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Zadáním diplomové práce „Mateřská škola“  bylo vypracování stavební části projektové 
dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy v obci Dolany u Olomouce. Součástí 
práce jsou také části zabývající se tepelně technickými a akustickými parametry navrhované 
stavby, prosluněním místností a požárně bezpečnostním řešením. 

Diplomant podle zadání navrhl podsklepený třípodlažní objekt obdélníkového půdorysu, 
zastřešený plochou střechou. V nadzemních podlažích se nachází dvě samostatná oddělení 
mateřské školy (kapacita celkem 40 dětí) s nutným zázemím. V podzemním podlaží se 
nachází technické vybavení a část společného provozního zázemí (dílna, prádelna, atp.). 
Objekt se nachází v mírně svažitém terénu v katastrálním území Dolany u Olomouce. 

PROVOZNÍ A DISPOZI ČNÍ ŘEŠENÍ 

Provozní a dispoziční řešení objektu lze charakterizovat jako roztříštěné. Některé návaznosti 
nejsou dle mého názoru dořešeny. Jedná se například o: 

1) Dílna v suterénu. Z jakého důvodu je v budově mateřské školy navržena dílna (a sklad 
zahradní techniky o ploše téměř 40 m2? Proč je tento prostor umístěn v suterénu a 
z exteriéru do něj vede předimenzovaná rampa, která představuje potenciální nebezpeční 
pro děti? Nestačil by například zahradní domek, který by bylo možné zároveň využít pro 
skladování hraček? 

2) Je nutné mít ve školce vlastní prádelnu? Nebylo by levnější a jednodušší, kdyby byly tyto 
služby řešeny externě? 

3) Proč má každé oddělení školky vlastní přípravnu jídla? Z hlediska využití prostoru by byla 
jednodušší centrální přípravna v přízemí. Jídlo by do horního oddělení mohlo být 
dopravováno malým nákladním výtahem (který se v objektu nachází). 

4) Jsou prostory pro učitelky a asistentky dostačující? Kabinety v obou odděleních mají méně, 
než 7 m2. Šatna učitelek je pouze ve 2. NP, stejně jako „archiv“. Jsou tyto plochy 
odpovídající pro 4 učitelky a případné sociální/zdravotní asistenty? 

ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ 

Zvolené architektonické a konstrukční řešení je pro daný objekt vhodné a reprezentuje 
znalosti, které student získal studiem. Nalezl jsem dílčí nedostatky, které jsou popsány dále: 

0) Obecné 

• Není dostatečně vyřešeno odvětrání hygienických místností a skladů (např. S01, S03, 
S07, atd.). 

• V některých místnostech v 1. NP není jasné, kudy povede například svodné kanalizační 
potrubí ze 2. NP (např. z místností 222, 223 a 224). 



1) Situace 

• Chybí sklopené řezy. 

• Proč je úroveň upraveného terénu u vstupů 600 mm pod úrovní podlahy? Díky 
vhodnějšímu výškovému osazení by nebyly nutné předsazené schodiště nebo rampa pro 
osoby se sníženou schopností pohybu. 

2) Základy 

• Chybí řez rampou, ze kterého by bylo patrné například řešení odvodňovacího žlabu. 

• V řezu B-B‘ není zakreslen řezaný základ pod výtahovou šachtou. 

• Kudy bude vedeno dešťové kanalizační potrubí? Do prostoru svodů (podle předchozích 
výkresů) zasahují základové pásy. 

3) 1.PP 

• Jaký je účel schematického řezu rampou? 

• Nebylo by jednodušší rampu od zbytku objektu oddělit dilatační spárou? Tepelná 
izolace suterénního zdiva by tak mohla být průběžná. 

• Tepelná izolace by měla být v suterénu přetažena přes rám oken stejně, jako v obou 
nadzemních podlažích. 

4) 1.NP a 2.NP 

• Jaké je spádování a výšková úroveň podesty před vstupem pro zaměstnance? Jak 
zabráníte rozlévání dešťové vody do objektu? 

• Proč mají dveře z denní místnosti (místnost 119) do exteriéru práh, když většina 
ostatních dveří v oddělení je bezprahových? 

• Není specifikováno, jakým zasklením budou opatřena okna T12 v místnostech 126 a 
127, respektive 226 a 227. 

5) Stropní konstrukce 

• Jak budou provedeny kruhové prostupy stropními panely? 

• Proč jsou v prostoru výtahové šachty a dobetonávky? Nešlo by zdivo šachty využít 
k uložení stropních panelů? 

• Proč je ve věnci na jižní a severní straně použito 50 mm tepelné izolace, zatímco na 
východní a západní straně 80 mm? Proč je ve věnci použito méně tepelné izolace než 
v ploše zdiva? 

6) Střecha 

• Jaký je důvod pro použití vnitřního odvodnění střechy? 

7) Řezy 

• Není zakresleno vytažení parozábrany na atiku (ve výkrese detailu zakresleno správně). 

• Proč nejsou vypsány všechny skladby konstrukcí? 

• Jak budou kotveny markýzy před hlavním vstupem a vstupem pro zaměstnance? 
 
 



8) Detaily 

• Jak bude v detailu č. 2 ke stěně připevněn keramický sokl? 

• Výšková úroveň bezpečnostního přepadu (+7,700) zakreslená v detailu č. 3 neodpovídá 
výškové úrovni povrchu střešního pláště uvedené ve výkrese střechy. 

9) Požárně bezpečnostní řešení 

• Kde se nachází záložní zdroj energie pro světlíky? 

• Je nutné použití chráněné únikové cesty? 

• Je přípustné, aby evakuační schodiště vedlo v místech, kde se nachází požárně otevřená 
plocha okna v 1. NP?  

___________________________________________________________________________ 

KVALITA ZPRACOVÁNÍ A GRAFICKÁ ÚPRAVA  

Grafická úprava výkresů je na velmi dobré úrovni a až na výše uvedené nedostatky odpovídá 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb a dalším platným normám. 

HODNOCENÍ  

Předložená práce svým rozsahem a zpracováním odpovídá zadání. Většina výše uvedených 
připomínek by nebránila realizaci stavby. Student touto prací prokázal velmi dobré znalosti 
v oboru pozemního stavitelství získané studiem a schopnost jejich aplikace v praxi.  
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V Brně dne 22.1.2015     ................................................... 
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