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ABSTRAKT  
Diplomová práce je zaměřena na projekt mateřské školy, která je dvoupodlažní 

s částečným podsklepením. Projektová dokumentace je na úrovni pro provádění stavby. Objekt 
se nachází v okresu Frýdek-Místek, v katastrálním území Palkovice. Součástí mateřské školy 
jsou čtyři jednotky pro děti a zázemí pro provoz školy. Mateřská škola je zděná z keramických 
tvarovek Porotherm Profi na zdící pěnu Dryfix. Obvodové a vnitřní nosné zdivo má tloušťku 
300 mm, vnitřní příčky jsou z tvárnic PTH 11,5 Profi tl. 115 mm. Na suterénní zdivo jsou 
použity betonové tvarovky ztraceného bednění tl. 300 mm. Základové pásy jsou navrženy 
z prostého betonu. Stropy tvoří filigránové desky s nadbetonávkou, celková tl. činí 250 mm. 
Střecha objektu je jednoplášťová plochá, lemovaná zděnou atikou výšky cca 500 mm. 
V objektu se nacházejí tři prefabrikovaná dvouramenná schodiště a jeden osobní výtah. 
Stavební parcela rovinatého charakteru se nachází ve výšce 314,000 m n.m.Vstup na pozemek 
je ze severní strany. Dva hlavní vchody do objektu jsou na severní a východní fasádě. 
V centrální části budovy jsou umístěna zázemí pro zaměstnance a kuchyňské zázemí. Vchod 
pro zaměstnance je z jižní strany. Příprava jídel je v obou podlažích s okny orientovanými na 
sever. Mezi prvním a druhým nadzemním podlažím jsou zde navrženy 3 nákladní výtahy. Na 
centrální část přímo navazují dvě křídla budovy. V každém křídle se nacházejí 2 oddělení, které 
pojmou po 20 dětech. Celková kapacita mateřské školy tedy bude 80 dětí. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Mateřská škola, čtyři oddělení, dvě nadzemní podlaží, částečné podsklepení, plochá střecha 

 

ABSTRACT 
Diploma thesis is focused on the nursery schools project, which has two floors with a 

partial basement. Project documentation is at the level of construction execution. The building 
is located in the district of Frýdek-Místek, in the cadastral Palkovice. Part of the nursery are 
four units for children and facilities for the operation of the school. Nursery school is a brick of 
ceramic shaped Porotherm Profi on a masonry foam DRYFIX. The perimeter and interior 
bearing walls has a thickness of 300 mm, indoor walls are made of bricks PTH 11.5 Profi TL. 
115 mm. On the basement walls are concrete block used shuttering tl. 300 mm. Foundation line 
are made of plain concrete. Ceiling creates the filigree plate with over concrete and the total 
thickness. is 250 mm. The roof of the buildding is a single-layer flat-lined brick parapet height 
of 500 mm. There are three prefabricated double staircase and a passenger lift. Lots of flat 
character is located at an altitude of 314,000 m above sea level Access to land is from the north 
side. The two main entrances to the building on the north and east facade. In the central part of 
the building are located facilities for staff and kitchen facilities. Staff entrance is on the south 
side. Preparing meals is two floors with windows facing north. Between the first and second 
above ground floor are designed 3 lifts. At the central part directly linked to the two wings of 
the building. In each wing there are two departments that can accommodate 20 children. The 
total capacity of the nursery school will therefore be 80 childdren. 

 

KEYWORDS 
Nursery school, four departments, two above ground floor, partial basement, flat roof  
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1  ÚVOD 
Diplomová práce je zaměřena na projekt mateřské školy, která je dvoupodlažní 

s částečným podsklepením. Projektová dokumentace je na úrovni pro provádění stavby. 

Objekt se nachází v okresu Frýdek-Místek, v katastrálním území Palkovice. Součástí 

mateřské školy jsou čtyři jednotky pro děti a zázemí pro provoz školy.  

Mateřská škola je zděná z keramických tvarovek Porotherm Profi na zdící pěnu 

Dryfix. Obvodové a vnitřní nosné zdivo má tl. 300 mm, vnitřní příčky jsou PTH 11,5 

Profi tl. 115 mm. Na suterénní zdivo jsou použity betonové tvarovky ztraceného bednění 

tl. 300 mm. Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu. Stropy tvoří filigránové 

desky s nadbetonávkou, celková tl. činí 250 mm. Střecha objektu je jednoplášťová plochá, 

lemovaná zděnou atikou výšky cca 500 mm, vyspádování 3% je provedeno tepelně 

izolačními klíny z minerální vlny. Střecha je odvodněna čtyřmi vtoky do vnitřní 

kanalizace. V objektu se nacházejí tři prefabrikovaná dvouramenná schodiště a jeden 

osobní výtah.  

Stavební parcela rovinatého charakteru se nachází ve výšce 314, 000 m n. m. 

Vstup na pozemek je ze severní strany. Dva hlavní vchody do objektu jsou na severní 

a východní fasádě. Herny se vstupy na terasy jsou orientovány na jih. Na jižní straně 

pozemku se taktéž nachází rozlehlé hřiště, ohraničené oplocením. V centrální části 

budovy jsou umístěna zázemí pro zaměstnance a kuchyňské zázemí. Vchod pro 

zaměstnance je z jižní strany. Příprava jídel je v obou podlažích s okny orientovanými 

na sever. Mezi prvním a druhým nadzemním podlažím jsou zde navrženy 3 nákladní 

výtahy. Na centrální část přímo navazují dvě křídla budovy. V každém křídle se nacházejí 

2 oddělení, které pojmou po 20 dětech. Celková kapacita mateřské školy tedy bude 

80 dětí. 

Projekt mateřské školy řeší nedostatečnou kapacitu nynější mateřské školy v obci. 

Stávající budova slouží zároveň jiným účelům a nachází se ve špatně dostupné části obce. 

Nová mateřská škola je navržena v docházkové  vzdálenosti základní školy, lékařského 

pracoviště, sportovního střediska a především autobusové zastávky. Zároveň je budova 

dostatečně vzdálena od hlavní komunikace a s tím spojeného ruchu. Výhodou je již 

vybudované parkoviště před objektem. Cílem práce je tedy navrhnout takovou mateřskou 

školu, která bude splňovat všechny předepsané parametry a zároveň bude pro zdejší 

obyvatele přínosem. Provozně bude škola rozdělena do 4 oddělení. Rozdělení dle věku 

bude následující: 3–4 roky, 4–5 let, 5–6 let a anglická třída.   
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2  PRŮVODNÍ ZPRÁVA, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
V této kapitole jsou tři technické zprávy. 

A. Průvodní zpráva 

OBSAH 

A.1 Identifikační údaje 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
A.3  Údaje o území 
A.4 Údaje o stavbě 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

B. Souhrnná technická zpráva 

OBSAH 

B.1 Popis území stavby 
B.2 Celkový popis stavby 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.4 Dopravní řešení 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – technická zpráva 

OBSAH 

D.1.1.a.1 Identifikační údaje stavby 
D.1.1.a.2 Popis stavby  
D.1.1.a.3 Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
D.1.1.a.4 Orientační statické údaje o stavbě 
D.1.1.a.5 Konstrukční řešení 
D.1.1.a.6 Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
D.1.1.a.7 Vliv stavby na životní prostředí 
D.1.1.a.8 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
D.1.1.a.9 Obecné požadavky na výstavbu 
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4.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Mateřská škola na pozemku parc. č. 1623/1, k. ú. Palkovice 

b) místo stavby 

Obec Palkovice 

pozemek parc. č. 1623/1, k. ú. Palkovice 

c) předmět dokumentace 

Vybudování mateřské školy pro děti na pozemku parc. č. 1623/1, k. ú. Palkovice 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Jméno: Bc. Nikol Kociánová 

Adresa: Myslík 52, 739 41 Palkovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno: Nikol Kociánová 

Adresa: Myslík 52, 739 41 Palkovice 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

• osobní prohlídka pozemku 

• snímky katastrální mapy 1:1000 KN 

• výškopisné a polohopisné zaměření dané lokality 

• zadání diplomové práce 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v jihozápadní části obce Palkovice. Stavba mateřské 

školy bude provedena na pozemku parc. č. 1623/1, k. ú. Palkovice (717452). 
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b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemky, na kterých má být umístěná mateřská škola, jsou využívány jako orná 

půda. V dané lokalitě je zástavba rodinnými domy a areál základní školy, včetně 

sportovního zázemí. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba se nenachází v chráněných území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 

Stavba se dle záplavové mapy nenachází v záplavovém území. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry zůstávají neměnné, dešťové vody jsou vsakovány na 

pozemcích.  

Nadmořská výška se zde pohybuje od 322,00 m n. m. do 323,00 m n. m. 

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

plánování 

Stavba je v souladu s územním plánem obce Palkovice. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektovaná stavba je v souladu s vyhláškou 269/2009 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území dle §24a 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů nejsou součástí diplomové práce. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení nebyly stanoveny. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou stanoveny. 

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

nemovitostí) 

Tabulka 1: Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

Pozemek parc. č. Katastrální území Druh pozemku Výměra (m2) 

1623/1 Palkovice Orná půda 3004 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu mateřské školky. 

b) účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je pojmout děti v předškolním věku. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není kulturní památkou. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy. 

Nejedná se o stavbu, kterou je potřeba posuzovat dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů jsou splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení nebyly stanoveny. 

h) navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:  830,00 m2 

Užitná plocha:     1320,00 m2 

Obestavěný prostor:     4980,00 m3 

Výška hřebene od U. T.:   6,00 m 

Sklon střechy:     3% - plochá střecha 

Počet jednotek:    4 

Počet parkovacích stání:   20 
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i) základní bilance stavby 

Počet osob: cca 90 osob 

Specifická potřeba: 120 l/os.den 

Průměrná denní potřeba:  

Qp = 90 × 0,12 = 10,8 m3/den = 0,125 l/s     (1) 

Max. denní potřeba (kd = 1,5):  

Qd = 10,8 × 1,5 = 16,2 m3/den = 0,1875 l/s     (2) 

Max. hodinová potřeba (kh = 1,8):  

Qh = 16,2 × 1,8 = 0,3375  l/s     (3) 

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

etapy) 

Předpokládané zahájení stavby 2Q 2015. 

Předpokládaná lhůta výstavby 24 měsíců od zahájení stavby. 

Stavba není členěna na etapy. 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby v této fázi projektu byly stanoveny odborným odhadem 

na 40 000 tis. Kč. 

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

 SO 01 – Příprava území, zařízení staveniště 

 SO 02 – Novostavba objektu mateřské školky 

 SO 03 – Komunikace 

 SO 04 – Terénní a sadové úpravy 
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4.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Identifika ční údaje 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v jihozápadní části obce Palkovice. Pozemek určený 

pro výstavbu mateřské školy je rovinatý. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V této fázi projektové dokumentace nebyly provedeny průzkumy ani rozbory. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Dotčený pozemek leží částečně v ochranném pásmu běžných inženýrských sítí. V 

lokalitě se nepředpokládá výskyt archeologických památek. 

Budou respektována ochranná pásma včetně podmínek daných jejími správci. 

Provozní ochranná pásma: 

sítě elektro nadzemní u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 

- u vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče na obě strany 

- u vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče na obě strany 

- pro závěsná kabelová vedení 1 m od krajního vodiče na obě strany 

sítě elektro podzemní do 110 kV včetně 1m po obou stranách krajního kabelu 

sdělovací sítě podzemní 1,5 m po obou stranách krajního kabelu 

plynovody NTL, STL 

- v zastaveném území obce 1 m na obě strany 

plynovody VTL 4 m na obě strany 

vodovody, kanalizace 

- do průměru potrubí 500 mm 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

- nad průměr potrubí 500 mm 2, 5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

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

Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území 

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

poměry v území 

Stavba mateřské školky má kladný vliv na okolí, protože dokáže pojmout až 

80 dětí v předškolním věku.  

Stavba nemá žádný vliv na odtokové poměry v území. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nebyly stanoveny. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavbou je dle výpisu KN dotčen zemědělský půdní fond (parc. č. 1623/1 – orná 

půda, proto bude dále postupováno podle zákona č.334/1992 Sb. O ochraně ZPF, 

v platném znění. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Před započetím zemních prací je nutno vytyčení všech inženýrských sítí jejich 

správci, kteří odpovídají za jejich polohu. Poté se provede případná ochrana těchto 

sítí dle požadavků správců těchto sítí. 

Stavba bude napojena na stávající síť dopravní a technické infrastruktury, která je 

v lokalitě dostupná. 

Dopravní napojení řešené stavby je z obecní komunikace. 

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

Nejsou. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Účelem užívání stavby je možnost umístění dětí v předškolním věku do mateřské 

 školy. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je z hlediska územního plánu obce Palkovice umístěna na ploše OV – 

plochy občasné vybavenosti. 

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Jedná se o třípodlažní budovu se dvěma nadzemníma podlažími a jedním 

suterénem. Škola bude umístěna do středu pozemku č. 1623/1, k. ú. Palkovice. 

Mateřská škola je řešena jako samostatně stojící novostavba. 
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B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 Budova se skládá ze tří provozních celků. Centrální část budovy slouží jako 

provozní zázemí a je plně podsklepená. Z této vycházejí na sever a na východ dvě 

nepodsklepená křídla o dvou nadzemních podlažích. Centrální část budovy má vlastní 

vchod pro zaměstnance z jižní strany a vede skrze ni dvouramenné schodiště s výtahem 

v zrcadle ze suterénu až do 2NP. V suterénu se nacházejí místnosti, sklad nábytku, 

technická místnost s komínem, příjem a sklad nečistého prádla, prádelna a sušárna, 

žehlírna a správkárna, příjem a sklad čistého prádla a chodba. Dále jsou zde v obou 

nadzemních podlažích přípravny jídla, které disponují dvěma jídelními výtahy. Každá 

slouží pro 2 oddělení v daném podlaží. Kuchyňské zázemí v 1NP se skládá z těchto 

místností, příprava jídel, 2× výdejna jídel, příjem a sklad přepravních nádob s vlastním 

vstupem a nákladním výtahem, sklad potravin, 2× mytí nádobí a sklad odpadků, taktéž 

s vlastním vchodem. Kuchyňské zázemí ve 2NP je téměř stejné jako v 1NP. Okna jsou na 

severní fasádě. V centrální části se nachází také zázemí pro zaměstnance. V suterénu jsou 

šatny pro úklidový personál a údržbáře včetně sprchy a toalety. V nadzemních podlažích 

jsou šatny učitelek a personálu pro přípravu jídla také včetně sprchy a toalety. Ve 2NP je 

i prostorná denní místnost společná pro všechny zaměstnance. Ve všech třech podlažích 

jsou úklidové místnosti přístupné z chodby. Z dlouhé chodby v centrální části lze projít 

do obou křídel budovy. V severním i východním křídle budovy se v obou podlažích 

nachází čtyři jednotlivá oddělení, každé pro 20 dětí. Obě křídla mají vlastní hlavní vstup 

a dvouramenné schodiště. Ve 2NP východního křídla je umístěna kancelář ředitele 

s vlastním hygienickým zázemím. Každé oddělení je plně samostatné a zahrnuje tyto 

místnosti, šatnu, umývárnu a toalety, izolace s vlastní sprchou a toalety, pracovnu s 

jídelnu, hernu s lehárnu, sklad lehátek, sklad hraček. A každé oddělení má vlastní výdejnu 

jídel, která se nachází v kuchyňském zázemí a je s jídelnou propojena oknem a dveřmi. 

Oddělení v 1NP mají přímý vstup na terasu, která je orientována na jih. Za terasou 

následuje rozlehlé dětské hřiště. Z terasy jsou přístupné místnosti, které nejsou nijak 

propojeny s ostatním interiérem, a to toaleta s předsíňkou a sklad venkovních hraček. 

Všechny místnosti v budově mají zajištěno přirozené větrání, místnosti v suterénu skrze 

anglické dvorky. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Nejedná se o stavbu, kterou je potřeba posuzovat dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navrhována podle současných předpisů pro projektování občanské 

vybavenosti. Při výstavbě i užívání hotové stavby platí také podmínky vyhlášky 

č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Provoz mateřské školky nevyžaduje mimořádná bezpečnostní opatření. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

 Založení objektu 

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové 

spáry 300 kPa, což odpovídá únosnosti tvrdé štěrkovité hlíně, označené MG, a na 

minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy je před betonáží nutno 

ověřit  autorizovaným geologem a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. 

Objekt je založen na monolitických základových pasech z prostého betonu 

C 20/25.  

 Svislé konstrukce 

 Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém Porotherm. Obvodové zdivo 

tl. 300 mm je vyzděno z cihel Porotherm PROFI na zdící pěnu Porotherm 

DRYFIX. Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm je vyzděno z cihel Porotherm 30 PROFI 

na maltu pro tenké spáry Porotherm PROFI. Dělící příčky z cihel  Porotherm 

11,5 PROFI na zdící pěnu. 

 Vodorovné nosné konstrukce nad 1. NP 

 Stropní konstrukce nad přízemím je řešena pomocí filigránových desek. 

 Překlady jsou navrženy z prvků Porotherm. 

 Střecha 

 Nosnou konstrukcí pro plochou střechu je stropní konstrukce. Jedná se o plochou 

 střechu, se sklonem 3%, vyspádovanou pomocí tepelně izolačních klínů. Je 

 odvodněná do čtyř střešních vpustí, které jsou následně napojeny do vsakovacího 

 zařízení. Povrchová vrstva střechy je tvořena štěrkem frakce 16/32 mm. 
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B.2.7 Technická a technologická zařízení 

 Neobsazeno. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

Zajištění potřebného množství požární vody bude ze stávajícího vodovodu. 

b) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

Stavba bude vybavena přenosným hasebním přístrojem. 

c) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Přístup na stavbu bude z místní příjezdové cesty z obce Palkovice. 

Kompletní požárně bezpečnostní řešení je součástí dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Stavba je navržena v souladu s platnou normou ČSN 73 0540 a splňuje všechny 

její požadavky, skladby konstrukcí jsou rovněž navrženy tak, aby splňovaly požadavky 

výše uvedené normy. 

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

komunální prostředí 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. 

o obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. 

o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v 

souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 

ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky 

č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 

požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

  

Větrání místností  

Je navrženo přirozeně okny popř. dveřmi.  
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 

opatření 

 Pronikání radonu z podloží: Neobsazeno. 

 Bludné proudy: Neobsazeno. 

 Seizmicita: Neobsazeno. 

Hluk: Při stavbě nebude překročena hladina hluku dle NV o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. 

Protipovodňová opatření: Stavba se nenachází v území, kde je třeba řešit 

protipovodňová opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Vodovod 

Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude 

osazena dva metry od oplocení a v ní bude vodoměrná sestava pro odečet odběrů 

vody. Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí rPE 32 

nejvhodnější trasou k místu vstupu do objektu novostavby mateřské školy. Potrubí 

v zemi je uloženo v pískovém loži. 

Splašková kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde bude 

zakončena domovní revizní šachtou. Potrubí bude od této šachty uloženo do 

pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí 

být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 

Dešťová kanalizace 

Voda ze střechy je svedena pomocí čtyř střešních vpustí, které jsou svedené 

potrubími do plastové jímky. Odtud je voda přepadem odvedena do vsakovacích 

klecí, ze kterých se bude voda vsakovat do okolní zeminy. Nádrž bude vybavena 

čerpadlem pro využití dešťové vody pro zahradní účely 
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Elektřina 

NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice RE 

bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné komunikace. 

Ve stejném místě bude osazen i elektroměr. Zároveň zde bude umístěn hlavní 

jistič. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nové přípojky budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu obce 

Palkovice. Bude dodržena norma ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – 

Nevýrobní objekty a ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Vjezd na pozemek je z východní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci 

místního významu a z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 

komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi místem pro parkování a místní 

obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace z betonové pojezdové 

dlažby. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu 

c) doprava v klidu 

Neobsazeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V místě stavby je stávající zeleň a nová zeleň bude po dokončení stavby opět 

 vysazována. 

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

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

Dojde ke zvýšení prašnosti a hluku při pohybu stavebních mechanismu. Pohyb 

stavebních mechanismu bude respektovat stanovený pracovní režim tak, aby se 

minimalizovalo negativní působení hluku především v době pracovního klidu 

občanů. V průběhu stavby se přechodně zvýší zátěž okolního životního prostředí 

negativními stavebními vlivy, nebudou ale překročeny hlukové limity dle nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. 
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Odpady z bouracích a výkopových prací jsou zařazeny ve smyslu zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech jako stavební a demoliční odpad v kategorii jako 

ostatní odpad. Výkopek, který se nepoužije při zpětných zásypech, se odstraní 

v souladu s vyhláškou č. 381 zákona č. 185/2001 Sb. a odstranění zajišťuje 

dodavatel stavby.  

Odpady jsou zatříděny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a podle kódu druhu odpadu 

jako: 

Tabulka 2: Odpady vzniklé při výstavbě 
Název Kód Množství  Odstranění 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 660 m3 skládka 

Směsný komunální odpad 20 03 01 10 m3 skládka 

 

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

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

Stavba mateřské školy nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině zůstává neměnné. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

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

Neobsazeno  

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Provozní ochranná pásma: 

sítě elektro nadzemní u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 

u vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče na obě strany 

u vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče na obě strany 

pro závěsná kabelová vedení 1 m od krajního vodiče na obě strany 

sítě elektro podzemní do 110 kV včetně 1 m po obou stranách krajního kabelu 

sdělovací sítě podzemní 1,5 m po obou stranách krajního kabelu 

plynovody NTL, STL 

v zastaveném území obce 1 m na obě strany 

plynovody VTL 4 m na obě strany 
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vodovody, kanalizace 

do průměru potrubí 500 mm 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

nad průměr potrubí 500 mm 2, 5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Neobsazeno. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu z obce Palkovice. Vjezd 

na pozemek je z východní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního 

významu a z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 

komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi místem pro parkování a místní 

obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace z betonové pojezdové 

dlažby. 

Vodovod  

Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude 

osazena dva metry od oplocení a v ní bude vodoměrná sestava pro odečet odběrů 

vody. Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí rPE 32 

nejvhodnější trasou k místu vstupu do objektu novostavby mateřské školky. 

Potrubí v zemi je uloženo v pískovém loži. 

Splašková kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde bude 

zakončena domovní revizní šachtou. Potrubí bude od této šachty uloženo do 

pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí 

být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 

Dešťová kanalizace 

Voda ze střechy je svedena pomocí čtyř střešních vpustí, které jsou svedené 

potrubími do plastové jímky. Odtud je voda přepadem odvedena do vsakovacích 

klecí, ze kterých se bude voda vsakovat do okolní zeminy. Nádrž bude vybavena 

čerpadlem pro využití dešťové vody pro zahradní účely 
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Elektřina 

NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice RE 

bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné komunikace. 

Ve stejném místě bude osazen i elektroměr. Zároveň zde bude umístěn hlavní 

jistič. 

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

dřevin, 

Ochrana okolí a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

nejsou. 

c) maximální zábory pro staveniště 

Staveniště se nachází v prostoru oploceného pozemku. Stavbou budou dotčeny 

pozemky: 

Tabulka 3: Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

Pozemek parc. č. Katastrální území Druh pozemku Výměra (m2) 

1623/1 Palkovice Orná půda 3004 

 

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

Deponie zemin nebude řešena. Výkopek bude odvážen na nejbližší skládku. 

Výkop pro suterén a základy mateřské školky bude dle předběžných výpočtů 

660,0 m3 
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D.1.1.A ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ –

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

D.1.1.a.1 Identifikační údaje 

D.1.1.a.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Mateřská škola na pozemku parc. č. 1623/1, k. ú. Palkovice 

Parcelní číslo:   1623/1, k. ú. Palkovice 

Kraj:    Moravskoslezský 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stupeň PD:   DPS - Pro provádění stavby 

D.1.1.a.1.2 Identifikační údaje investora 

Investor:  Nikol Kociánová, 

    Myslík 52, 739 41 Palkovice  

D.1.1.a.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 

Jméno, příjmení:  Nikol Kociánová, 

Kontaktní adresa  Myslík 52, 739 41 Palkovice 

 

D.1.1.a.1.4 Identifikační údaje zodpovědného projektanta 

Jméno, příjmení:  doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D. MBA 

D.1.1.a.1.5  Identifikační údaje dodavatele stavby 

Dodavatel stavby: dle výběrového řízení 

D.1.1.a.2 Popis stavby 
Jedná se o novostavbu mateřské školy. Stavba se bude nacházet v obci Palkovice. 

Na pozemku č. p. 1623/1. Vchod na pozemek se nachází na severní straně a to z místní 

komunikace. Parcela je situována na rovinatém území. Základová půda je tvořena 

štěrkovitou hlínou pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu, 

proto není vyžadováno dalšího opatření při výstavbě. Inženýrské sítě: kanalizace, 
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vodovod, elektrické vedení budou napojeny z obecní infrastruktury. Poloha a umístění je 

zřejmé ze situace stavby. 

D.1.1.a.3 Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

D.1.1.a.3.1 Urbanistické řešení  
Objekt mateřské školy je situován v katastrálním území obce Palkovice a to ve 

střední části obce. Poloha objektu je v souladu s územním plánem obce Palkovice. Vstup 

do objektu bude ze severní strany. Vjezd se nachází také ze severní strany. Objekt splňuje 

podmínky určené územním plánem obce Palkovice. 

D.1.1.a.3.2 Architektonické a dispoziční řešení 
Objekt má členitý půdorysný tvar o rozměrech cca 40,0 m x 30,0 m, vstup se 

nachází ze severní části, objekt má dvě nadzemí podlaží a suterén. Základové konstrukce 

budou provedeny s prostého betonu C 20/25. Obvodové zdivo je provedeno ze systému 

od společnosti Porotherm Profi Dryfix 30,0. Vnitřní nosné stěny a příčky jsou také řešeny 

pomocí systému Porotherm. Strop je řešen jako nosný z filigránových desek s 

nadbetonováním. Zastřešení je řešeno pomocí ploché střechy, kdy vrchní vrstvu tvoří 

prané kamenivo. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

ROCKWOOL. 

D.1.1.a.3.3 Dispoziční řešení  
Budova se skládá ze tří provozních celků. Centrální část budovy slouží jako 

provozní zázemí a je plně podsklepená. Z této vycházejí na sever a na východ dvě 

nepodsklepená křídla o dvou nadzemních podlažích. Centrální část budovy má vlastní 

vchod pro zaměstnance z jižní strany a vede skrz ni dvouramenné schodiště s výtahem v 

zrcadle ze suterénu až do 2NP. V suterénu se nacházejí místnosti: sklad nábytku, 

technická místnost s komínem, příjem a sklad nečistého prádla, prádelna a sušárna, 

žehlírna a správkárna, příjem a sklad čistého prádla a chodba. Dále jsou zde v obou 

nadzemních podlažích přípravny jídla, které disponují dvěma jídelními výtahy. Každá 

slouží pro 2 oddělení v daném podlaží. Kuchyňské zázemí v 1NP se skládá z těchto 

místností: příprava jídel, 2x výdejna jídel, příjem a sklad přepravních nádob s vlastním 

vstupem a nákladním výtahem, sklad potravin, 2x mytí nádobí a sklad odpadků, taktéž 

s vlastním vchodem. Kuchyňské zázemí ve 2NP je téměř stejné jako v 1NP. Okna jsou na 

severní fasádě. V centrální části se nachází také zázemí pro zaměstnance. V suterénu jsou 
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šatny pro úklidový personál a údržbáře včetně sprchy a WC. V nadzemních podlažích 

jsou šatny učitelek a personálu pro přípravu jídla také včetně sprchy a WC. Ve 2NP je i 

prostorná denní místnost společná pro všechny zaměstnance. Ve všech třech podlažích 

jsou úklidové místnosti přístupné z chodby. Z dlouhé chodby v centrální části lze projít 

do obou křídel budovy. V severním i východním křídle budovy se v obou podlažích 

nachází 4 jednotlivá oddělení, každé pro 20 dětí. Obě křídla mají vlastní hlavní vstup a 

dvouramenné schodiště. Ve 2NP východního křídla je umístěna kancelář ředitele 

s vlastním hygienickým zázemím. Každé oddělení je plně samostatné a zahrnuje tyto 

místnosti: šatnu, umývárnu a WC, izolace s vlastní sprchou a WC, pracovnu s jídelnou, 

hernu a lehárnu, sklad lehátek, sklad hraček. A každé oddělení má vlastní výdejnu jídel, 

která se nachází v kuchyňském zázemí a je s jídelnou propojena oknem a dveřmi. 

Oddělení v 1NP mají přímý vstup na terasu, která je orientována na jih. Za terasou 

následuje rozlehlé dětské hřiště. Z terasy jsou přístupné místnosti, které nejsou nijak 

propojeny s ostatním interiérem, a to WC s předsíňkou a sklad venkovních hraček. 

Všechny místnosti v budově mají zajištěno přirozené větrání, místnosti v suterénu skrze 

anglické dvorky. 
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Tabulka 4: Legenda místností 1NP 

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI 
PLOCHA 

[m²]  
OZN. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

PODLAHA STĚNY STROPY 

101 Zádveří 8 A6 dlažba 

V
áp

en
n

á 
om

ítk
a 

V
áp

en
n

á 
om

ítk
a 

102 Hala 22,5 A6 dlažba 

103 Izolace 7,3 A4 pvc 

104 Sprcha 3,3 A6 dlažba 

105 WC 1,76 A6 dlažba 

106 Pracovna a jídelna 48,45 A4 pvc 

107 Herna a lehárna 60 A4 pvc 

108 Sklad hraček 3,75 A4 pvc 

109 Sklad lehátek 3,58 A4 pvc 

110 Umývárna a WC 19 A6 dlažba 

111 Šatna 15 A6 pvc 

112 Výdejna jídel 11 A3 dlažba 

113 Sklad odpadků 3,5 A3 dlažba 

114 Mytí nádobí 3,36 A3 dlažba 

115 Příjem a sklad přepr. Nádob 7,28 A3 dlažba 

116 Sklad potravin 4,13 A3 dlažba 

117 Mytí nádobí 1,32 A3 dlažba 

118 Sklad odpadků 6,25 A3 dlažba 

119 Výdejna jídel 7 A3 dlažba 

120 Příprava jídel 18,65 A3 dlažba 

121 Chodba 36 A3 dlažba 

122 Zádveří 5,1 A3 dlažba 

123 Šatna kuchařek 5,78 A3 pvc 

124 Sprcha 1,88 A3 dlažba 

125 Předsíň 2,23 A3 dlažba 

126 Předsíň 2,23 A3 dlažba 

127 WC 1,88 A3 dlažba 

128 Šatna učitelek 6,63 A3 pvc 

129 Úklidová místnost 7,13 A3 dlažba 

130 WC 1,48 A3 dlažba 

131 Předsíň 1,48 A3 dlažba 

132 Sklad venkovních hraček 5,66 A7 dlažba 

133 Pracovna a jídelna 66 A4 pvc 

134 Umývárna a WC 20 A6 dlažba 

135 Šatna 16,78 A6 pvc 

136 Hala  22,5 A6 dlažba 

137 Zádveří 11,25 A6 dlažba 

138 Sklad lehátek 2,19 A4 pvc 

139 WC 1,86 A6 dlažba 

140 Předsíň 1,67 A6 dlažba 

141 Izolace 10,13 A4 pvc 

142 Sklad hraček 2,28 A3 pvc 

143 Herna a lehárna 65,88 A3 pvc 
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Tabulka 5: Legenda místností 2NP 

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI 
PLOCHA 

[m²]  
OZN.  

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

PODLAHA STĚNY STROPY 
201 Hala 8 A6 dlažba 

V
áp

en
n

á 
om

ítk
a 

V
áp

en
n

á 
om

ítk
a 

202 Izolace 22,5 A6 pvc 

203 Sprcha 3,79 A4 dlažba 

204 WC 2,02 A6 dlažba 

205 Pracovna a jídelna 56,95 A6 pvc 

206 Herna a lehárna 60 A4 pvc 

207 Sklad hraček 3,75 A4 pvc 

208 Sklad lehátek 3,58 A4 pvc 

209 Umývárna a WC 19 A4 dlažba 

210 Šatna 15 A6 pvc 

211 Výdejna jídel 11 A6 dlažba 

212 Sklad odpadků 3,5 A3 dlažba 

213 Mytí nádobí 3,86 A3 dlažba 

214 Sklad potravin 7,28 A3 dlažba 

215 Mytí nádobí 8,06 A3 dlažba 

216 Sklad odpadků 3,2 A3 dlažba 

217 Výdejna jídel 11 A3 dlažba 

218 Příprava jídel 30 A3 dlažba 

219 Chodba 18,65 A3 dlažba 

220 Úklidová místnost 5,35 A3 dlažba 

221 Šatna učitelek 5,8 A3 pvc 

222 Sprcha 2,25 A3 dlažba 

223 Předsíň 2,25 A3 dlažba 

224 Předsíň 1,8 A3 dlažba 

225 WC 1,8 A3 dlažba 

226 Denní místnost 23,8 A3 pvc 

227 Pracovna a jídelna 66 A3 pvc 

228 Umývárna a WC 20,32 A3 dlažba 

229 Šatna 16,47 A3 pvc 

230 Hala  4,86 A3 dlažba 

231 Předsíň 1,7 A3 dlažba 

232 WC 1,86 A7 dlažba 

233 Kancelář ředitele 9,1 A4 pvc 

234 Sklad lehátek 2,19 A6 pvc 

235 WC 1,86 A6 dlažba 

236 Předsíň 1,7 A6 dlažba 

237 Izolace 11,25 A6 pvc 

238 Sklad hraček 2,19 A4 pvc 

239 Herna a lehárna 65,88 A6 pvc 
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Tabulka 6: Legenda místností 1S 

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI 
PLOCHA 

[m²]  
OZN. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

PODLAHA STĚNY STROPY 

1 Sklad nábytku 18 

A1 

dlažba 

V
áp

en
n

á 
om

ítk
a 

V
áp

en
n

á 
om

ítk
a 

2 Technická místnost 7,8 dlažba 

3 Sklad nečist. Prádla 11,7 dlažba 

4 Prádelna a sušárna 8 dlažba 

5 Žehlírna a správkárna 17,7 dlažba 

6 Sklad čistého prádla 10,5 dlažba 

7 Chodba 30,4 dlažba 

8 Šatna uklízeček 5,8 dlažba 

9 Sprcha 1,7 dlažba 

10 Předsíň 2,5 dlažba 

11 Předsíň 2,5 dlažba 

12 WC 1,7 dlažba 

13 Úklidová místnost 7 dlažba 

14 Dílna údržbáře 16 dlažba 

 

D.1.1.a.4 Orientační statické údaje o stavbě 
Zastavěná plocha celkem:                     830 m² 

Obestavěný prostor:                                       4980,0 m³ 

Užitná plocha všech podlaží:                      1320 m² 

D.1.1.a.5 Konstrukční řešení 
Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu C 20/25. Obvodové 

zdivo je provedeno ze systému od společnosti Porotherm Profi Dryfix 30,0. Vnitřní nosné 

stěny a příčky jsou také řešeny pomocí systému Porotherm. Strop je řešen jako nosný z 

filigránových desek s nadbetonováním, celková tl. 250 mm. Zastřešení je řešeno pomocí 

ploché střechy, kdy vrchní vrstvu tvoří prané říční kamenivo. Objekt bude zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem ROCKWOOL. 

D.1.1.a.5.1 Základová půda 
V rámci předběžných prací byla zjištěna hladina podzemní vody a to v hloubce 3 

m pod základovou spárou, která nebude ovlivňovat výkopové práce. 
Parcela je situována na rovinatém území. V současné době je pozemek zatravněný 
s drobným křovinatým porostem. Půda je tvořena štěrkovitou hlínou pevné konzistence.  
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D.1.1.a.5.2 Výkopy  
Výkopy budou provedeny pod nosnými stěnami do hloubky -3,150 od +/- 0,000. 

Jelikož je zemina pevné konzistence nebude potřeba výkopy zajistit pažením. 

D.1.1.a.5.3 Základové konstrukce 
Stavba bude založena na základových pásech z betonu C 20/25. Tyto základové 

pásy se budou nacházet pod nosnými zdmi. 

D.1.1.a.5.4 Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je provedeno ze systému od společnosti Porotherm Profi Dryfix 30,0. 

Vnitřní nosné stěny jsou řešeny pomocí systému Porotherm 30 Profi Dryfix na zdící pěnu 

Dryfix. Příčky jsou provedeny z Porotherm 11,5 Profi Dryfix na zdící pěnu Dryfix. Nad 

otvory jsou použity překlady Porotherm. 

Tabulka 7: S1 – Suterénní zdivo 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Zemina 
Geotextílie, 300 g/m², 100% 
POLYPROPYLEN, FILTEK 300 

Volně položeno  2,5 mm 

Filtrační vrstva  
Profilovaná folie z polyetylenu, DEKDREN 
G8 

Volně položeno 8 mm 

Drenážní vrstva 
Extrudovaný polystyren, λd = 0,035 
W/(mk), 

Přilepeno 1 mm 

Tepelně izolační vrstva  
SYNTHOS XPS PRIME 30L 
jednosložkové asfaltové lepidlo 

Rozetřeno 120 mm 

Adhezní vrstva  
Pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze 
skleněné rohože 

Celoplošně nataveno    4 mm 

Hydroizolační vrstva  Cementový nástřik Nahozeno 2 mm 

Vyrovnávací vrstva 
Betonové tvárnice ztraceného bednění 
300x250x500 mm 

Vyzděno 300 mm 

Nosná konstrukce Cementový nástřik 
Naneseno ozubeným 
hladítkem  

2 mm 

Spojovací vrstva      

Povrchová vrstva         
Vápenná omítka  BAUMIT KLIMA S, 
Zrnitost 1 mm      

Strojově nastříkáno a 
vyhlazeno houbovým 
hladítkem     

10 mm 
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Tabulka 8: S2 – Sokl 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Povrchová vrstva 
Mozaiková soklová omítka BAUMIT 
MOSAIK TOP  

Omítnuto 2 mm 

Penetrační vrstva Akrylátová penetrace Natřeno   

Vyrovnávací vrstva Cementové lepidlo  
Naneseno ozubeným 
hladítkem 

2 mm 

Vyztužovací vrstva Sklo textilní síťovina, BAUMIT STARTEX Vtlačeno   

Vyrovnávací vrstva Cementové lepidlo  
Naneseno ozubeným 
hladítkem 

2 mm 

Tepelně izolační vrstva  
Extrudovaný polystyren, λd = 0,035 
W/(mk), SYNTHOS XPS PRIME 30L 

Mechanicky přikotveno 80 mm 

Nosná konstrukce 
Keramické tvarovky POROTHERM 30 
PROFI DRYFIX , λd = 0,175 W/(mk),  

Vyzděno na zdící pěnu 
Dryfix 

300 mm 

Povrchová vrstva 
Vápenná omítka BAUMIT KLIMA S, 
zrnitost 1 mm 

Strojově nastříkáno a 
vyhlazeno houbovým 
hladítkem 

10 mm 

Pohledová vrstva 
Stěrková hmota na vápenné bázi, λd = 0,5 
W/(mk), ZRNITOST 0,1 mm 

Strojově nastříkáno a 
stáhnuto nerezovým 
hladítkem 

2 mm 

Tabulka 9: S4 – Obvodové zdivo 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Povrchová vrstva Probarvená tenkovrstvá omítka Omítnuto 2 mm 

Vyrovnávací vrstva Cementové lepidlo  
Naneseno ozubeným 
hladítkem 

2 mm 

Výztužná vrstva Sklo textilní síťovina, BAUMIT STARTEX Vtlačeno   

Vyrovnávací vrstva Cementové lepidlo  
Naneseno ozubeným 
hladítkem 

2 mm 

Tepelně izolační vrstva 
Minerální vlna s podélnými vlákny, 
λd  =  0,039 W/(mk), ROCKWOOL 
FASROCK  

Přilepeno a mechanicky 
přikotveno 

160 mm 

Adhezní vrstva Lepidlo BAUMIT STARCONTACT Natřeno v bodech   

Nosná konstrukce 
Keramické tvarovky POROTHERM 30 
PROFI DRYFIX, λd = 0,175 W/(mk), 
vyzděno na zdící pěnu DRYFIX 

Vyzděno 300 mm 

Povrchová vrstva 
Vápenná omítka BAUMIT KLIMA S 
zrnitost 1 mm 

Strojově nastříkáno a 
vyhlazeno houbovým 
hladítkem 

10 mm 

Pohledová vrstva 
Stěrková hmota na vápenné bázi, λd = 0,5 
W/(mk), zrnitost 0,1 mm 

Strojově nastříkáno a 
stáhnuto houbovým 
hladítkem 

2 mm 
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Tabulka 10: S5 – Vnitřní nosné zdivo 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Pohledová úprava 
Stěrková hmota na vápenné bázi, λd = 0,5 
W/(mk), zrnitost 0,1 mm 

Strojově nastříkáno a 
stáhnuto houbovým 
hladítkem 

2 mm 

Povrchová vrstva 
Vápenná omítka BAUMIT KLIMA S, 
zrnitost 1 mm 

Strojově nastříkáno a 
vyhlazeno houbovým 
hladítkem 

10 mm 

Nosná konstrukce 
Vnitřní nosné zdivo POROTHERM 30 
PROFI DRYFIX, λd = 0,175 W/(mk), 
vyzděno na zdící pěnu 

Vyzděno       300 mm 

Povrchová vrstva 
Vápenná omítka BAUMIT KLIMA S, 
zrnitost 1 mm 

Strojově nastříkáno a 
vyhlazeno houbovým 
hladítkem 

10 mm 

Pohledová úprava 
STĚRKOVÁ HMOTA NA VÁPENNÉ 
BÁZI, λd = 0,5 W/(mk), ZRNITOST 
0,1 mm  

Strojově nastříkáno a 
stáhnuto houbovým 
hladítkem 

2 mm 

 

Tabulka 11: S6 – Vnitřní nenosné zdivo 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Pohledová úprava 
Stěrková hmota na vápenné bázi, λd = 0,5 
W/(mk), zrnitost 0,1 mm 

Strojově nastříkáno a stáhnuto 
houbovým hladítkem 

2 mm 

Povrchová vrstva 
Vápenná omítka BAUMIT KLIMA S, 
zrnitost 1 mm 

Strojově nastříkáno a 
vyhlazeno houbovým 
hladítkem 

10 mm 

Nenosná konstrukce 
Vnitřní nenosné zdivo POROTHERM 11,5 
PROFI DRYFIX, λd = 0,26 W/(mk), 
vyzděno na zdící pěnu 

Vyzděno  115 mm 

Povrchová vrstva 
Vápenná omítka BAUMIT KLIMA S, 
zrnitost 1 mm 

Strojově nastříkáno a 
vyhlazeno houbovým 
hladítkem 

10 mm 

Pohledová úprava 
Stěrková hmota na vápenné bázi, λd = 0,5 
W/(mk), zrnitost 0,1 mm  

Strojově nastříkáno a stáhnuto 
houbovým hladítkem 

3  MM 

 

D.1.1a.5.5 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je řešena pomocí filigránových desek s nadbetonováním, jako 

nosná konstrukce.  
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Tabulka 12: Výpis stropních prvků 

OZN. NÁZEV PRVKU L [m] B [m] 
h 

[m] 
KS 

      HMOTNOST/ 
KS [kg]          

HMOTNOST 
[kg] 

D1 Filigránová stropní deska 7 750 1 700 80 5 2 703 13 515 

D2 Filigránová stropní deska 6 900 1 700 80 5 2 346 11 730 

D3 Filigránová stropní deska 6 200 2 200 80 5 2 728 13 640 

D4 Filigránová stropní deska 6 200 1 250 80 5 1 550 7 750 

D5 Filigránová stropní deska 5 700 1 250 80 9 2 736 13 680 

D6 Filigránová stropní deska 5 200 1 700 80 5 1 768 8 840 

D7 Filigránová stropní deska 5 200 2 400 80 5 2 496 12 480 

D8 Filigránová stropní deska 4 950 1 750 80 2 1 733 3 466 

D9 Filigránová stropní deska 4 100 2 000 80 2 1 640 3 280 

D10 Filigránová stropní deska 3 800 1 500 80 1 1 140 1 140 

D11 Filigránová stropní deska 3 600 2 000 80 2 1 440 2 880 

D12 Filigránová stropní deska 3 600 2 200 80 3 1 584 4 752 

D13 Filigránová stropní deska 3 600 1 550 80 1 1 116 1 116 

D14 Filigránová stropní deska 3 200 2 400 80 5 1 536 7 680 

D15 Filigránová stropní deska 3 200 1 900 80 3 1 216 3 648 

D16 Filigránová stropní deska 2 700 850 80 1 459 459 

D17 Filigránová stropní deska 2 000 1 250 80 5 500 2 500 

D18 Filigránová stropní deska 1 450 850 80 5 247 1  235 

D1.1.a.5.6 Schodiště 
V objektu se nachází 3 dvouramenná schodiště. Středové schodiště vede ze 

suterénu až do 2NP a není veřejné, slouží pouze zaměstnancům. Dvě okrajová schodiště 

se nacházejí v nepodsklepené části budovy a vedou tedy pouze z 1NP do 2NP. Schodiště 

jsou prefabrikovaná včetně mezipodesty, uložené na nosném zdivu s výjimkou schodiště 

v hale č. 102, zde je monolitická mezipodesta vetknutá do zdiva. Schodišťová ramena 

jsou uložena na filigránových stropních dílcích, případně na průvlacích, viz výkresová 

dokumentace, výkres sestavy stropních dílců. Stupnice a podstupnice budou nakonec 

obloženy dlažbou. 

D.1.1.a.5.7 Zastřešení 
Zastřešení bude provedeno pomocí ploché střechy s krycí vrstvou z praného 

kameniva. Tepelná izolace bude ze spádových klínů z minerální vlny. 
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Tabulka 13: S3 – Střecha 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Stabilizační vrstva Prané říční kamenivo, 16/32 mm Volně nasypáno 120 mm 

Filtrační vrstva 
Geotextílie, 300 g/m², 100% 
POLYPROPYLEN, FILTEK 300 

Volně položeno   

Drenážní vrstva 
Profilovaná folie z polyetylenu s 
nakašírovanou netkanou textilií na nopech, 
DEKDREN G8  

Volně položeno 8 mm 

Separační vrstva 
Geotextílie, 300 g/m², 100% 
POLYPROPYLEN, FILTEK 300 

Volně položeno   

Vodotěsnící vrstva 
Folie se skelnou výztužnou vložkou, 
měkčené PVC, DEKPLAN 77 

Přitíženo 1,5 mm 

Tepelně izolační 
Spádové desky (3%) 500 x 1000 mm, 
kamenná vlna λd = 0,040 W/mk, 
ROCKFALL 

Přilepeno 20 -360 mm 

Tepelně izolační 
Desky, kamenná vlna λd = 0,038 W/mk, 
MONROCK MAX E 

Přilepeno 160 mm 

Parotěsnící vrstva 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou z hliníkové folie s nakašírovanou 
polyesterovou rohoží 120 g/m², na horním 
povrchu jemnozrnný minerální posyp, 
TOPDEK AL BARRIER 

Bodově nataveno 4 mm 

Penetrační vrstva Asfaltová emulse, DEKPRIMER Rozetřeno štětcem   

Nosná konstrukce Stropní konstrukce, filigránové desky   250 mm 

Povrchová vrstva 
Vápenná omítka, zrnitost 1 mm, λd = 0,5 
W/mk, BAUMIT KLIMA S 

Omítnuto 10 mm 

Pohledová vrstva 
Stěrková hmota na vápenné bázi, zrnitost 
0,1 mm, λd = 0,5 W/mk, BAUMIT KLIMA 
stěrka 

Omítnuto   

 

D.1.1.a.5.8 Podlahy 
Veškeré podlahy jsou navrženy dle platných hygienických norem a provozních 

požadavku investora. Jednotlivé typy nášlapných povrchů podlah, jsou uvedeny v tabulce 

místností (viz výkresy jednotlivých podlaží). Dilatační spáry v betonových mazaninách 

jsou v maximálních úsecích 3 × 3 m (na vazbu). 
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Tabulka 14: A1 – Podlaha v suterénu, chodba a hygienická zázemí v 1NP 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Nášlapná vrstva Keramická dlažba 300 x 300 mm, RAKO Přilepeno 7 mm 

Adhezní vrstva 
Hydroizolační lepící tmel k lepení dlaždic, 
ELASTEK 

Naneseno ozubenou stěrkou 3 mm 

Vyrovnávací vrstva Samonivelační stěrka CEMIX 30  Nalito a rozváleno 5 mm 

Roznášecí vrstva Cementový potěr CEMIX 20 hrubý  Nalito 50 mm 

Systémová deska vytápění 
Podlahové vytápění GABOTHERM,  Volně položeno 50 mm 

tvarovaný polystyren     

Tepelně izolační vrstva 

Expandovaný polystyren,  Volně položeno 80 mm 

pevnost v tlaku 150 kPa,      

trvalá zatížitelnost 3000 kg/m²,      

λd = 0,035 W/mk, ISOVER EPS 150S      

Vodotěsnící vrstva 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu, Plošně nataveno 4 mm 

nosná vložka - polyesterová rohož 200g/m²,     

horní povrch opatřen jemným separačním 
posypem,  

    

spodní povrch separační PE folií,      

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL      

Penetrační vrstva Penetrační nátěr, asfaltová emulse  Rozetřeno štětcem   

Podkladní beton s kari sítí BETON C 20/25 Vybetonováno 150 mm 

Zemina       

Tabulka 15: A2 – Mezipodesta 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Nášlapná vrstva Keramická dlažba 300x300 mm, RAKO Přilepeno 9 mm 

Adhezní vrstva Cementové lepidlo Rozetřeno stěrkou 5 mm 

Penetrační vrstva Akrylátová penetrace Rozetřeno štětcem   

Roznášecí vrstva Betonová mazanina C20/25  Vybetonováno 56 mm 

Separační vrstva 
Geotextílie, 300 g/m², 100% polypropylen, 
FILTEK 300 

Volně položeno   

Akusticky izolační vrstva 
Izolace kročejového hluku ROCKWOOL 
STEPROCK ND 

Volně položeno 30 mm 

Nosná konstrukce Podestový železobetonový panel   150 mm 

Povrchová vrstva 
Vápenná omítka BAUMIT KLIMA S, 
zrnitost 1 mm    

Strojově nastříkáno a 
vyhlazeno houbovým 

hladítkem     
10 mm 
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Tabulka 16: A3 – Podlaha nad suterénem v 1NP a 2NP, kuchyňské zázemí, 
chodba, hygienická zázemí ve 2NP 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Nášlapná vrstva Keramická dlažba, RAKO Přilepeno 7 mm 

Adhezní vrstva 
Hydroizolační lepící tmel k lepení dlaždic, 
ELASTEK 

Naneseno ozubenou stěrkou 3 mm 

Vyrovnávací vrstva Samonivelační stěrka CEMIX 30  Nalito a rozváleno 5 mm 

Roznášecí vrstva Cementový potěr CEMIX 20 hrubý  Nalito 50 mm 

Systémová deska vytápění 
Podlahové vytápění, tvarovaný polystyren, 
GABOTHERM 

Volně položeno 50 mm 

Penetrační vrstva Penetrační nátěr, asfaltová emulse  Rozetřeno štětcem   

Nosná konstrukce Filigránové stropní desky, LIASTROP Vybetonováno 250 mm 

Povrchová vrstva 
Vápenná omítka BAUMIT KLIMA S, 
zrnitost 1 mm    

Strojově nastříkáno a 
vyhlazeno houbovým 
hladítkem     

10 mm 

Tabulka 17: A4 – Podlaha na terénu – herny, lehárny 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Nášlapná vrstva 
PVC podlaha s textilní podložkou, 
GERFLOR 

Přilepeno 4,5 mm 

Adhezní vrstva Disperzní lepidlo na PVC Rozetřeno válečkem   

Vyrovnávací vrstva Samonivelační stěrka CEMIX 20  Nalito a rozváleno 5 mm 

Roznášecí vrstva Anhydritový potěr CEMIX jemný  Nalito 60 mm 

Systémová deska 
vytápění 

Podlahové vytápění GABOTHERM, 
tvarovaný polystyren 

Volně položeno 50 mm 

Tepelně izolační vrstva 
Expandovaný polystyren, pevnost v tlaku 
150 kPa, Trvalá zatížitelnost 3000 kg/m², 
λd  = 0,035 W/mk, ISOVER EPS 150S 

Volně položeno 80 mm 

Vodotěsnící vrstva 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná 
vložka - polyesterová rohož 200g/m² horní 
povrch opatřen jemným separačním 
posypem, spodní povrch separační PE 
FOLIÍ, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL  

 

 

 

Plošně nataveno 

 

 

 

 

 

 

4 mm 

  

  

  

Penetrační vrstva Penetrační nátěr, asfaltová emulse  Rozetřeno štětcem   

Podkladní beton s kari sítí BETON C 20/25 Vybetonováno 150 mm 

Zemina       
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Tabulka 18: A5 – Podlaha herny a lehárny ve 2NP 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Nášlapná vrstva 
PVC podlaha s textilní podložkou, 
GERFLOR 

Přilepeno 4,5 mm 

Adhezní vrstva Disperzní lepidlo na PVC Rozetřeno válečkem   

Vyrovnávací vrstva Samonivelační stěrka CEMIX 20  Nalito a rozváleno 5 mm 

Roznášecí vrstva Anhydritový potěr CEMIX jemný  Nalito 60 mm 

Systémová deska vytápění 
Podlahové vytápění GABOTHERM, 
tvarovaný polystyren 

Volně položeno 50 mm 

Penetrační vrstva Penetrační nátěr, asfaltová emulse  Rozetřeno štětcem   

Nosná konstrukce Filigránové stropní desky, LIASTROP Vybetonováno 250 mm 

Povrchová vrstva 
Vápenná omítka  BAUMIT KLIMA S, 
zrnitost 1 mm    

Strojově nastříkáno a 
vyhlazeno houbovým 
hladítkem     

10 mm 

Tabulka 19: A8 – Dřevěná terasa 

Typ vrstvy Použitý materiál Typ spoje Tloušťka 

Nášlapná vrstva 
Terasové prkno 200 x 2 000 mm, severský 
modřín ošetřený tepelnou impregnací 

Mechanicky přikotveno 25 mm 

Roznášecí prvky 
Dřevěný hranol š. 80 mm, smrk, ošetřeno 
impregnací 

Mechanicky přikotveno  45 mm 

Ložný prvek   
Betonová deska, beton C20/25, 300 x 300 
mm 

Volně položeno 50 mm   

Lože Písek, frakce 0/4 mm  Nasypáno 20 mm 

Lože Štěrk, frakce 16/32 mm Nasypáno   200 mm 

Ochranná vrstva Netkaná textilie, proti prorůstání kořínků Volně položeno    

Nasypaná zemina       

D.1.1.a.5.10 Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka - 

polyesterová rohož 200g/m², horní povrch opatřen jemným separačním posypem, 

spodní povrch separační PE folií, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL spojování 

pomocí svařování plamenem, izolace vytažena nad upravený terén 300 mm. 

Izolace podlah koupelen 

Hydroizolační stěrka Murexin, svisle stěny budou natřeny do výšky 200 mm a v 

místě sprchového koutu do výšky obkladu. Veškeré kouty a rohy budou vyztuženy 

pomocí speciální pásky Murexin. 
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Hydroizolace ve střeše – parotěsnící vrstva 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové folie s 

nakašírovanou polyesterovou rohoží 120 g/m², na horním povrchu jemnozrnný 

minerální posyp, TOPDEK AL BARRIER 

D.1.1.a.5.11 Tepelné izolace 

Vodorovná tepelná izolace v podlaze 

Expandovaný polystyren Isover 150 S tl. 80 mm. Pevnost v tlaku 150 kPa, trvalá 

zatížitelnost 3000 kg/m², λd = 0,035 W/mk 

Kompletní zateplení objektu 

Systém ROCKWOOL tl. 160 mm. 

Zateplení střechy 

Spádové desky (3%) 500 x 1000 mm, kamenná vlna λd = 0,040 W/mk, 

ROCKFALL, desky kamenná vlna λd = 0,038 W/mk, MONROCK MAX E 

Zateplení suterénního zdiva 

Extrudovaný polystyren, λd = 0,035 W/(mk), SYNTHOS XPS PRIME 30L 

Tepelná izolace obvodového zdiva 

Minerální vlna s podélnými vlákny, λd = 0,039 W/(mk), ROCKWOOL FASROCK 

D.1.1.a.5.12 Kročejová izolace 
Pro kročejovou neprůzvučnost bude provedena izolace z expandovaného polystyrenu. 

D.1.1.a.5.13 Omítky 

Omítka vnit řní, zdivo a strop 

Baumit klima S, strojově nastříkáno a vyhlazeno houbovým hladítkem 

Omítka vnější     

hlavní fasáda  

Baumit Nanopor TOP, strojově nastříkáno a vyhlazeno houbovým 

hladítkem, barvené provedení dle udání investora 

soklová část 

Baumit Mosaik TOP, barvené provedení dle udání investora 
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D.1.1.a.5.14 Truhlářské a zámečnické  

Okna 

Plastová a hliníková  

Součinitel prostupu tepla Uw:  0,6 W/m2.K 

Zasklení Ug:    0,6 W/m2.K 

Barva:     dle udání investora 

Dveře 

Vstupní dveře a dveře do technické místnosti jsou provedeny ze stejného 

materiálu jako okna domu. Zasklení těchto dveří bude provedeno z bezpečnostního skla, 

součinitel prostupu tepla dveřmi Uw = 1,1 W/m².K a zvukově izolační vlastnosti Rw = 35 

dB. Všechny typy dveří v domě jsou doporučeny dřevěné. Vstupní dveře musí být 

osazeny speciálními bezpečnostními zámky.  

D.1.1.a.5.15 Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou provedeny z měděného plechu tloušťky 0,7 mm. 

Jedná se především o oplechování parapetů, střechy, střešní žlaby a svody. A musí 

vyhovovat normě ČSN 739610. 

D.1.1.a.5.16 Malby a nátěry 
Celý objekt bude vymalován Primalex PLUS. Barvené provedení dle udání 

investora 

D.1.1.a.5.17 Větrání místností 
Uvažováno přirozeně okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 

štěrbinou). V prostorách, kde není možno takto větrat, bude nainstalováno elektrické 

odvětrání místností na střechu. Všechna okna jsou vybavena pojistkou proti rychlému 

zabouchnutí, aby nedošlo k přiskřípnutí prstu dítěte. 

D.1.1.a.6 Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Celý objekt bude splňovat veškeré požadavky na tepelně technické vlastnosti, 

především požadavky normy Tepelná ochrana budov ČSN 73 0540 – 2 (2011) a měrnou 

energetickou spotřebu dle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2008 Sb.
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D.1.1.a.7 Vliv stavby na životní prostředí 
Objekt a jeho následný provoz nebude mít žádný negativní vliv na životní 

prostředí.  

D.1.1.a.7.1 Odpady vzniklé v průběhu výstavby a jejich likvidace 
S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech. S nebezpečnými odpady bude zacházeno povoleným způsobem. O jeho 

likvidaci se bude starat odborná společnost, která má k likvidaci nebezpečných odpadů 

povolení. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a 

demoliční odpady. 

 

Při provozu je nutné 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému sladování 

Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

Stavební a demoliční odpady-předpokládané množství a způsob nakládání: 

Třída odpadu                                     (t/rok)        Kategorie  

17 01 01 Beton    0,2t                                  O 

17 02 01 Dřevo    0,1t                    O 

17 02 02 Sklo     0,1t                                  O 

17 02 03 Plasty    0,4t                                 O 

17 04 05 Ocel     0,3t                                 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

 

Odpady vzniklé provozem: 

třída odpadu               (t/rok)                   Kategorie 

20 03 01 směsný komunální odpad  1,7t      O 

D.1.1.a.7.2 Emise vypouštěné do ovzduší 
Do ovzduší nebudou během výstavby uvolňovány žádné odpadní plyny mimo 

běžných emisí výfukových plynů z používané stavební techniky. Tyto emise nezvýší 

významně zátěž ovzduší v dané lokalitě. Emise prachových částic při výstavbě budou v 
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případě potřeby v nutném rozsahu řešeny skrápěním suchých povrchů a ložisek prachu 

vodou. 

D.1.1.a.7.3 Emise hluku a vibrací 
V průběhu výstavby bude emise hluku nárazová. Zdrojem hluku bude provádění 

stavebních činností a provoz stavebních strojů. Tato hluková emise bude časově omezena 

jen po období výstavby. Nebude rušen noční klid stanovený od 22:00 – 6:00. 

D.1.1.a.8 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Lokalita s nízkým výskytem seismicity – nevyskytuje se. 

D.1.1.a.9 Obecné požadavky na výstavbu 
Při provádění stavebních úprav je nutné, aby byly dodržovány veškeré zákony, 

nařízení vlády a bezpečnostní předpisy. Stavba bude oplocena, vstup nepovolaným 

osobám bude přísně zakázán. Projekt je zpracován pro účely provádění stavby.  

D.1.1.a.9.1 Zákony 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění. 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v platném znění a platné právní předpisy dle § 23 tohoto zákona. 

D.1.1.a.9.2 Nařízeni vlády 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

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

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 

Nařízení vlády č.  148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací.  

Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
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3  ZÁVĚR 
Projekt mateřské školy řeší nedostatečnou kapacitu nynější mateřské školy v obci. 

Stávající budova slouží zároveň jiným účelům a nachází se ve špatně dostupné části obce. 

Nová mateřská škola je navržena v docházkové  vzdálenosti základní školy, lékařského 

pracoviště, sportovního střediska a především autobusové zastávky. Zároveň je budova 

dostatečně vzdálena od hlavní komunikace a s tím spojeného ruchu. Výhodou je již 

vybudované parkoviště před objektem. Cílem práce bylo navrhnout takovou mateřskou 

školu, která bude splňovat všechny předepsané parametry a zároveň bude pro zdejší 

obyvatele přínosem. Tento byl splněn. Provozně bude škola rozdělena do 4 oddělení. 

Rozdělení dle věku bude následující: 3–4 roky, 4–5 let, 5–6 let a anglická třída. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
Zkratky 

MŠ Mateřská škola 

ČSN    Česká Státní Norma 

KN    Katastr nemovitostí 

TI    Tepelná izolace 

HI    Hydroizolace 

PT    Původní terén  

UT    Upravený terén 

Kce    Konstrukce 

EPS    Expandovaný polystyrén 

XPS    Extrudovaný polystyrén 

1S    Suterén 

1NP    První nadzemní podlaží 

2NP    Druhé nadzemní podlaží 

K. Ú.    Katastrální úřad 

PTH    Porotherm 

Tl.    Tloušťka 

2Q    2. čtvrtletí 

SO    Stavební objekt 

NTL    Nízkotlaký plynovod 

STL    Středotlaký plynovod 

VTL    Vysokotlaký plynovod 

ZPF    Zemědělský půdní fond 

OV    Občanská vybavenost 

NP    Nadzemní podlaží 

S    Suterén 

Vyhl.    Vyhláška 

MG    Štěrkovitá hlína 

NV    Nařízení vlády 

RE    Elektro – rozvodnice 

DPS    Dokumentace pro provádění stavby 

PD    Projektová dokumentace 

OZN.    Označení 

O    Ostatní odpad 
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Symboly 

Symbol Jednotka Popis 

A m2 plocha 

B m šířka 

L m délka 

KS – počet kusů 

DN mm průměr 

h m výška 

Rw dB zvukově izolační vlast. 

Uw W.m-2.K-1 souč. tepelného prostupu 

Ug W.m-2.K-1 zasklení 

ρ Kg/m3 objemová hmotnost 

λd W.m-1.K-1 souč. tepelné vodivosti 

Qp m3/den průměrná denní potřeba 

Qd m3/den maximální denní potřeba 

Qh m3/hod maximální hodinová potřeba 

kd – denní souč. nerovnoměrnosti 

kh – hod. souč. nerovnoměrnosti 
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