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Abstrakt 

Diplomová práca je projekt dvojpodlažnej materskej školy v Prešove. V objekte 

sú navrhnuté 4 oddelenia s celkovou kapacitou 80 detí a samostatná kuchyňa. 

Stavebný pozemok je situovaný na okraji sídliska v zastaviteľnej ploche, 

v stabilizovanom území a územným plánom je určený pre občiansku vybavenosť. 

Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z vápenno-pieskových tvárnic. Stropné 

konštrukcie sú navrhnuté z predpätých železobetónových dutinových panelov. Strecha 

je navrhnutá ako plochá, zelená strecha. Fasáda je vetraná, obložená obkladom 

z cementovo-trieskových dosiek.  

 

Kľúčové slová: 

materská škola, dve nadzemné podlažia, plochá strecha, zelená strecha, vetraná 

fasáda, 4 oddelenia, kuchyňa, vápenno-pieskové tvárnice 

 

 

Abstract 

The diploma thesis is a project of two-storied kindergarten in Presov. The facility 

is designed for four departments with a total capacity of 80 children and a separate 

kitchen. Building plot is situated on the outskirts of settlements in the Construction area 

in a stable area and the master plan is intended for civic amenities. The vertical support 

structures are designed from sand-lime bricks. Floor structures are designed from 

prestressed reinforced concrete hollow core slabs. The roof is designed as a flat, green 

roof. The façade is ventilated and lined with tiles of cement and particle boards. 

Key words: 

Kindergarten, two floors, flat roof, green roof, ventilated facade, 4 units, kitchen, sand-

lime bricks 
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1. Úvod 
 

Cieľom práce je navrhnúť novostavbu materskej školy v súlade s trvale 

udržateľnou výstavbou. Cieľom je navrhnúť stavbu, ktorá zohľadňuje najnovšie trendy 

a postupy vo výstavbe. Pri návrhu bodu kladený dôraz na vytvorenie moderného 

predškolského zariadenia, ktorý by uspokojil požiadavky mestského obyvateľstva 

s dôrazom na energeticky najefektívnejšie prevedenie stavby. Dôvodom výberu 

zvolenej témy je nedostatočná kapacita súčasných materských škôl v meste Prešov. 

Práca je zameraná na projektovú dokumentáciu v stupni pre prevedenie stavby DPS 

podľa platných predpisov. 
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2. Vlastný text práce 
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A.1 Idetifikačné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

Názov stavby:   Materská škôlka v Prešove 

Miesto stavby:   Prešov, sídlisko Sekčov 

Parcelné čísla pozemkov:  14308/22 

Stavebný úrad:   Prešov 

Krajský úrad:    Prešov 

Predmet PD:    občianská vybavenosť 

Charakter stavby:   novostavba 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    Mesto Prešov 

     Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Zastúpený:    Ing. Andrea Turčanová 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Projektant:    Bc. Štefan Hudáček 

     Štefánikova 19B, 602 00 Brno 

Vedúci projektant:   Doc. Ing. Jan Pěnčík Ph.D. 

     897986230 i.č. ČKAIT 

 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

- v dobe spracovania projektu (DPS) nebolo vydané rozhodnutie stavebného úradu 

pre spoločné územné rozhodnutie a stavebné povolenie 

- v dobe spracovania projektu (DPS) boli vydané stanoviská všetkých dotknutých 

orgánov k dokumentácii v stupni DUR a DSP 

zoznam dotknutých orgánov: 

- Východoslovenská energetika a.s. 
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- Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

- Slovenský plynárenský priemysel a.s. 

- UPC Slovenská Republika 

- Slovak Telekom 

- Úrad životného prostredia 

- Mesto Prešov 

 

zoznam podkladov pre spracovanie: 

- štúdie stavby 

- podklady z platného územného plánu 

- vedenie inžinierskych sietí poskytnuté prevádzkovateľom sietí 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah riešeného územia 

Stavebný pozemok sa nachádza na parcele 14308/22 na sídlisku Sekčov, na 

ulici Magurská v k.ú. Prešov. Stavebný pozemok je vymedzený tak, že svojou polohou, 

veľkosťou, orientáciou a základovými pomermi umožňuje realizáciu a užívanie 

navrhnutej stavby. Stavebný pozemok je napojený na technickú a dopravnú 

infraštruktúru. Okolitá zástavba je tvorená občianskou vybavenosťou a bytovými 

domami. 

 

b) doterajšie využitie a zastavanosť 

Pozemok je v súčasnej dobe voľná zatrávnená plocha. Riešené územie je 

v súčasnej dobe nezastavané. Z hľadiska územného plánu sa jedná o územie 

zastaviteľné. 

 

c) údaje o ochrane územia 

Žiadne ochranné pásma nie sú evidované. Územie sa nachádza v blízkosti toku 

rieky Sekčov, podľa správcu toku sa nejedná o záplavové územie. 

 

d) údaje o odtokových pomeroch 

odtokové pomery povrchových vôd: 

Povrchové vody zo súčasných plôch určených k zastavaniu sú neodvodnené 

a prirodzene vsakujú do pôdy. Dažďové vody z budúcich spevnených plôch a vody 

dopadajúce na objekt budú mat charakter zrážkovej neznečistenej vody a budú 
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zvedené do systému vsakovacích boxov. Povrchové vody z okolitého terénu nebudú 

nijako ovplivňovať stavebný pozemok. 

odtokové pomery podzemných vôd: 

V okolí objektu sa nenachádza zvýšená hladina podzemnej vody. HPV bola 

zistená v hĺbke 35 m pod úrovňou súčasného terénu. Stavba nijako neovplyvní HPV 

ani odtokové pomery. 

 

e) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Mesto má schválený územný plán. Podľa vyjadrenia mestského úradu je 

investičný zámer výstavby materskej školy v súlade s územne plánovacou 

dokumentáciou mesta Prešov. 

 

f) údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia 

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade so všeobecnými 

požiadavkami na využitie územia.  

 

g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Všetky podmienky dotknutých orgánov boli splnené. 

 

h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nestanovuje sa. 

 

i) zoznam súvisiacich a podmienených investícií 

Nestanovuje sa. 

 

j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých uskutočnením stavby 

p.č. 14308/22  Mesto Prešov 

p.č. 14310/24  Mesto Prešov 

p.č. 14308/106  Mesto Prešov 

p.č. 14308/112  Mesto Prešov 
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A.4 Údaje o stavbe 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Predmetom projektového riešenia je novostavba materskej školy so všetkým 

príslušenstvom ( napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru). 

 

b) účel používania stavby 

Stavba bude mať charakter občianskej vybavenosti – predškolské zriadenie. 

Stavba bude užívaná pre účely vzdelávania a výchovy detí predškolského veku. 

 

c) trvalá alebo dočasná stavba 

Stavba je navrhnutá ako trvalá. 

 

d) údaje o ochrane stavby 

Stavba bez požiadaviek na ochranu. 

 

e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 

požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami vyhlášky 268/2009 Sb. v znení 

20/2012 Sb. Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami vyhlášky 398/08 Sb. 

Stavba nie je riešená na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Stavba rešpektuje požiadavky predpisov chrániacich verejný záujem a vlastnícke 

práva susedou pod mieru stanovenou predpismi.  

 

f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Všetky podmienky dotknutých orgánov boli splnené. 

 

g) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nestanovuje sa. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

Plocha stavebného pozemku:  4687,84 m2 

Zastavaná plocha:    883,48 m2 
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Obstavaný priestor:    6887,16 m3 

Spevnená plocha:    1088,29 m2 

Užitočná plocha:    859,48 m2 

Počet funkčných jednotiek:  4x oddelenie, 1x administratíva, 1x kuchyňa 

Počet užívateľov:    80 detí, 12 dospelých 

Počet parkovacích miest:   5x 

 

i) základné bilancie stavby 

potreby a spotreby médií a hmôt: 

Spotreba vody:    750 m3/rok 

Spotreba el. energie:   40 MWh/rok 

Spotreba TUV:    250 m3/rok 

Potreba tepla:    350 GJ/rok 

Spotreba plynu:    100 m3/rok 

 

hospodárenie z dažďovou a splaškovou vodou: 

Množstvo dažďových neznečistených vôd cca 300 m3/rok – vsakovaním na 

pozemku. Množstvo splaškových vôd cca 750 m3/rok – verejná kanalizácia. 

 

trieda energetickej náročnosti budovy: 

Trieda energetickej náročnosti B – úsporná. 

 

j) základné predpoklady výstavby 

Predpokladané zahájenie výstavby je naplánované na september 2015. 

Predpokladaná doba výstavby je 18 mesiacov. Výstavba prebehne v jednej etape. 

Výstavba sa bude riadiť harmonogramom, ktorý vypracuje zhotoviteľ stavby 

v spolupráci so stavebným a technickým dozorom stavby. Podľa plánu prehliadok 

budú jednotlivé fázy výstavby ohlasované na stavebnom úrade. 

 

k) orientačné náklady stavby 

Orientačné náklady stavby vypočítané na základe obstavaného objemu sú cca 

35 000 000  Kč. Náklady stavby budú stanovené vo výberovom riadení na základe 

rozpočtu. 
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A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 

Stavebné objekty:  SO-01 – materská škola 

Inžinierske objekty:  IO-01 – príprava územia a terénne úpravy 

    IO-02 – terénne a sadové úpravy 

    IO-03 – spevnené plochy 

    IO-04 – oplotenie 

    IO-05 – splašková kanalizácia 

    IO-06 – dažďová kanalizácia 

    IO-07 – vodovod 

    IO-08 – plynovod 

    IO-09 – elektrická prípojka 

    IO-10 – zdeľovacie vedenie 
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B.1 Popis územia stavby 

a) charakteristika stavebného pozemku 

Stavebný pozemok sa nachádza na parcele 14308/22 na sídlisku Sekčov, na 

ulici Magurská v k.ú. Prešov. Stavebný pozemok je vymedzený tak, že svojou polohou, 

veľkosťou, orientáciou a základovými pomermi umožňuje realizáciu a užívanie 

navrhnutej stavby. Stavebný pozemok je napojený na technickú a dopravnú 

infraštruktúru. Okolitá zástavba je tvorená občianskou vybavenosťou a bytovými 

domami. Stavebný pozemok je situovaný na okraji sídliska Sekčov v zastaviteľnej 

ploche v stabilizovanom území a územným plánom je určený pre občiansku 

vybavenosť. Pozemok bude mať po realizácii stavby k dispozícii spevnené plochy 

dôležité pre dopravu a prevádzku objektu a trávnatú plochu pre pobyt a hry detí 

predškolského veku vo vonkajšom prostredí. Pozemok je rovinatý obdĺžnikového 

tvaru. Pozemok je napojiteľný na dopravnú a technickú infraštruktúru. V súčasnej dobe 

sa v bezprostrednom okolí objektu nenachádzajú žiadne susedná objekty. 

V budúcnosti je však plánovaná výstavba bytových a polyfunkčných domov. V širšom 

okolí sa nachádza zástavba panelových bytových domov. Návrh rešpektuje 

požiadavky na predpokladaný rozvoj územia.  

 

b) závery prevedeným prieskumov a rozborov 

 Na stavebnom pozemku bol prevedený predbežný geologický 

a hydrogeologický prieskum a meranie radónu. Meraním bolo zistené, že stavba je 

navrhnutá na pozemku s nízkym prenikaním radónu z podložia do objektu. Na 

pozemku je v hrúbke cca 200 mm úrodná ornica, ktorá bude pred zahájením 

stavebných práci z pozemku odstránená a uložená na deponii nachádzajúcej sa na 

pozemku. V ďalšej úrovni prieskumu bola zadefinovaná zemina podložia a to ako 

piesčitá hlina. Zemina je únosná, jemnozrná, priepustná, pevnej konzistencie 

s únosnosťou Rdt = 175 kPa. Na pozemku nebola zistená zvýšená hladina podzemnej 

vody. Pozemok sa nenachádza v záplavovom ani pod dolovanom území. Na pozemku 

bol zistený nízky stupeň radónového rizika.  Ďalej bolo prevedené geodetické 

zameranie pozemku a stavby. Všetky zistené skutočnosti sú obsiahnuté v spracovanej 

projektovej dokumentácii stavby v stupni DPS. 

 

c) súčasné ochranné a bezpečnostné pásma 

Žiadne ochranné pásma nie sú evidované. Územie sa nachádza v blízkosti toku 

rieky Sekčov, podľa správcu toku sa nejedná o záplavové územie. Všetky inžinierske 

siete sú vedené v chodníku alebo v priľahlej komunikácii, ktoré majú svoje ochranné 

pásma.  

 

d) poloha vzhľadom záplavovému a pod dolovanému územiu 
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 Územie sa nachádza v blízkosti toku rieky Sekčov, podľa správcu toku sa 

nejedná o záplavové územie. Pozemok sa nenachádza v záplavovom ani pod 

dolovanom území. 

 

e) vplyv stavby na okolitú zástavbu a pozemky 

 Plánovanou výstavbou objektu materskej školy nebudú nijako zásadne 

ovplyvnené okolité objekty ani pozemky. Výstavbou objektu nebude nijako negatívne 

ovplyvnené životné prostredie. Realizácia samotnej výstavby musí byť naplánovaná 

tak, aby bol minimalizovaný akýkoľvek negatívny dopad na okolie a tým aj celú lokalitu. 

V rámci realizácie navrhnutej stavby bude produkovaný odpad, ktorý sa dá klasifikovať 

ako zmiešaný stavebný odpad. Tento odpad bude likvidovaný postupom stanoveným 

programom odpadového hospodárstva hlavného dodávateľa stavbe a všetkých 

subdodávateľov. Komunálny odpad bude skladovaný v popolniciach na pozemku. 

Stavba nemení odtokové pomery územia.  

 

f) požiadavky na asanácie, búranie a kácanie drevín 

Realizácia navrhovanej stavby nevnáša požiadavky na asanácie, búranie 

a kácanie drevín. Na pozemku sa nachádza len tráva. 

 

g) požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

 Realizáciou navrhovanej stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu ani k záberu pôdy určenej k plneniu funkcie lesa. 

 

h) územne technické podmienky 

 Objekt bude prístupný zo súčasnej komunikácii na ulici Magurská. K objektu 

bude zhotovené nová komunikácia pre zásobovanie a vjazd pre zamestnancov, 

napojená na ulicu Magurská.  

 Realizovaný objekt bude napojený na súčasné inžinierske siete. Pre 

zásobovanie pitnou vodou bude objekt napojený na vodovodné potrubie umiestnené 

v chodníku. Splašková kanalizácia bude napojená na jednotnú kanalizáciu 

v komunikácii. Dažďové vody budú zvedené do systému vsakovacích boxov 

umiestnených na severnej časti pozemku za objektom. Elektrická energia bude do 

objektu privedená z podzemného vedenia umiestneného v chodníku. Na hranici 

pozemku bude zhotovená hlavná poistková skrinka. Plyn bude do objektu privedený 

z podzemného plynového vedenia umiestneného v chodníku. na hranici pozemku 

bude zhotovená skrinka s hlavným uzáverom plynu. 

 

i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
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 Realizovaná stavba nemá žiadne vecné ani časové väzby na okolité stavby 

a pozemky. S navrhnutými prácami nie sú spojené podmieňujúce, vyvolané ani 

súvisiace investície. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 Navrhovaná materská škola má uspokojiť potreby obyvateľstva v danej oblasti. 

So zvyšujúcou sa výstavbou nových bytových domov, čím vzrástol počet obyvateľov a 

tým sa zvýšili aj potreby pre predškolskú výchovu. Súčasné zariadenia boli kapacitne 

už nedostačujúce. V objekte sú navrhnuté 4 oddelenia pre výuku a výchovu detí 

predškolského veku so samostatnou kuchyňou. Objekt neslúži inému účelu. 

Plocha stavebného pozemku:  4687,84 m2 

Zastavaná plocha:    883,48 m2 

Obstavaný priestor:    6887,16 m3 

Spevnená plocha:    1088,29 m2 

Užitočná plocha:    859,48 m2 

Počet parkovacích miest:   5x 

Počet funkčných jednotiek:  4x oddelenie, 1x administratíva, 1x kuchyňa 

Počet zamestnancov:   4x kuchyňa 

      2x administratíva 

      80 detí (20 detí na 1 oddelenia) 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) urbanistické riešenie 

 Vonkajší vzhľad objektu bol predmetom jednania s predstaviteľmi mesta 

Prešov, pri ktorom bolo rozhodnuté o základnom tvare a umiestneniu objektu. Objekt 

je dvojpodlažný pôdorysného tvaru písmena „T“. 

 

b) architektonické riešenie 

 Objekt je architektonický členený na dominantný objekt prednej časti tvaru 

kvádra tvorený oddeleniami, komunikačnými priestormi a administratívou, na ktorý je 

zo severnej časti napojená kuchynská časť. Objekt je ladený do odtieňov zelenej farby. 

Vďaka použitiu obkladového systému z cementotrieskových dosiek s farebnou 

povrchovou úpravou bolo možné jednotlivé panely vyhotoviť v rôznych odtieňoch. Pás 

v úrovní okien je prevedený v odlišnom odtieni ako ostatná časť fasády. Okná, dvere 

a žalúzie sú navrhnuté v žltej farbe. Na soklovú časť je navrhnutá povrchová úprava 

z tmavošedého marmolitu. Prístrešky nad vstupmi do objektu sú navrhnuté zo 

sklenenej tabule v bezrámovej konštrukcii zavesenej na nerezových tiahlach 
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a konzolách. Oceľová konštrukcia požiarneho schodiska bude vyhotovená v šedej 

farbe. 

Spevnené plochy v okolí objektu, chodníky a okapový chodník sú navrhnuté 

z betónových dlaždíc bez povrchovej farebnej úpravy. Povrch parkoviska je navrhnutý 

z cestného asfaltu. Plocha detského ihriska je navrhnutá z prýžovej dlažby 

v šachovnicovom usporiadaní v kombinácií červenej a oranžovej farby. 

 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 Navrhnutý objekt bude využívaný ako materská škola. Budova a jej prevádza je 

zameraná na prácu s deťmi do 6 rokov t.z. predškolského veku. Kapacitne je budova 

určená pre 80 detí rozdelených do 4 oddelení s max. kapacitou 20 detí. V objekte je 

ďalej navrhnutá samostatná kuchyňa. Hospodárska časť bude zásobovaná 

novopostavenou prístupovou komunikáciou napojenou na ulicu Magurská. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami vyhlášky 268/2009 Sb. v znení 

20/2012 Sb. Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami vyhlášky 398/08 Sb. Stavba 

nie je riešená na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

 Do budovy je vstup vyriešený pomocou rampy. Prahy dverí a samotné vstupné 

dvere spĺňajú požiadavky pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Na prevádzku v budovách boli kladené zvlášť prísnejšie požiadavky, z dôvodu 

prevádzkového určenia pre prácu s deťmi predškolského veku. Na stavbe sú 

navrhnuté také materiály a konštrukcie, ktoré zaistia bezpečnú a bezproblémovú 

prevádzku objektu. Jedná sa hlavne o materiály, ktoré nevylučujú škodlivé látky, 

nezávadné nátery, proti klzné podlahy a podobne. navrhnuté konštrukcie zaručujú 

bezpečnosť svojím tvarom a pevnosťou. Užívanie dokončenej stavby sa bude 

z hľadiska bezpečnosti osôb riadiť bežnými požiadavkami určenými pre tento druh 

stavby. Ide hlavne o ochranu pred možným úrazom elektrickým prúdom zo 

zabudovaných elektroinštalácií, ktorá sa bude riadiť príslušnými elektrotechnickými 

predpismi. Všetky priestory budú vybavené požiarnym bezpečnostným značením. 

Technické zariadenie budovy smú obsluhovať iba osoby s príslušným oprávnením.  

V priebehu užívania budovy budú dodržiavané príslušné právne a ostatné 

predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia (najmä zákon č. 262/2006 Zb. - 

Zákonník práce a na neho nadväzujúce právne predpisy) a súvisiace platné technické 

normy. Za rozpracovanie a zabezpečenie funkčnosti systému zaistenia BOZP pri 

prevádzke objektu zodpovedá jeho majiteľ, respektíve prevádzkovateľ. Ten je povinný 
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zabezpečiť tieto úlohy prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. Pred uvedením 

budovy do prevádzky zabezpečí dodávateľ diela v spolupráci s objednávateľom 

prevedenie všetkých predpísaných skúšok (bude spresnený protokol o vonkajších 

vplyvoch prostredia) a revízií technických a technologických zariadení budovy, tak aby 

bola pri ich prevádzke zaistená bezpečnosť obsluhy pri práci alebo manipuláciu so 

zariadením a samozrejme aj všetkých ďalších osôb - zákazníkov do objektu 

vstupujúcich. pred uvedením prevádzky do užívania bude tiež spracovaná 

prevádzkovateľom objektu predpísaná dokumentácia BOZP vrátane PO a vnútorné 

prevádzkové a technologické predpisy a príslušné pokyny budú formou   

bezpečnostných značiek (tabuliek a symbolov) a textov zverejnené. Zamestnanci budú 

riadne vyškolení v oblasti BOZP svojimi nadriadenými alebo odborne spôsobilou 

osobou a na základe vyhľadania a vyhodnotenia rizík ohrozenia zdravia pri práci budú 

zamestnávateľom s týmito rizikami riadne oboznámení a vybavenie potrebnými 

osobnými ochrannými prostriedkami a pomôckami. Návrh stavby predpokladá 

dodržanie bezpečnostných predpisov a z nich vyplývajúcich požiadaviek súvisiacich s 

pracovným prostredím tak ako ich stanovuje príslušné nariadenia vlády. Návrh stavby 

takisto rešpektuje základné požiadavky na bezpečnosť práce a technických zariadení 

určených vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Zb. Pracoviská budú spĺňať požiadavky NV 101/2005 

a všetkých príloh s rešpektovaním tiež zák.133 / 85Sb.o požiarnej ochrane v platnom 

znení, zák. 353/99Sb. o prevencii závažných havárií v platnom znení a NV 

378/2001Sb., ktorým sa ustanovujú bližšie požiadavky na bezpečnú prevádzku 

a užívanie strojov a popr. 362/2005Sb., Ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

bezpečnosť na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo hĺbky. 

Prevádzkovateľ objektu bude tiež v súlade s platnými právnymi predpismi povinný 

zabezpečiť bezodkladne kvalifikovaná meranie fyzikálnych a biologických parametrov 

pracovísk a na ich podklade spracovať návrh kategorizácia prác a ten predložiť na 

vyjadrenie orgánom štátnej zdravotnej služby. Zamestnávateľ tiež zabezpečí 

prostredníctvom vedúcich zamestnancov sústavnú a preukázateľnou kontrolu 

dodržiavanie predpisov BOZP a používania poskytnutých OOP. 

 

B.2.6 Základná charakteristika objektu 

a) stavebné riešenie 

 Budova je tvarovo riešená ako jeden hlavný kváder a k nemu kolmo priľahlý 

kváder hospodárskej časti. Budova má tvar pôdorysu písmena „T“, Hlavná časť 

s administratívou a detskými oddeleniami je dvojpodlažná nepodpivničená a priľahlá 

hospodárska časť je jednopodlažná nepodpivničená. Najdlhšia vzdialenosť 

protiľahlých rohov je 54,83 x 23,22 m. Max. výška objektu od upraveného terénu je 

8,57 m. Zastrešenie objektu je vyriešené zelenou strechou s extenzívnou zeleňou. 

Hlavný vstup z objektu je z priľahlého chodníka na južnej strane, vstup do 

hospodárskej časti je z priľahlej komunikácie na východnej strane. 
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b) konštrukčné a materiálové riešenie 

 Objekt je založený na základových pásoch a pätkách z prostého betónu triedy 

C16/20. Výška základových pásov je 500 mm. U obvodových pásov bude prevedené 

domurovanie základového pásu zo strateného debnenia. Podkladný betón je 

navrhnutý hrúbky 150 mm a jeho vystuženie kari sieťou sa prevedie pri oboch 

plochách. Na celú stavbu je navrhnutý murovaný systém z vápennopieskových tehál. 

Obvodové steny sú navrhnuté VPC tehál hr. 240 mm na tenkovrstvú systémovú maltu. 

Vnútorné nosné murované konštrukcie sú navrhnuté z VPC tehál hr. 175 a 240 mm na 

systémovú tenkovrstvú maltu. V objekte sú ďalej navrhnuté prutové nosné konštrukcie 

v podobe železobetonových stĺpov o rozmeroch 250x250 mm z betónu C20/25. 

Nenosné konštrukcie Deliace priečky sú navrhnuté zo systému vápennopieskových 

tehál hr. 115 mm na tenkovrstvú systémovú maltu. Inštalačné predsteny, šachty a 

podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónového systému. Stropné konštrukcie v oboch 

nadzemných podlažiach sú navrhnutý z predom predpätých dutinových 

železobetónových stropných panelov hr. 265 mm. Strešná konštrukcia je navrhnutá 

ako jednoplášťová, plochá, zelená strecha s klasickým poradím vrstiev s tepelnou 

izoláciou z extrudovaného polystyrénu s prímesou grafitu a spádovou vrstvou 

z expandovaného polystyrénu. Ako hlavná hydroizolačná vrstva strechy je navrhnutá 

hydroizolačná fólia na báze mPVC. Fasáda je zateplená tepelnou izoláciou 

z minerálnej vlny do nosnej konštrukcie pre upevnenie pohľadových 

cementotrieskových dosiek. Podlahy sú navrhnuté ako ťažké s anhydridovou 

roznášacou vrstvou a z izoláciou z expandovaného polystyrénu. 

 

c) mechanická odolnosť a stabilita 

 Objekt je navrhnutý tak, aby dokázal preniesť všetky stále, prevádzkové a iné 

zaťaženia. Všetky použité materiály a stavebné dielce sú certifikované.  

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

a) technológia kuchyne 

Navrhovaná technológia kuchyne vrátane pomocného vybavenia spĺňa 

technologicky a dispozične požiadavky na moderné stravovacie prevádzky v súlade s 

vyhláškou 137 / 2004Sb. v znení vyhl. 602 / 2006Sb. a nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (ES) č.852 / 2004. Celkové riešenie je navrhnuté podľa súčasných 

poznatkov gastronómie a rešpektuje požiadavky na zaistenie ekonomického a 

hygienicky nezávadného moderného prevádzky vyhovujúceho bezpečnostným 

predpisom pre prípravu teplých a studených jedál. Predpokladaná kapacita kuchyne 

je 100 jedál/deň. Na toto množstvo jedál sú dimenzované priestory a jednotlivé 

zariadenia. Súčasťou technológie je varný blok, hrubé a čisté prípravne, umývacie 

centrum a skladové priestory, všetko v priamej nadväznosti na zásobovanie. V 

riešenom priestore budú pripravované teplé a studené pokrmy pre stravníkov - deti a 

zamestnancov. Stravovanie detí bude prebiehať v jednotlivých oddeleniach-herniach, 

ktoré sú vybavené samostatnou výdajne s dovozom jedál z varne na transportných 
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vozíkoch. V čase spracovania projektu nebol známy dodávateľ gastrotechnológie, 

riešenie je navrhnuté podľa všeobecných pravidiel. 

 

b) výpis technických a technologických zariadení 

- zdravotne technické inštalácie 

- plynovod 

- elektrotechnika 

- rozvody kúrenia 

- rozvody vzduchotechniky 

- fotovoltaika 

- bleskozvod 

Ako zdroj tepla v objekte je navrhnuté tepelné čerpadlo vzduch voda. Jednotlivé 

miestnosti budú vykurované podlahovým kúrením alebo radiátormi. Všetky tieto 

technické a technologické zariadenia sú navrhnuté v súlade s príslušnými normami 

a riešené v samostatných projektových dokumentáciách. 

 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

 Požiarne bezpečnostné riešenie je riešené v samostatnej časti tejto projektovej 

dokumentácii v bode D.1.3. 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) kritéria tepelne technického hodnotenia 

 Tepelne technické vlastnosti objektu sú navrhnuté v súlade ČSN 73 0540:2011, 

ktorá rešpektuje hodnoty platné v zemiach EÚ. Na objekt je spracovaný energetický 

štítok a všetky obalové konštrukcie sú posúdené vo výpočtovom programe. Sú 

posúdené súčinitele prestupu tepla obalových konštrukcií a výplní otvorov, faktory 

povrchových teplôt jednotlivých konštrukcií a zimná/letná tepelná stabilita kritickej 

miestnosti herne. Všetky tieto časti sú riešené v samostatnej časti projektovej 

dokumentácii v časti D.1.1. 

 

b) energetická náročnosť budovy 

 Pre posudzovaný objekt bol spracovaný iba energetický štítok budovy. Preukaz 

energetickej náročnosti nebol spracovaný. Bola vypočítaná celková priemerná strata 

prestupom tepla. Všetky tieto časti sú riešené v samostatnej časti projektovej 

dokumentácii v časti D.1.1. 

 

c) posúdenia využitia alternatívnych zdrojov energií 
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 V objekte sa počíta s inštaláciou fotovoltaických článkov a ako zdroj tepla je 

navrhnuté tepelné čerpadlo vzduch voda. Technické riešenie je spracované 

v samostatnej projektovej dokumentácii. 

 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 

prostredie 

Navrhovaná budova je riešená tak, aby rešpektovala požiadavky hygienických 

predpisov: 

- Zákon 528/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia v platnom znení 

- NV 361/2007 Zb., Ktorým sa ustanovujú ochrana zdravia pri práci v znení NV68 / 

2010Sb. a 93 / 2012Sb. (ďalej hyg.předpis) 

- Vyhl.6 / 2003Sb. hyg.limity pre vnútorné prostredie pobytových miestností 

niektorých stavieb 

- NV 272/2011 Zb., O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií 

(ďalej hyg.předpis na hluk) 

- Vyhl. 268 / 2009Sb. v znení 20 / 2012Sb. (Ďalej OTP) 

- Vyhl.410 / 2005Sb. v znení vyhl.343 / 2009Sb. (ďalej škol. předpis) 

Materská škôlka má 4 oddelenia pre 20 detí vrátane potrebného zázemia škôlky a 

varne so zázemím, návrh je v súlade s hygienickými predpismi.  

 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

 Hydroizolácia spodnej stavby je navrhnutá z dvoch vrstiev asfaltových pásov. 

Na podkladný betón sa nanesie asfaltová emulzia, do ktorej sa bodovo nataví 

hydroizolačný asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s výstužnou vrstvou zo 

sklenenej tkaniny. Druhá vrstva asfaltových pásov bude celoplošne natavená kolmo 

na pásy prvej vrstvy. Ako materiál druhej vrstvy je navrhnutý hydroizolačný asfaltový 

pás z SBS modifikovaného asfaltu s výstužnou vrstvou z hliníkovej fólie s vysokým 

difúznym odporom, ktorá zároveň slúži ako protiradónová ochrana. 

b) ochrana pred bludnými prúdmi 

 Bol prevedený korózny prieskum a monitoring bludných prúdov. Významné 

namáhanie stavby bludnými prúdmi sa nepredpokladá. 

c) ochrana pred seizmicitou 

 V okolí stavby sa nepredpokladá žiadne namáhanie seizmicitou. Konkrétna 

ochrana nie je riešená. 

d) ochrana pred hlukom 

 navrhovaný objekt sa nachádza v relatívne kľudnej oblasti, preto nie je nutný 

návrh špeciálnych protihlukových opatrení a postačí hluková ochrana navrhnutých 
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konštrukcií. Vo vnútri objektu je navrhnutá vzduchotechnika, ktorej rozvody budú 

akusticky izolované a samotná jednotka bude umiestnená v exteriéry budovy na 

streche objektu. 

e) protipovodňové opatrenia 

 Objekt sa nenachádza v záplavovom území. Konkrétna ochrana nie je 

riešená. 

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) pripojovacie miesta technickej infraštruktúry 

 Objekt bude prístupný zo súčasnej komunikácii na ulici Magurská. K objektu 

bude zhotovené nová komunikácia pre zásobovanie a vjazd pre zamestnancov, 

napojená na ulicu Magurská.  

 Realizovaný objekt bude napojený na súčasné inžinierske siete. Pre 

zásobovanie pitnou vodou bude objekt napojený na vodovodné potrubie umiestnené 

v chodníku. Splašková kanalizácia bude napojená na jednotnú kanalizáciu 

v komunikácii. Dažďové vody budú zvedené do systému vsakovacích boxov 

umiestnených na severnej časti pozemku za objektom. Elektrická energia bude do 

objektu privedená z podzemného vedenia umiestneného v chodníku. Na hranici 

pozemku bude zhotovená hlavná poistková skrinka. Plyn bude do objektu privedený 

z podzemného plynového vedenia umiestneného v chodníku. na hranici pozemku 

bude zhotovená skrinka s hlavným uzáverom plynu. 

 

b) pripojovacie rozmery, kapacity a dĺžky 

Prípojka vody: 

 Pre zásobovanie pitnou vodou bude vybudovaná nová vodovodná prípojka 

z HDPE 100 SDR 11,63 x 5,8 mm, napojená na verejný vodovodný rád. Pretlak vody 

v mieste prípojky sa podľa informácií prevádzkovateľa siete pohybuje v rozmedzí 0,45 

– 0,55 MPa. Výpočtový prietok prípojky určený podľa ČSN 75 5455 činí 3,704 l/s. 

Prípojka kanalizácie: 

 Pre odvod splaškovej kanalizácie je navrhnutá nová kanalizačná prípoja DN150 

KG. Výpočtový prietok splaškovej kanalizácie činí 7,88 l/s.  

Plynová prípojka: 

 Do objektu bude zemný plyn privedený novou STL prípojkou z potrubia HDPE 

100 SDR 11 40 x 3,7 mm podľa ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odber 

prípojkou činí 6,24 m3/h. 

 

Prípojka elektrickej energie: 
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 Elektrická energia bude do objektu privedená novým vedením. 

 

Prípojka zdeľovacieho vedenia: 

 Do objektu bude privedené nové zdeľovacie vedenie. 

 

B.4 Dopravné riešenie 

a) popis dopravného riešenia 

 Navrhovaná príjazdová komunikácia bude zaradená do siete miestnych 

komunikácií skupiny C (obslužné). Napojenie sa zrealizuje napojením 

novovybudovanej asfaltovej príjazdovej komunikácie na priľahlú komunikáciu na ulici 

Magurská, súčasný chodník, ktorý komunikácia bude pretínať ostane zachovaný. 

V riešenom mieste nie je nutné meniť dopravné značenie. 

 

b) doprava v kľude 

 Požiadavky riešenia dopravy v kľude sú navrhnuté v súlade s ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací. Parkovanie pre zamestnancov je vyriešené na 

pozemku objektu, parkovanie návštevníkov materskej školy je vyriešené na súčasných 

verejných parkovacích plochách v okolí. 

 

c) pešie a cyklistické chodníky 

 Hlavný vstup do objektu bude napojený na súčasný chodník pred navrhovaným 

objektom. Žiadne cyklistické chodníky nie sú navrhované ani dotknuté. 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiace terénne úpravy 

a) terénne úpravy 

 Terénne úpravy sú riešené v súvislosti osadením objektu do terénu, okolitú 

zástavbu a súčasné spevnené plochy. Sú navrhnuté tak, aby splňovali technické 

požiadavky a zároveň plynule a prirodzene naviazali na okolitý terén. Spevnené plochy 

sú navrhnuté z betónovej dlažby, asfaltu a prýžovej dlažby. 

 

b) použité vegetačné prvky 

 Voľná plocha medzi spevnenými plochami bude zatrávnená. Pri vstupe bude 

vysadený živý plot a okolo hranice pozemku budú vysadené dreviny. 
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c) biotechnické opatrenia 

 Navrhovaná realizácia objektu nevyžaduje žiadne biotechnické opatrenia. 

 

B.6 Vplyv stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

a) vplyv stavby na životné prostredie 

 Stavbe bude realizovaná klasickým spôsobom a nedôjde k znečisteniu okolia. 

Použité stavebné materiály budú zdravotne nezávadné s potrebnými atestami. 

V prípade znečistenia priľahlej komunikácie pri doprave bude zabezpečené jej 

bezodkladné vyčistenie. Okolie stavby nebude nadmerne zaťažované produkciou 

hluku. Odpady vyprodukované pri realizácii budú predané právnickej alebo fyzickej 

osobe oprávnenie k podnikaniu, ktorá je prevádzkovateľom zariadení k využitiu, 

odstráneniu, k zberu alebo k výkupu určeného druhu odpadu alebo osobe, ktorá je 

prevádzkovateľom zariadení podľa § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Komunálny odpad 

bude ukladaný do popolníc a zmluvným spôsobom odvážaný. Pri realizácii stavby 

vzniknú odpady, ktoré boli rozlíšené v súlade s kategorizáciou a katalógom odpadov 

v zmysle Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 

17. října 2001. Viac bod B.6. Vzniknuté odpady budú triedené, oddelene skladované 

a manipulácia s nimi musí prebiehať oddelene. V priebehu stavebných prací budú 

odpady pravidelné odstraňované tak, aby nedošlo k ich nahromadeniu. V prípade 

veľkého množstva odpadu bude odpad odkladaný priamo na transportné vozidlá. 

Užívanie ani zdržiavanie sa v okolí stavby nemá negatívny vplyv na osoby ani zvieratá. 

Objekt žiadnym prvkom nezasahuje do životného prostredia. na pozemku sa 

nevyskytujú žiadne chránené stromy a nejedná sa ani o oblasť s výskytom chránených 

rastlín alebo živočíchov. 

 

 

 

Kód druhu 

odpadu 

Název druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Nakládání 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla N Sp 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla/plechovky N Sp, Sk 

08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak N Sp, Sk 

08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak 

/plechovky 

N Sp, Sk 

08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí 

materiál 

O Sk, Sp  
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08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí 

materiál/plechovky 

O Sk, Sp  

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O R, V 

15 01 02 plastový obal O R, V 

15 01 03 dřevěný obal O R, V 

15 01 04 kovový obal O R, V 

15 01 06 směs obalových materiálů O R, V 

15 02 01 sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační 

materiál 

N Sp, Sk 

17 01 01 beton, cihly O V 

17 01 02 cihla O V 

17 01 04 sádrová stavební hmota O V 

17 01 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše 

neuvedený 

  

17 02 01 dřevo O V, Sk, Sp 

17 02 02 sklo O R, V 

17 02 03 plast O R, V 

17 03 02 asfalt bez dehtu O V, Sk 

17 04 01 měď O R, V 

17 04 02 hliník O R, V 

17 04 05 železo a/nebo ocel O R, V 

17 04 07 směs kovů O R, V 

17 04 08 kabely O V, R 

17 04 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše 

neuvedený 

  

17 05 01 zemina a/nebo kameny O V 

17 06 02 ostatní izolační materiály O Sp, Sk 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N Sk 

20 01 01 papír a/nebo lepenka O R, V 

20 01 02 sklo O R, V 

20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O R, V 
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20 01 09 olej a/nebo tuk N Sp 

20 01 16 detergenty, odmašťovací přípravky N Sp 

20 03 01 směsný komunální odpad O Sk 

20 03 04 kal z chemických toalet O Sk, Sp 

 

b) vplyv stavby na prírodu a krajinu 

 Užívanie ani zdržiavanie sa v okolí stavby nemá negatívny vplyv na osoby ani 

zvieratá. Objekt žiadnym prvkom nezasahuje do životného prostredia. na pozemku sa 

nevyskytujú žiadne chránené stromy a nejedná sa ani o oblasť s výskytom chránených 

rastlín alebo živočíchov. 

 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

 S ohľadom na charakter zámeru, jeho rozsah, polohu a územné vymedzenie 

nemôže dôjsť k ovplyvneniu predmetu ochrany najbližších európsky významných 

lokalít alebo vtáčie oblasti, ovplyvnenie nepredpokladá ani nepriamo ani v súvislosti s 

inými zámermi. 

 

d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska 

EIA 

 Zámerom je malá zmena existujúceho objektu a preto nepodlieha posúdeniu z 

hľadiska vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.100 / 2001Sb. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov. 

 

e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov 

 V rámci projektovej dokumentácie sa nenavrhujú. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

 Stavba je navrhnutá a bude realizovaná takým spôsobom aby neohrozovala 

život a zdravie tretích osôb. Z hľadiska umiestnenia a stavebného riešenia sú splnené 

základné požiadavky na ochranu obyvateľstva.  
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B.8 Zásady organizácie výstavby 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

 Stavba je charakterizovaná jedným staveniskom, kde musí byť zabezpečený 

zdroj vody, elektrickej energie a odvod kanalizácie. Voda a elektrina budú odoberané 

z novovzniknutých prípojok. Spotreba bude zaznamenávaná meradlami osadenými 

správcom siete. Pre potreby staveniska nie je nutná realizácia kanalizačnej prípojky 

z dôvodov použitia mobilných chemických WC, ktoré si zhotoviteľ stavby zaobstará na 

vlastné náklady. 

Predpokladané spotreby médií: 

- voda:  200 m3/rok 

- elektrina:  40 MWh/rok 

- kanalizácia:  bez napojenia, mobilné chemická WC  

 

b) odvodnenie staveniska 

 Stavenisko bude zabezpečené proti odtoku znečistenej dažďovej vody na 

vozovku a verejnej kanalizácie. 

 

c) napojenie staveniska na súčasnú dopravnú a technickú infraštruktúru 

 Napojenie staveniska bude prevedené v mieste navrhnutého vjazdu na 

pozemok a to z betónových panelov s nosnosťou min. 20t. Miesto kde dočasná 

príjazdová komunikácia pretína chodník bude obstarané železným panelom hr. 10 

mm.  

 Napojenie na verejnú kanalizáciu sa nepredpokladá. Budú použité mobilné 

chemické WC a mobilné zariadenia na umývanie rúk. 

 Napojenie na verejný vodovod sa prevedie v novo vybudovanej vodomernej 

šachte. 

 Napojenie na verejnú elektrickú sieť sa prevedie v novo vybudovanej elektrickej 

skrine na hranici pozemku.  

 

d) vplyv prevedenia stavby na okolité stavby a pozemky 

 Pri realizácii navrhnutej stavby nedôjde k negatívnym vplyvom na okolité stavby 

ani pozemky. Stavba svojím charakterom nebude po uvedení do prevádzky negatívne 

vplývať na životné prostredie.  

 

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácia, búranie a kácanie 

drevín 
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 Na stavbe sa musia dodržiavať ustanovenia bezpečnosti práce a požiarnej 

bezpečnosti tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť okolia. Stavenisko je nutné oplotiť 

a zamedziť vstup nepovolaným osobám. Povinnosťou je mimo vymedzenej plochy 

staveniska nič s príslušným povolením neskladovať a brániť znečisteniu okolia 

staveniska. Riadne čistenie komunikácie atď. V súvislosti so stavbou nie sú navrhnuté 

žiadne asanácie, búranie ani požiadavky na kácanie drevín. 

 

f) maximálne zábery staveniska (dočasné/trvalé) 

 Predpokladá sa dočasný záber chodníka v okolí objektu žeriavom, počas 

osadzovania strešných panelov. Žiadne ďalšie zábery sa nepredpokladajú. 

 

g) maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia 

 Stavbe bude realizovaná klasickým spôsobom a nedôjde k znečisteniu okolia. 
Použité stavebné materiály budú zdravotne nezávadné s potrebnými atestami. 
V prípade znečistenia priľahlej komunikácie pri doprave bude zabezpečené jej 
bezodkladné vyčistenie. Okolie stavby nebude nadmerne zaťažované produkciou 
hluku. Odpady vyprodukované pri realizácii budú predané právnickej alebo fyzickej 
osobe oprávnenie k podnikaniu, ktorá je prevádzkovateľom zariadení k využitiu, 
odstráneniu, k zberu alebo k výkupu určeného druhu odpadu alebo osobe, ktorá je 
prevádzkovateľom zariadení podľa § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Komunálny odpad 
bude ukladaný do popolníc a zmluvným spôsobom odvážaný. Pri realizácii stavby 
vzniknú odpady, ktoré boli rozlíšené v súlade s kategorizáciou a katalógom odpadov 
v zmysle Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 
17. října 2001. Viac bod B.6. Vzniknuté odpady budú triedené, oddelene skladované 
a manipulácia s nimi musí prebiehať oddelene. V priebehu stavebných prací budú 
odpady pravidelné odstraňované tak, aby nedošlo k ich nahromadeniu. V prípade 
veľkého množstva odpadu bude odpad odkladaný priamo na transportné vozidlá.  

 

h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponiu zeminy 

 Vrstva ornice v hr. cc 200 mm bude odstránená a uložená na deponiu 
v juhovýchodnej časti pozemku. Časť z nej bude použitá na dokončovacie práce pri 
terénnych úpravách a zbytok bude odvezený na skládku. Zemina z rýh pre základové 
pásy a pätky bude uložená vedľa deponie s ornicou. Časť z nej bude použitý pri zásype 
základových konštrukcií a zbytok bude odvezený na skládku.  

 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 Realizácia stavby nekladie žiadne špeciálne nároky na ochranu životného 
prostredia. Stavba bude realizovaná šetrne s ohľadom na životné prostredie. Všetky 
odpady musia byť spracované alebo odstránené v zmysle Zákona o odpadech 
185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001. Doklady 
o nakladaní s odpadmi budú doložené pri kolaudácii stavby.  
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia podľa iných právnych predpisov 

Dodávateľ stavebného diela (stavby) bude povinný pri realizácii diela dodržiavať 

všetky právne a ostatné predpisy k zisteniu BOZP na stavenisku (predovšetkým NV 

591 / 2006Sb. a NV362 / 2005Sb.) a k prevádzke vyhradených technických zariadení 

a príslušné súvisiace a záväzné technické normy. Vo vzťahu k svojim zamestnancom, 

ale aj ku všetkým ostatným osobám, ktoré sa budú s jeho súhlasom pohybovať na 

stavenisku a v budovanom diele a nebudú zamestnanci ďalších dodávateľov prác 

alebo zhotoviteľovi je dodávateľ stavby zabezpečiť predovšetkým všetky požiadavky 

na zaistenie BOZP vyplývajúce z ustanovení Zákonníka práce a ďalších predpisov na 

tento zákon nadväzujúcich. S ďalšími dodávateľmi prác a zhotoviteľovi bude dodávateľ 

stavby povinný zmluvne dohodnúť konkrétne podmienky zodpovednosti za 

zabezpečenie BOZP vrátane stanovenia zodpovedných a kontaktných osôb. V prípade 

vzniku mimoriadnej udalosti, napríklad vážneho pracovného úrazu samostatne 

pracujúcich zamestnancov ďalších dodávateľov alebo zhotoviteľov je povinný 

dodávateľ stavby zabezpečiť poskytnutie prvej pomoci a následnej odbornej lekárskej 

pomoci postihnutým a ďalej zabezpečiť všetky dôležité stopy a skutočnosti súvisiace 

so vznikom takejto udalosti do ich ohlásenia a vyšetrenia v nezmenenom stave alebo 

je riadne a preukázateľne zdokumentovať. Dodávateľ stavby vypracuje a na verejne 

prístupnom mieste sprístupní prevádzkový poriadok stavby obsahujúce základné 

požiadavky BOZP a dôležitá krízová a kontaktné telefónne čísla a mená 

zodpovedných vedúcich zamestnancov. Dodávateľ stavby a ďalšie dodávatelia a 

zhotovitelia stavebných prác prevádzkujúci na stavbe technické zariadenia zabezpečí 

v súlade s požiadavkami príslušných predpisov a noriem ich pravidelnú kontrolu 

v stanovených termínoch príslušné predpísané skúšky a revízie a povedú o nich 

sprievodnú dokumentáciu. Dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť, aby pri používaní 

technických zariadení a technológií, ako aj materiálov a výrobkov boli dôsledne 

rešpektuje, ako všeobecne záväzné predpisy, tak aj všetky pracovné a technologické 

postupy, návody a technické podmienky stanovené ich výrobcami a je tiež povinný si 

ich od dodávateľov týchto zariadení, materiálov a výrobkov vyžiadať. Pri realizácii 

stavebného diela a vykonávaní jednotlivých prác sa bude dodávateľ stavby a ďalšie 

dodávatelia a zhotovitelia stavebných prác a všetci ich zamestnanci povinní riadiť 

platnými všeobecne záväznými právnymi normami, platnými technickými normami, 

bezpečnostnými predpismi a pravidlami a to predovšetkým: 

- Vyhl. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení ve znění pozdějších 

novelizací 

- Nařízení vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů 

- Nařízení vl. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 
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- Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nař. vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 

- Nař. vl. 495/2001 Sb., které stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

- Nař. vl. 168/2002 Sb., které stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů 

při provozování dopravy dopravními prostředky 

- Nař. vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- Nař. vi. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 

pádu s výšky nebo do hloubky 

-Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních 

vztazích (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

-Nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci na 

staveništích 

 

- stavenisko je nutné ohradiť do výšky 1,8m 

- každé pracovisko musí byť dostatočne osvetlené denným alebo umelým osvetlením, 

veľkosť musí vyhovovať požiadavkám príslušných technických noriem 

- organizácia skladov a skládok má odpovedať predpokladaným postupom práce tak, 

aby ich kapacita, rozmiestnenie a vybavenie umožňovali plynule dopĺňanie a odber 

bez zbytočnej manipulácie 

- plochy skládok musia byť odvodnené, urovnané, upravené a spevnené 

- nutné dodržať predpisy na zákaz práce individuálneho pracovníka pri zemných 

prácach 

- stavbyvedúci sa musí postarať najneskôr deň pred začatím výkopových prác o 

vyznačenie podpovrchových zariadení a vedení 

- pri prácach vo výškach je nutné dodržiavať platné predpisy 

- lešenie bude zabezpečené sieťovinou proti šíreniu prachu 

- prípadné znečistenie vozoviek bude bezodkladne odstránené 

- pri realizácii sa predpokladá pojazd nákladných automobilov (12t), miešačka, 

rýpadiel, apod. 

 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

Nevyžaduje sa. 

 

l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenia 

 Pri vjazde a výjazde na stavenisko bude potrebné osadiť jednoduché dočasné 

značenie informujúce o pohybe nákladných vozidiel. Iné dopravné opatrenia sa 

nepredpokladajú. 
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m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby 

 Bude nutné rešpektovať prípustné hlukové limity a stanovenú pracovnú dobu. 

Žiadne ďalšie podmienky sa nepredpokladajú. 

 

n) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 

 Povinnosť ohlásiť stavbu zariadenia staveniska je povinnosťou dodávateľskej 

spoločnosti v rámci prípravy zákazky. Pred začatím samotnej výstavby bude vykonané 

ohraničenie staveniska. Po vytýčení staveniska a príprave územia budú vykonané 

základové konštrukcie. Ďalej bude realizovaná nosná konštrukcia prvého podlažia. 

Súčasne s realizáciou hrubej stavby budú vykonávané vonkajšie prípojky. Po 

dokončení hrubej stavby, vrátane konštrukciou strechy a stien budú prebiehať práce 

na rozvodoch vnútorných inštalácií, budú vykonávané hrubé konštrukcie podláh. Tieto 

práce budú zakončené konečnými úpravami povrchov stien a podláh. Nakoniec budú 

vykonané vonkajšie úpravy a konečná úprava fasády stavby. 

 Predpokladané zahájenie výstavby je naplánované na september 2015. 

Predpokladaná doba výstavby je 18 mesiacov. Výstavba prebehne v jednej etape. 

Výstavba sa bude riadiť harmonogramom, ktorý vypracuje zhotoviteľ stavby 

v spolupráci so stavebným a technickým dozorom stavby. Podľa plánu prehliadok budú 

jednotlivé fázy výstavby ohlasované na stavebnom úrade. 
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D.1.1.a1 Úvod 

Stavebná časť projektovej dokumentácie je spracovaná v stupni pre prevedenie 

stavby DPS. Projekt podľa vyhlášky 499/2006 Sb. nezahrňuje dokumentáciu 

pomocných prác, výrobne technickú dokumentáciu a dokumentáciu výrobkov, ktorú si 

spracováva dodávateľ stavby sám a odsúhlasuje ju s technickým dozorom alebo 

s investorom. 

V prípade nesúhlasných údajov v jednotlivých častiach PD je povinnosťou 

zhotoviteľa informovať o tejto skutočnosti projektanta a overiť si platnosť sporných 

údajov. 

Podkladom pre vypracovanie PD bola odsúhlasená dokumentácia DSP s 

investorom akcie a budúcimi užívateľmi a prerokovanie tejto dokumentácie v rámci 

stavebného konania. V priebehu spracovania DPS nebol k dispozícii konečný projekt 

niektorých častí technológie, stavebné pripravenosť je navrhnutá na základe 

dostupných podkladov. 

Platnosť PD je 1 rok od dátumu vydania, v prípade nezačatia výstavby do tejto 

doby, je povinnosťou objednávateľa overiť si platnosť údajov u zhotoviteľa. 

Dokumentácia je spracovaná v súlade so súvisiacimi ČSN, technickými 

podkladmi výrobcov a protokolov o zaťažení a vnútornom prostredí dohodnutých s 

investorom. Požiadavky projektu sú uprednostnené oproti ustanoveniam ČSN (okrem 

záväzných). Zámeny materiálov a výrobkov sa považujú za zmenu PD. 

 

D.1.1.a2 Účel objektu, funkčná náplň, kapacitné údaje 

 Navrhovaná materská škola má uspokojiť potreby obyvateľstva v danej oblasti. 

So zvyšujúcou sa výstavbou nových bytových domov, čím vzrástol počet obyvateľov a 

tým sa zvýšili aj potreby pre predškolskú výchovu. Súčasné zariadenia boli kapacitne 

už nedostačujúce. V objekte sú navrhnuté 4 oddelenia pre výuku a výchovu detí 

predškolského veku so samostatnou kuchyňou. Objekt neslúži inému účelu. 

Plocha stavebného pozemku:  4687,84 m2 

Zastavaná plocha:    883,48 m2 

Obstavaný priestor:    6887,16 m3 

Spevnená plocha:    1088,29 m2 

Užitočná plocha:    859,48 m2 

Počet parkovacích miest:   5x 

Počet funkčných jednotiek:  4x oddelenie, 1x administratíva, 1x kuchyňa 

Počet zamestnancov:   4x kuchyňa 

      2x administratíva 

      80 detí (20 detí na 1 oddelenia) 

 

Orientácia ku svetovým stranám:  hl. vstup – juh 
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      administratíva – juh 

      kuchyňa – sever 

      oddelenie – juh 

 

D.1.1.a3 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné 

riešenie, bezbariérové užívanie stavby 

 Objekt je architektonický členený na dominantný objekt prednej časti tvaru 

kvádra tvorený oddeleniami, komunikačnými priestormi a administratívou, na ktorý je 

zo severnej časti napojená kuchynská časť. Objekt je ladený do odtieňov zelenej farby. 

Vďaka použitiu obkladového systému z cementotrieskových dosiek s farebnou 

povrchovou úpravou bolo možné jednotlivé panely vyhotoviť v rôznych odtieňoch. Pás 

v úrovní okien je prevedený v odlišnom odtieni ako ostatná časť fasády. Okná, dvere 

a žalúzie sú navrhnuté v žltej farbe. Na soklovú časť je navrhnutá povrchová úprava 

z tmavošedého marmolitu. Prístrešky nad vstupmi do objektu sú navrhnuté zo 

sklenenej tabule v bezrámovej konštrukcii zavesenej na nerezových tiahlach 

a konzolách. Oceľová konštrukcia požiarneho schodiska bude vyhotovená v šedej 

farbe. 

 Spevnené plochy v okolí objektu, chodníky a okapový chodník sú navrhnuté 

z betónových dlaždíc bez povrchovej farebnej úpravy. Povrch parkoviska je navrhnutý 

z cestného asfaltu. Plocha detského ihriska je navrhnutá z prýžovej dlažby 

v šachovnicovom usporiadaní v kombinácií červenej a oranžovej farby. 

 Hlavný vstup do objektu je z južnej strany, cez ktorý sa vstupuje do skleneného 

zádveria a vstupnej haly. V hale sa nachádzajú dve dvojramenné schodištia vedúce 

do 2NP. Z haly je priamy vstup do dvoch oddelení v 1NP, technickej miestnosti, letnej 

umyvárne, upratovacej komory a do chodby vedúcej k kuchynskému výťahu 

a kuchyne. Z letnej umyvárne vedie vstup do záhrady na západnej strane objektu. Na 

kuchyňu sú napojené dva sklady a je z nej možný východ dvoma smermi cez zádverie 

na východnú časť pozemku. Zo zádveria vo vnútornom rohu objektu vedie vstup do 

šatne pre zamestnancov so samostatným sociálnym zariadením. Zo zádveria v krajnej 

časti objektu vedie vstup do skladu odpadkov. Z chodby v 2NP je priamy vstup do 

dvoch oddelení, upratovacej komory, dvoch skladom a kúpeľne pre zamestnancov. 

Všetky oddelenia majú identické dispozičné členenie. Hlavný vstup do oddelenia je 

cez šatňu detí, z ktorej vedie vstup ho herne a umyvárne detí. Umyváreň detí je priamo 

spojená aj s herňou. Na herňu je napojený sklad a chodba slúžiaca ako únikový 

východ, z ktorej vedie vstup na voľný priestor buď priamo alebo na schodisko. Na 

herňu je ďalej napojená miestnosť pre učiteľov a vychovávateľov. Ďalej je na herňu 

napojená miestnosť na výdaj jedál, z ktorej vedie vstup na chodbu, resp. halu. 

 Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami vyhlášky 268/2009 Sb. v znení 

20/2012 Sb. Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami vyhlášky 398/08 Sb. Stavba 

nie je riešená na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
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D.1.1.a4 Konštrukčné a stavebne technické riešenie, technické 

vlastnosti stavby 

Výkopy 

 Zemné práce budú realizované špecializovanou firmou. Geologickým 

prieskumom bola zistená zemina triedy F3, piesčitá hlina, súdržná, priepustná, 

jemnozrná, pevnej konzistencie. Návrhová únosnosť zeminy Rdt = 175 kPa. Výkopové 

práce začnú stiahnutí vrstvy ornice v hrúbke cca 200 mm. Následne sa prevedú 

výkopové práce rýh a výkopy pre pätky v rozsahu uvedenom v projektovej 

dokumentácii. Výkopy bude nutné ručne dočistiť. Od navrhnutej hrany obvodových 

základových pásov bude prevedené rozšírenie výkopu z dôvodu prevedenia 

zateplenia soklovej časti o cca 650 mm so svahovaním 1:1, tak aby minimálny voľný 

pracovný priestor vrátane tepelnej izolácie soklovej časti činil 600 mm. Vykopaná 

zemina bude uložená na deponii na pozemku, z ktorej časť bude použitá ako 

podkladná vrstva pod podkladný betón. V prípade, že geológ rozhodne o nevhodnosti 

použitia tejto zeminy ako podkladnej vrstvy, bude táto skutočnosť bezodkladne 

oznámená projektantovi stavby a ten rozhodne o rozsahu a druhu použitia drveného 

kameniva. Podsyp pod podkladný betón a ostatné konštrukcie bude zhutnený na min. 

pôvodnú únosnosť zeminy 175 kPa. Hutnenie bude prevedené postupne vo vrstvách 

o max. hrúbke cca 200 mm. V mieste vedenia odpadných a ostatných potrubí, je nutné 

zvýšiť pozornosť pri hutnení a zamedziť tak riziku poškodenia vedených potrubí. 

 

Základy 

 Objekt je založený na základových pásoch a pätkách z prostého betónu triedy 

C16/20. Výška základových pásov je 500 mm. U obvodových pásov bude prevedené 

domurovanie základového pásu zo strateného debnenia, centricky na základový pás 

po úroveň spodného líca podkladného betónu. Stratené debnenie bude vystužené 

zvislou a vodorovnou výstužou. Druh výstuže a spôsob vystuženia všetkých 

základových konštrukcií určí statik.  Pred zahájením betonáže musí byť základová 

špára ručne vyčistená. Musia byť vyznačené všetky prestupy konštrukciami a osadené 

uzemňovacie pásy, ktoré budú vzájomne zosvorkované. Potom je možné previezť 

betonáž základových pásov, pätiek a následne podkladného betónu. Podkladný betón 

je navrhnutý hrúbky 150 mm a jeho vystuženie kari sieťou sa prevedie pri oboch 

plochách, v mieste uloženia priečok bude prevedené vystuženie podkladného betónu 

vložením dodatočnej kari siete šírky 500 mm po celej dĺžke priečky. Všetky tieto práce 

budú dokumentované a zapisované do stavebného denníka. Všetky práce musia 

prebiehať v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii. 

 

Vodotesné izolácie spodnej stavby 

 Hydroizolácia spodnej stavby je navrhnutá z dvoch vrstiev asfaltových pásov. 

Na podkladný betón sa nanesie asfaltová emulzia, do ktorej sa bodovo nataví 
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hydroizolačný asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s výstužnou vrstvou zo 

sklenenej tkaniny. Druhá vrstva asfaltových pásov bude celoplošne natavená kolmo 

na pásy prvej vrstvy. Ako materiál druhej vrstvy je navrhnutý hydroizolačný asfaltový 

pás z SBS modifikovaného asfaltu s výstužnou vrstvou z hliníkovej fólie s vysokým 

difúznym odporom, ktorá zároveň slúži ako protiradónová ochrana. V mieste prechodu 

vodorovnej hydroizolácie na zvislú sa prevedie zahnutie spodného asf. pásu cez hranu 

dosky podkladného betónu s presahom min. 100 mm a celoplošným natavením asf. 

pásu cez zahnutý asf. pás s presahom min. 100 mm a jeho vytiahnutím min. 300 mm 

nad rovinu upraveného terénu. Práce musia byť v súlade s technologickými predpismi 

výrobcu. Všetky tieto práce budú dokumentované a zapisované do stavebného 

denníka. Všetky práce musia prebiehať v rozsahu uvedenom v projektovej 

dokumentácii. 

 

Zvislé nosné konštrukcie 

 Na celú stavbu je navrhnutý murovaný systém z vápennopieskových tehál. 

Obvodové steny sú navrhnuté VPC tehál hr. 240 mm na tenkovrstvú systémovú maltu. 

Vnútorné nosné murované konštrukcie sú navrhnuté z VPC tehál hr. 175 a 240 mm na 

systémovú tenkovrstvú maltu. V objekte sú ďalej navrhnuté prutové nosné konštrukcie 

v podobe železobetonových stĺpov o rozmeroch 250x250 mm z betónu C20/25 

vystužené podľa statického výpočtu. Presné založenie muriva sa prevedie do vrstvy 

zakladacej vápennocementovej malty. Práce musia byť v súlade s technologickými 

predpismi výrobcu. Všetky tieto práce budú dokumentované a zapisované do 

stavebného denníka. Všetky práce musia prebiehať v rozsahu uvedenom v projektovej 

dokumentácii. 

 

Vodorovné nosné konštrukcie 

 Preklady v nosných a nenosných stenách sú navrhnuté ako systémové 

spražené preklady, zložené z VPC U-profilov s betónovou zálievkou s vloženou 

výstužou. Uloženie prekladu závisí na hrúbke steny a veľkosti otvoru. Pri osadzovaní 

prekladov je nutné dodržovať technologické predpisy výrobcu. U otvorov s veľkým 

rozpätím sú navrhnuté železobetónové preklady z betónu C20/25 vystužené podľa 

statického výpočtu. Všetky práce musia prebiehať v rozsahu uvedenom v projektovej 

dokumentácii. 

 Stropné konštrukcie v oboch nadzemných podlažiach sú navrhnutý z predom 

predpätých dutinových železobetónových stropných panelov hr. 265 mm. Typizácia 

jednotlivých panelov podľa projektovej dokumentácie a statického výpočtu. Panely 

budú uložené do cementovej malty hr. 10 mm s pevnosťou P10 s min. uložením 100 

mm. Zálievka špár medzi jednotlivými panelmi bude prevedená z betónu min. pevnosti 

C16/20 s veľkosťou zrna max. 8 mm a vložením priebežnej výstuže Ø 8 mm. Pri 

skladovaní, ukladaní a manipulácii s panelmi je nutné dodržiavať technologické 

postupy a predpisy výrobcu systému. Všetky prestupy pre zdravotechnické inštalácie 

budú prevedené priamo na stavbe po uložení nosníkov. Umiestnenie a veľkosť 
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navrhnutých prestupov musí schváliť statik. Spôsob prevedenia otvorov musí byť 

v súlade s technologickým postupom výrobcu. Všetky práce musia prebiehať v rozsahu 

uvedenom v projektovej dokumentácii. 

 Konštrukcia schodiska je navrhnutá ako železobetónová prefabrikovaná, 

zložená zo schodišťových ramien a medzipodesty. Pri skladovaní, ukladaní 

a manipulácii s panelmi je nutné dodržiavať technologické postupy a predpisy výrobcu 

systému. 

 

Nenosné konštrukcie 

 Deliace priečky sú navrhnuté zo systému vápennopieskových tehál hr. 115 mm 

na tenkovrstvú systémovú maltu.  

Inštalačné predsteny, šachty a podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónového 

systému. Spôsob montáže a ukotvenia určí výrobca systému v spolupráci 

s dodávateľom na základe typu konkrétnej konštrukcie a jej požadovaných vlastností. 

Druh použitej sadrokartónovej dosky (špeciálna protipožiarna, hydrofóbna úprava) 

musí byť totožný s druhom prostredia. Pri realizácii týchto konštrukcií je nutné 

postupovať v súlade s technologickým predpisom výrobcu. 

 

Strešné konštrukcie 

 Strešná konštrukcia je navrhnutá ako jednoplášťová, plochá, zelená strecha 

s klasickým poradím vrstiev. Parozábrana je navrhnutá z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu s výstužnou tkaninou zo sklenených vlákien, celoplošne nataveného 

k podkladu, na ktorý je nutné aplikovať asfaltovú penetračnú emulziu. Parozábrana 

bude vytiahnutá na atiku cez izolačný klín do výšky horného povrchu tepelnej izolácie. 

Tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu s prímesou grafitu celkovej hr. 240 mm 

bude k podkladu bodovo nalepená (množstvo potrebné k zafixovaniu) pomocou PU 

lepidla vo dvoch vrstvách hr. 120 mm. Spádová vrstva zo spádových klínov 

z expandovaného polystyrénu EPS 150S so spádom 3%, bude k podkladu bodovo 

nalepená (množstvo potrebné k zafixovaniu) pomocou PU lepidla. Ako hlavná izolačná 

vrstva je navrhnutá hydroizolačná fólia na báze mPVC hr. 1,5 mm vystužená rohožou 

zo sklenenej tkaniny. Fólia je určená k stabilizovaniu priťažením horných vrstiev. Fólia 

musí byť od tepelnej izolácie separovaná separačnou vrstvou, voľne položenou 

z netkanej geotextílie s plošnou hmotnosťou min. 300 g/m2. Spoje fólie s presahom 

min. 100 mm budú teplovzdušne zvarené a zaliate zálievkou. Je nutné postupovať 

v súlade s technologickým postupom výrobcu. Na hydroizolačnú fóliu sa voľne položí 

separačná vrstva z netkanej geotextílie s plošnou hmotnosťou min. 300 g/m2. Na takto 

pripravený a očistený povrch sa voľne položí hydroakumulačná/vegetačná/drenážna 

vrstva v podobe dosiek z tepelnej izolácie z minerálnych vlákien, následne sa prevedie 

výsadba extenzívnych rastlín a násyp strešného substrátu v hrúbke max. 50 mm. 

V miestach strešných vpustí, pozdĺž atík sa prevedie separácia konštrukcií od 

vegetačnej vrstvy. Separácia sa prevedie pomocou z praného štrku šírky cca 300 mm. 

Hydroizolačná fólia bude vytiahnutá na horný líc atiky a ukončená natavením na 
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systémová poplastované plechy podľa spracovaného detailu. Všetky prvky (vtoky, 

lemovacie profily...) použité pri aplikácii hlavnej hydroizolačnej vrstvy budú súčasťou 

dodávaného systému. Spôsob napojenia hydroizolačnej fólie na atiku, stenu a strešnú 

vpusť je vyriešený v detailoch projektovej dokumentácie. Na strechy je tiež navrhnutý 

bezpečnostný systém proti pádu, podľa projektovej dokumentácie dodanej výrobcom 

systému. Všetky práce musia prebiehať v rozsahu uvedenom v projektovej 

dokumentácii. 

 

Podlahové konštrukcie 

 Roznášacia vrstva je navrhnutá zo samonivelačného anhydritového poteru, 

ktorý bude od zvislých konštrukcii dilatovaný obvodovým dilatačným pásom z mirelonu 

hr. 5 mm s fóliou proti zatekaniu, na ktorú bude prilepená separačná PE fólia brániaca 

zatekaniu zmesi do tepelnej izolácie. Presahy PE fólie min. 100 mm prelepená 

lepiacou páskou. Tepelná izolácia v 1NP je navrhnutá z expandovaného polystyrénu 

EPS 150S vo dvoch vrstvách hr. 100 a 90 mm, voľne položených na podklad. V 2NP 

je navrhnuté použitie akustickej izolácie z elastifikovaného polystyrénu hr. 40 mm. Ako 

nášľapné vrstvy sú navrhnuté podlahové linoleum a keramická dlažba v rozsahu 

uvedenom v projektovej dokumentácii.  

 

Tepelné izolácie 

 Tepelná izolácia podláh v 1NP a spádová vrstva je navrhnutá  z expandovaného 

polystyrénu typu EPS 150S. Rozhodujúcimi vlastnosťami: 

súčiniteľ tepelnej vodivosti λD:  0,035 W/mK 

faktor difúzneho odporu μ:   70 

pevnosť v tlaku CS(10):   150 kPa 

trieda reakcie na oheň:   E 

Tepelná izolácia strechy je navrhnutá z expandovaného polystyrénu typu EPS 

150S s prímesou grafitu. S rozhodujúcimi vlastnosťami: 

súčiniteľ tepelnej vodivosti λD:  0,031 W/mK 

faktor difúzneho odporu μ:   70 

pevnosť v tlaku CS(10):   150 kPa 

trieda reakcie na oheň:   E 

Tepelná izolácia obvodovej steny je navrhnutá z minerálnej vlny pre vetrané 

fasády. S rozhodujúcimi vlastnosťami: 

súčiniteľ tepelnej vodivosti λD:  0,035 W/mK 

faktor difúzneho odporu μ:   1 

trieda reakcie na oheň:   A1 

Tepelná izolácia podláh v 2NP a spádová vrstva je navrhnutá  z elastifikovaného 

polystyrénu. Rozhodujúcimi vlastnosťami: 
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súčiniteľ tepelnej vodivosti λD:  0,043 W/mK 

faktor difúzneho odporu μ:   40 

trieda reakcie na oheň:   E 

Tepelná izolácia soklu je navrhnutá z extrudovaného polystyrénu typu XPS 30. 

S rozhodujúcimi vlastnosťami: 

súčiniteľ tepelnej vodivosti λD:  0,035 W/mK 

pevnosť v tlaku CS(10):   300 kPa 

trieda reakcie na oheň:   E 

 Hrúbka, spôsob ukotvenia a rozsah použitia je uvedený v projektovej 

dokumentácii. Pri aplikácii je nutné dodržiavať technologické predpisy výrobcu. 

 

Úpravy povrchov 

Nášľapné vrstvy: 

Podľa rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii sú v objekte navrhnuté 2 

druhy nášľapných vrstiev. Podlahové linoleum lepené systémovým lepidlom, sokel 

výšky 100 mm zo systémových lino profilov. Druh použitého linolea musí zodpovedať 

druhu prostredia. Keramická dlažba lepená flexibilným lepidlom, sokel z keramickej 

dlažby výšky 100 mm.  

Vnútorné zvislé konštrukcie: 

Vnútorné zvislé konštrukcie sú ošetrené penetračným náterom pre zníženie 

nasákavosti VPC tvárnic a v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii, je ako 

povrchová úprava zvolená sadrová omietka hr. 10 mm + silikátová farba alebo 

keramický obklad lepený flexibilným lepidlo. Druh farby použitý podľa farebného 

riešenia. Sadrokartónové predsteny sú ošetrené silikátovou farbou. 

Vnútorné vodorovné konštrukcie: 

 Na stropné konštrukcie je navrhnutý systémový podhľadový sadrokartónový 

zavesený systém. Druh použitého sadrokartónu musí zodpovedať druhu prostredia. 

Hr. sadrokartónových dosiek je navrhnutá 15 mm. Na sdk dosky sa aplikuje silikátová 

farba podľa farebného riešenia. 

Vonkajšie zvislé konštrukcie: 

 Na obvodové murivo sa aplikuje tepelná izolácia z minerálnej vlny pre 

prevetrávané fasády. Tepelná izolácia bude k podkladu nalepená lepidlom pre tepelné 

izolácie (40% plochy). Fasádny obklad s finálnou povrchovou farebnou úpravou bude 

k fasáde ukotvený pomocou systémového roštu z hliníkových profilov a konzol 

s prerušeným tepelným mostom. Pri inštalácii roštu je nutné postupovať v súlade 

z technologickým predpisom výrobcu. Jednotlivé panely budú vyhotovené vo farebnom 

prevedení podľa farebného riešenia a v rozmeroch podľa projektovej dokumentácie 

zhotoviteľa systému. 
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 Na oblasť soklu je navrhnutá mozaiková omietka typu marmolit tmavošedej 

farby.  

 

Výplne otvorov 

Vonkajšie výplne: 

 Všetky otvorové výplne sú navrhnuté z hliníkového systému okien a dverí so 

skrytým rámom a prerušeným tepelným mostom. Konštrukčná šírka profilu 70 mm. 

Zasklenie izolačným, samočistiacim trojsklom, výplňový plyn argón. Uf = 1,2 W/m2K, 

Ug = 0,5 W/m2K, g = 50%, ψ = 0,031 W/mK. U dverí nutné použitie bezpečnostného 

skla v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii. Farebné vyhotovenie podľa 

farebného riešenia. Okná inštalované predsadeným systémom. Dvere inštalované na 

vonkajší líc steny.  

Vnútorné výplne: 

 Interiérové dvere sú navrhnuté ako obložkové dvere z drevotriesky, podľa typu 

vyhotovenia a rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii. Všetky dvere so 

sklenenou výplňou musia byť zasklené bezpečnostným sklom.  

 Interiérové okná sú navrhnuté z drevených europrofilov so zasklením 

z izolačného bezpečnostného dvojskla.  

 Spôsob otvárania, farebné vyhotovenie, rozsah a spôsob zasklenia sú uvedené 

vo výpise výrobkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 

 

Klampiarske výrobky 

 Vonkajšie parapety sú navrhnuté z hliníkového za studena ťahaného 

extrudovaného plechu hr. 1,8 mm s farebným nástrekom, podľa výpisu výrobkov, ktorý 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto projektovej dokumentácie.  

 

Zámočnícke výrobky 

 Vonkajšie požiarne schodisko je navrhnuté z oceľových uzavretých 

a otvorených profilov s povrchovou úpravou pozinkovaním, podľa výpisu výrobkov, 

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 

 

Stolárske výrobky 

 Interiérové parapety sú navrhnuté z drevotriesky z povrchovou úpravou z CPL 

laminátu s úpravou nosa zažehlením, podľa výpisu výrobkov, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 
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Ostatné výrobky 

 Prístrešky pred vstupom sú navrhnuté ako ucelený výrobok. Sklenená tabuľa 

z bezpečnostného skla zavesená na dvoch nerezových konzolách a tiahlach. 

 Čistiace zóny sú navrhnuté ako ucelený výrobok v hliníkovom zapustenom 

rošte podľa druhu zóny. 

 

D.1.1.a5 Stavebná fyzika 

 Riešená v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie v časti D.1.1 

Stavebná fyzika. 

 

D.1.1.a6 Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho 

prostredia 

Ochrana pred prenikaním radónu z podložia: 

 Hydroizolácia spodnej stavby je navrhnutá z dvoch vrstiev asfaltových pásov. 

Na podkladný betón sa nanesie asfaltová emulzia, do ktorej sa bodovo nataví 

hydroizolačný asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s výstužnou vrstvou zo 

sklenenej tkaniny. Druhá vrstva asfaltových pásov bude celoplošne natavená kolmo 

na pásy prvej vrstvy. Ako materiál druhej vrstvy je navrhnutý hydroizolačný asfaltový 

pás z SBS modifikovaného asfaltu s výstužnou vrstvou z hliníkovej fólie s vysokým 

difúznym odporom, ktorá zároveň slúži ako protiradónová ochrana. 

Ochrana pred bludnými prúdmi: 

 Bol prevedený korózny prieskum a monitoring bludných prúdov. Významné 

namáhanie stavby bludnými prúdmi sa nepredpokladá. 

Ochrana pred seizmicitou: 

 V okolí stavby sa nepredpokladá žiadne namáhanie seizmicitou. Konkrétna 

ochrana nie je riešená. 

Ochrana pred hlukom: 

 navrhovaný objekt sa nachádza v relatívne kľudnej oblasti, preto nie je nutný 

návrh špeciálnych protihlukových opatrení a postačí hluková ochrana navrhnutých 

konštrukcií. Vo vnútri objektu je navrhnutá vzduchotechnika, ktorej rozvody budú 

akusticky izolované a samotná jednotka bude umiestnená v exteriéry budovy na 

streche objektu. 

Protipovodňové opatrenia: 

 Objekt sa nenachádza v záplavovom území. Konkrétna ochrana nie je riešená. 

 



43 
 

D.1.1.a7 Dodržanie všeobecným požiadaviek na výstavbu 

 Navrhnutá novostavba materskej školy je navrhnutá v súlade s vyhláškou č. 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 
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3. Záver 

 

Cieľom práce bolo navrhnúť novostavbu materskej školy v súlade s trvale 

udržateľnou výstavbou. Cieľom bolo navrhnúť stavbu, ktorá zohľadňuje najnovšie 

trendy a postupy vo výstavbe. Pri návrhu bol kladený dôraz na vytvorenie moderného 

predškolského zariadenia, ktorý by uspokojil požiadavky mestského obyvateľstva 

s dôrazom na energeticky najefektívnejšie prevedenie stavby. Oproti prvotnému 

návrhu boli prevedené malé zmeny v dispozičnom riešení a zmeny na úrovni zmien 

použitých materiálov a rozmerových úprav. Obsahom práce je projektová 

dokumentácia v stupni pre prevedenie stavby DPS podľa platných predpisov vrátane 

všetkých príloh v súlade so zadaním diplomovej práce. 
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4. Zoznam použitých zdrojov 

 

Normy: 

[1] ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí, 

Český normalizační institut, 2004, 72 strán, česky 

[2]  ČSN 734301 Obytné budovy, Český normalizační institut, 2004, 24 strán, česky 

[3]  ČSN 013130 Technické výkresy - Kótování – Základní ustanovení, Český 

normalizační institut, 2000, 12 strán, česky 

[4]  Zákon č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů 

[5]  Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodáření energií ve znění pozdějších předpisů 

[6]  Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění 

vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

[7]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 

[8]  Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

[9]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

[10]  Nařízení vlády č. 362/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci ve znění pozdějších předpisů 

[11]  ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

[12]  ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

[13]  ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin 

[14]  ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

[15]  ČSN 73 0532:2011 Akustika – Ochrana prosti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastnosí stavebních výrobků – Požadavky  

[16]  ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné 

zásady 

[17]  ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory 

ve školách 

[18]  ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2:2009 Obytné budovy 

[19]  ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní 

požadavky 
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[20]  ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – Část 3: 

Denní osvětlení škol 

[21]  ČSN 73 0581-1:2009 Oslunění budov a venkovních proctor – Metoda stanovení 

hodnot 

Vyhlášky: 

[1]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), platný od 1.1.2007 

[2]  Vyhláška č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

[3]  Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

[4]  Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

[5]  Vyhláška č.433/2006 Sb., o sjednání úmluvy o bezpečnosti a ochranně zdraví 

ve stavebnictví 

[6]  Zákon č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů 

[7]  Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodáření energií ve znění pozdějších předpisů 

[8]  Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění 

vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

[9]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 

[10]  Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

[11]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

[12] Nařízení vlády č. 362/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci ve znění pozdějších předpisů 

[13]  Zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdejších předpisů 

[14]  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární  

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

[15]  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb. v platném znění, o technických 

podmínkách požární ochrany staveb v platném znění 

 

Elektronické pramene: 

[1]  http://www.kmbeta.cz 

[2]  http://www.isover.cz 
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[3]  http://www.knauf.cz 

[4]  http://www.cemix.cz 

[5]  http://www.dektrade.cz 

[6] http://www.fischer-cz.cz 

[7]  http://www.aluprof.cz 

[8]  http://www.atelier-dek.cz 

[9]  http://www.prefa.cz 

[10] http://www.tzb-info.cz 

[11] http://www.prescot.sk 

[12] http://www.sapeli.cz/cs 
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5. Zoznam použitých skratiek a symbolov 
 
TI – tepelná izolácia 

HI – hydroizolácia 

NP – nadzemné podlažie 

mPVC – mäkčené PVC 

MV – minerálna vlna 

XPS – extrudovaný polystyrén 

EPS – expandovaný polystyrén 

VZT – vzduchotechnika 

sdk – sadrokartón  

stat. výp. – statický výpočet 

konšt. – konštrukcia 

dl. – dĺžka 

hr. – hrúbka 

podl. – podlaha 
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6. Zoznam príloh 

 
Príloha č. 1 – Prípravné a študijné práce 

- 01 Štúdia – Pôdorys 1NP      M 1:100 

- 02 Štúdia – Pôdorys 2NP      M 1:100 

- 03 Štúdia – Rez        M 1:100 

- 04 Štúdia – Farebné riešenie      M 1:100 

- 05 Štúdia – Farebné riešenie      M 1:100 

 

Príloha č. 2 – C Situačné výkresy 

- C.1 Situačný výkres širších vzťahov     M 1:5000 

- C.2 Celkový situačný výkres      M 1:1000 

- C.3 Koordinačný situačný výkres     M 1:200 

 

Príloha č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

- D.1.1.01 Pôdorys základov      M 1:50 

- D.1.1.02 Pôdorys 1NP       M 1:50 

- D.1.1.03 Pôdorys 2NP       M 1:50 

- D.1.1.04 Rez A-A´, Rez B-B´, Rez C-C´    M 1:50 

- D.1.1.05 Pôdorys skladby stropných dielcov nad 1NP  M 1:50 

- D.1.1.06 Pôdorys skladby stropných dielcov nad 1NP  M 1:50 

- D.1.1.07 Pôdorys strechy      M 1:50 

- D.1.1.08 Pohľad východný, západný     M 1:50 

- D.1.1.09 Pohľad južný, severný      M 1:50 

- D.1.1.10 Detail A        M 1:5 

- D.1.1.11 Detail B        M 1:5 

- D.1.1.12 Detail C        M 1:5 

- D.1.1.13 Detail D        M 1:5 

- D.1.1.14 Detail E        M 1:5 

- D.1.1.15 Detail F        M 1:5 
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- D.1.1.16 Skladby konštrukcií 

- D.1.1.17 Výpis výrobkov 

 

Príloha č. 4 – D.1.3 Požiarne-bezpečnostné riešenie 

- D.1.3 Technická správa 

- D.1.3.01 Situačný výkres       M 1:200 

- D.1.3.02 Pôdorys 1NP       M 1:50 

- D.1.3.03 Pôdorys 2NP       M 1:50 

 

Príloha č. 5 – E Dokladová časť 

- Stavebná fyzika 

- Výpočet strešných vpustí a bezpečnostných prepadov 

- Výpočet rozmerov základových konštrukcií 

- Technický list Spiroll 

- Energetický štítok 

 

Príloha č. 6 – Špecializácia DP 

- Špecializácia DP - Vzduchotechnika 
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