházet k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod a k omezování přístupu  
k přilehlým stavbám nebo pozemkům. V průběhu výstavby budou vznikat odpady  
ze stavební činnosti. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb.  
o odpadech. Sběr odpadů je proveden pomocí plastových sběrných nádob 
umístěných u chodníku, které jsou následně sváženy místním provozovatelem svozu 
odpadů.  
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb  
v krajině, 

Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem 
č.381/2001 Sb., a novelou 148/2006 Sb.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází na chráněném území Natura 2000.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA, 

Nebyl proveden návrh zohlednění podmínek.  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhovány ochranná ani bezpečnostní pásma.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Nejsou nutná opatření k ochraně obyvatelstva.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Projekt organizace výstavby není součástí diplomové práce, tudíž nejsou známy 
podrobnější informace o staveništi.  

 

 

V Brně, dne 8. 1. 2015      Vypracoval: Bc. Lukáš Doležal  
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D.1.1 Architektonicko- stavební řešení 
a) Technická zpráva  

- účel objektu 

Účelem objektu je mateřská škola.  

- funkční náplň 

Funkční náplní je výchova a vzdělávání dětí předškolního věku.  

- kapacitní údaje 

3 třídy s kapacitou 25 dětí, celkem 75 dětí, 6 učitelek, 1 ředitelka,  
3 kuchařky,  
2 učitelky, 20 dětí/ dospělých 

- architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Mateřská škola je navržena v tvaru písmena „L“ Jednotlivé trakty tříd jsou ve tvaru 
obdélníků, které jsou ve vrcholu spojeny. Půdorys objektu má rozměry 40,5 x 42,25 
m. Fasáda objektu je opatřena silikátovou tenkovrstvou omítkou v žluté barvě RAL 
1016 a modré barvě RAL 5012. Spodní okraj fasády, sokl je opatřen mozaikovou 
soklovou omítkou. Okna i dveře jsou plastová v bílé barvě. Některé okna a také 
vstupní dveře pro ředitelku jsou hliníkové z důvodu požárně bezpečnostního, v barvě 
bílé. Okna jednotlivých tříd na jihovýchodní a jihozápadní straně jsou opatřeny 
žaluziemi a také markýzami. Střecha je jednoplášťová plochá nepochůzná v zelené 
barvě břidličnatého posypu na asfaltové hydroizolaci. Na severozápadní fasádě je 
umístěn nerezový kouřovod pro odvod spalin plynového kotle. Klempířské prvky jsou 
titan-zinkové bez povrchové úpravy. Žebřík na severovýchodní straně fasády 
hospodářského traktu je opatřen šedým antikorozním nátěrem.  
Objekt má tři hlavní vstupy a další vedlejší vstup pro ředitelku a pro zásobování 
kuchyně. Čelní vstupy, které jsou situovány jihovýchodně a jihozápadně, slouží jako 
vstupy do jednotlivých tříd mateřské školy. Tyto vstupy jsou na úrovni  
-0,020 = 364,980 m n. m. Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní budova.  
V 1NP se nacházejí dvě třídy pro 25 dětí, celkem 50, s kompletním zázemím.  
Po vstupu do zádveří následuje šatna dětí, ze které je přístup jak do denních 
místností dětí, tak do umývárny se záchody, ta je přístupná i ze třídy. Denní místnost 
dětí se skládá z herny a lehárny, navazuje sklad lehátek. Druhou denní místností je 
pracovna a jídelna. Všechny místnosti jsou přirozeně větrány. Třídy jsou vzájemně 
propojeny přes sklad hraček. Zádveří vstupu pro ředitelku je propojeno s jednou  
ze tříd. Vstup pro zázemí kuchyně a keramickou dílnu a vstup pro zásobování jsou 
dispozičně odděleny. Mezi třídami v 1NP se nachází kuchyně s příslušnými sklady  
a zázemím pro kuchařky. Vstupy pro zázemí kuchyně a keramickou dílnu a vstup  
pro zásobování jsou dispozičně odděleny.   
2NP má podobnou dispozici jako 1NP. Na jihovýchodní straně se nacházejí dvě třídy 
nad sebou a na opačné straně se ve 2NP nachází společenský sál. Je určen  
pro jednotlivé či společné besídky dětí, hudební představení, či divadlo. Keramická 
dílna se zázemím se nachází nad prostorem kuchyně a skladů.  
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Obě podlaží spojují tři trojramenné železobetonové monolitické schodiště společně 
se třemi bezbariérovými výtahy. V objektu jsou další dvě dvouramenné schodiště, 
jedno pro učitelky keramické dílny a druhé pro kuchařky.  
Každá ze tříd, rovněž i keramická dílna a kuchyně mají dva únikové východy.  

- bezbariérové užívání stavby  

Tři hlavní vstupy do objektu umožňují vstup osobám se sníženou schopností pohybu 
a orientace. Na tyto vstupy navazují tři bezbariérové výtahy. Před prostorem 
keramické dílny a také společenského sálu se nacházejí bezbariérové toalety.  

- celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stravování je zajišťováno kuchyni přímo prostorách mateřské školky, je místní 
kuchyň připravuje celodenní stravování. V kuchyni je umístěn jídelní výtah. Jídlo je 
pro každou třídu podáváno skrze přípravnu. Součástí stavby jsou technologické 
zařízení kuchyně.  
Praní lůžkovin je zajištěno smluvní firmou a prostřednictvím dovozu.  

- konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  

Mateřská škola je dvoupodlažní. Budova je zděná. Nosný stěnový systém u traktů 
tříd je podélný. V hospodářském traktu je systém obousměrný. Obvodové stěny jsou 
vyzděné z keramických tvárnic Heluz Plus 38 broušená na lepidlo pro tenkou spáru  
a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny tl. 120 mm. Vnitřní 
nosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek Heluz Plus 24 broušená na lepidlo 
pro tenkou spáru. Příčky jsou ze sádrokartonu Rigips tloušťky 125 mm, uvnitř 
vložena minerální vlna. Stěny výtahových šachet jsou ze železobetonu. Stropy jsou 
skládané z keramobetonových nosníků a vložek MIAKO. Následně zmonolitněny 
deskou tl. 60 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250mm. Objekt je 
zastřešen jednoplášťovou plochou střechou nepochůznou s klasickým pořadím 
vrstev. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu.  

- bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením či zásahem 
elektrickým proudem. Veškeré konstrukce jsou navrženy a řešeny tak, aby splňovaly 
požadavky hygienických směrnic a ČSN.  

- ochrana zdraví a pracovní prostředí  

Veškeré stavební práce budou prováděny dodavatelsky odbornými firmami. 

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob bude zajištěna dodržováním příslušných 
bezpečnostních předpisů.  

- stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika I hluk, 
vibrace - popis řešení  

Řešeno v samostatné zprávě- Stavební fyzika, příloha diplomové práce.  

- zásady hospodaření energiemi  

Řešeno v samostatné zprávě- Stavební fyzika, příloha diplomové práce.  
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- ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální 
opatření, stačí pouze dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolací. 
Nepředpokládá se působení bludných proudů na stavbu, tudíž nejsou provedena 
opatření. 
Objekt se nenachází v seizmicky aktivní oblasti 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů 
okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. 
Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které 
působí, jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví a je vyhovující 
pro obytné prostředí. 
Objekt se nachází mimo záplavové území, tudíž nejsou potřeba protipovodňová 
opatření. 

- požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v technické zprávě požární ochrany 
včetně výkresů, které jsou přílohou diplomové práce.  

- Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 

Stavba bude provedena v běžné kvalitě za dodržení příslušných předpisů. 

- Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků  
na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Neuvažují se. 

- Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby-obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Neuvažují se. 

- Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy  
a normami 

Neuvažují se. 

 

 

V Brně, dne 8. 1. 2015      Vypracoval: Bc. Lukáš Doležal  
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Závěr 

Cíle diplomové práce byly naplněny dle zadání. Předmětem zadaní je koncepční návrh 
budovy, sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, tedy mateřské 
školy. Projekt byl zpracován dle právních předpisů a norem platných v České 
republice.  



Seznam použitých zdrojů 

Zákon 183/2006 Sb.: o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon 350/2012 Sb.: kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 406/2000 Sb.: o hospodaření energií  

 

Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády 93/2012 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

Vyhláška 268/2009 Sb.: o technických požadavcích na stavby 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

NP – nadzemní podlaží 

PT – původní terén 

UT – upravený terén 

HI – hydroizolace 

TI – tepelná izolace 

EPS – expandovaný polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

RŠ – revizní šachta 

VŠ – vodoměrná šachta 

KCE – konstrukce 

PD – projektová dokumentace 

ŽB – železobeton 

PVC – polyvinylchlorid 

RAL – vzorník barev 

DN – vnitřní průměr potrubí, světlost 

NN – nízké napětí 

Bpv – Balt po vyrovnání 

NÚC – nechráněná úniková cesta 

DP1 – nehořlavý konstrukční systém 

DP3 – hořlavý konstrukční systém 

PHP – přenosný hasicí přístroj 

PG6 – práškový hasicí přístroj 

C – okna/ dveře plastové 

T – tesařské výrobky 

V – okna/ dveře kovové 

D – prvky TOPWET  

P – plastové výrobky 

K – klempířské výrobky 

Z – zámečnické výrobky  

λ – součinitel tepelné vodivosti (W/mK) 

R – tepelná odpor (m2K/W) 

U – součinitel prostupu tepla (W/m2K) 



Uw – součinitel prostupu tepla celého okna (W/m2K) 

Ug – součinitel prostupu tepla okenního skla (W/m2K) 

Uem – průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy (W/m2K) 

μ – součinitel smykového tření (-)…pro keramickou dlažbu 

μ – faktor difúzního odporu (-)…pro hydroizolace 

sd – ekvivalentní difúzní tloušťka (m) 

d – tloušťka vrstvy (m) 

ρ – objemová hmotnost materiálu (kg/m3) 

c – měrná tepelná kapacita (J/kgK) 

f,rsi – teplotní faktor 

Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry (kg/m2rok) 

Mev,a – roční množství odpařitelné vodní páry (kg/m2rok) 

Mc,n – maximální množství kondenzátu (kg/m2rok) 

Δθt10 – pokles dotykové teploty podlahy (°C) 

Δθsi,min – minimální povrchová teplota (°C) 

D – činitel denní osvětlenosti (%) 

k – rovnoměrnost osvětlení (-) 

s‘– dynamická tuhost (MPa/m) 

Rw – vzduchová neprůzvučnost (dB) 

R’w – vážená vzduchová neprůzvučnost (dB) 

Lnw – kročejová neprůzvučnost (dB) 

L’nw – vážená kročejová neprůzvučnost (dB) 

K – korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku (-) 

R (t) – únosnost nebo stabilita (v čase t) 

E (t) – celistvost (v čase t) 

I (t) – teploty na neohřívané straně (v čase t) 

W (t) – hustota (v čase t) 

C – samouzavírací mechanismus 

So – plocha otvorů (m2) 

pn – nahodilé požární zatížení (kg/m2) 

pv – výpočtové požární zatížení (kg/m2) 

ps – stálé požární zatížení (kg/m2) 
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