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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace stavební 

části k provedení stavby. Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy 

v obci Dolany u Olomouce. Budova je navržena pro 40 dětí předškolního věku. Nachází 

se blízko středu obce a je velmi dobře přístupná z okolních oblastí pro bydlení. Budova 

je částečně podsklepená a má dvě nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází 

technické zařízení a sklady. V nadzemních podlažích se nachází třídy pro děti a prostory 

zajištující provoz mateřské školy. Tato zděná budova je zateplená kontaktním 

zateplovacím systémem a zastřešená jednoplášťovou plochou střechou. 

 

Klíčová slova 

projektová dokumentace, mateřská škola, zděná budova, Porotherm, zateplení, Spiroll, 

ztracené bednění, nadzemní podlaží, částečné podsklepení, plochá střecha, asfaltový 

pás, požární bezpečnost, tepelná technika, denní osvětlení, kročejová a vzduchová 

neprůzvučnost  

 

Abstract 

Master´s thesis deals with the processing of building part of the project 

documentation for building construction. The aim of the Master´s thesis is a new 

building of kindergarten in the village Dolany near Olomouc. The building is designed 

for 40 preschool children. The building is situated near the centre of the village and is 

easily accessible from surrounding living areas. The building is partly basement and has 

two floors. In the basement there are technical equipments and storages. In the floors 

there are classes for children and areas ensuring the service of kindergarten. This 

masonry building is insulated with contact thermal insulation system and roofed with a 

warm flat roof.  

 

Keywords 

project documentation, kindergarten, brick building, Porotherm, thermal insulation,  

Spiroll, permanent formwork, two floors, partial basement, flat roof, asphalt sheet, fire 

safety, thermal technology, daylighting, impact and airborne sound insulation  
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 Úvod 

 

 Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy v obci Dolany u 

Olomouce. Budova je navržena pro 40 dětí předškolního věku. Nachází se blízko středu 

obce a je velmi dobře přístupná z okolních oblastí pro bydlení. Budova je částečně 

podsklepená a má dvě nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází technické 

zázemí a sklady. V nadzemních podlažích se nachází třídy pro děti a prostory zajištující 

provoz budovy. Budova je zděná, zateplená kontaktním zateplovacím systémem a 

zastřešená jednoplášťovou plochou střechou. 

 Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace stavební 

části k provedení stavby. 
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A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby 

 Mateřská škola 

 

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

Adresa: Dolany, 78316 Dolany u Olomouce 

Katastrální území: Dolany u Olomouce 

Parcelní čísla pozemku: 623 

 

c) předmět dokumentace. 

Předmětem je novostavba mateřské školy s jedním podzemním a dvěma nadzemními 

podlažími. Budova je zděná, částečně podsklepena a zastřešena jednoplášťovou plochou 

střechou. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba). 

Stavebník: Obecní úřad Dolany, Dolany č. p. 58, 78316 Dolany u Olomouce  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IĆ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba). 

Projektant: Bc. Michal Wolf, Přáslavice 127, 78354 Přáslavice 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Legislativní požadavky na objekty mateřských škol dle platných vyhlášek ČR. 

Katastrální mapa pozemku a blízkého okolí stavby. 
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A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území. 

Celková plocha parcely činí 5140,6 m
2
, z toho zastavěná plocha parcely činí 396,8 m

2
. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území. 

Objekt se nachází na parcele 623 v sousedství parcely 622/1, 622/2, 624/1 a 624/2, 

které jsou využity pro stavby rodinných domů. Parcela 623 je ve vlastnictví stavebníka – 

Obecního úřadu obce Dolany. Zastavěnost parcely činí 396,8 m
2
, tj. 7,8 %. 

 

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

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

Objekt se nenachází v žádném chráněném území. 

 

d) údaje o odtokových poměrech. 

Objekt se nachází na pozemku s nepropustnou zeminou. Pro odtok vod je navržena 

drenáž s odtokem mimo objekt a do jednotné kanalizace. 

 

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

Stavba splňuje všechny podmínky regulačního plánu i územního rozhodnutí podle § 104 

odst. 1 stavebního zákona. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu se stavebním zákonem 

č.183/2006 Sb. a vyhláškou č.268/2009. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich 

projednání. 

 

h) seznam výjimek a úlevových území. 

Nejsou uvažovány. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic. 

Nebylo uvažováno. 

 

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

nemovitostí). 

Dotčení účastníci výstavby (jméno, adresa, parcela): 

Dolany č. p. 546, 78316 Dolany u Olomouce stavební parcely 622/1. 

Dolany č. p. 572, 78316 Dolany u Olomouce stavební parcely 624/1. 

Dolany č. p. 579, 78316 Dolany u Olomouce stavební parcely 622/2. 

Dolany č. p. 609, 78316 Dolany u Olomouce stavební parcely 624/2. 

Obecní úřad Dolany, Dolany č. p. 58, Dolany u Olomouce 78316, obslužná komunikace. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby. 

Nová stavba. 

 

b) účel užívání stavby. 

Účelem užívání objektu je mateřská škola. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba. 

 Trvalá stavba. 

 

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

Objekt nevyžaduje ochranu. Objekt se nenachází v chráněném území. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu se stavebním zákonem 

č.183/2006 Sb. a vyhláškou č.268/2009. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

právních předpisů. 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich 

projednání. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení. 

Nejsou uvažovány. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.). 

Zastavěná plocha: 396,8 m
2

 

Obestavěný prostor: 3505,9 m
3

 

Užitná plocha: 850,7 m
2

 

 

Počet funkčních jednotek a jejich velikost: 2 třídy pro děti, třída v 1.NP s užitnou 

plochou 189,7 m
2
. Celková užitná plocha 1.NP je 342,0 m

2
. Třída v 2.NP s užitnou 

plochou 189,7 m
2
 .Celková užitná plocha 2.NP je 341,8 m

2
. Užitná plocha suterénu 

je 166,9 m
2
.  

 

Počet uživatelů/pracovníků: 2 třídy s kapacitou 20 dětí, celkem 40 dětí, 4 vychovatelky, 

1 ředitelka, 2 osoby připravující dovezené jídlo, 2 umývači nádobí, 1 údržbář 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.). 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: elektřina ze sítě 22,5 MWh/rok, zemní plyn 

52,8 MWh/rok. 

 

Hospodaření s dešťovou vodou: objekt se nachází na pozemku s nepropustnou zeminou. 

Dešťová voda ze střechy je odváděna do kanalizace. Celkové produkované množství 

a druhy odpadů a emisí: nehodnoceno. Třída energetické náročnosti budov: B – úsporná. 
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j) základní předpoklady výstavby časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy). 

Časové údaje o realizaci stavby: časové harmonogramy nejsou součástí zadání 

diplomové práce, tudíž lhůta výstavby není známa. 

 

Členění na etapy: 

1. vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 

2. sejmutí ornice a terénní úpravy 

3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 

4. provedení základových konstrukcí 

5. provedení hrubé stavby 

6. provedení střechy 

7. provedení instalací 

8. montáž oken a dveří 

9. montáž elektroinstalace 

10. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 

11. kolaudace stavby 

 

k) orientační náklady stavby. 

Obestavěný prostor: 3505,9 m
3

 

 

Účelové měrné jednotky:  

801.3 Budovy pro výuku a výchovu, svislá nosná konstrukce z cihel, tvárnic nebo bloků: 

           = 4535 Kč/m
3
 

Orientační náklad stavby: 4535 × 3505,9 = 15899256,5   = 15,9 mil. Kč 

 

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

 

1. přípojky inženýrských sítí 

2. novostavba mateřské školy 

3. zpevněné plochy 

4. terénní úpravy 

 

 



8 

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku. 

Terén pozemku je mírně sklonitý s maximálním sklonem 3%. Svažuje se od východu 

k západu. Nachází se v okolí rodinných domů a vyhovuje z hlediska docházkové 

vzdálenosti. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.). 

Geologický průzkum: na pozemku se nachází hlína s nízkou plasticitou pevné 

konzistence F5 ML, tabulková únosnost zeminy Rdt = 250 kPa = 0,25 MPa. 

Je doporučeno zakládat do nezámrzné hloubky 1,1 – 1,2m od UT, sklon svahování 

h:b =  1:0,5. Zemina je nepropustná. 

Hydrogeologický průzkum: hladina podzemní vody se nachází v hloubce, 

která bezprostředně neohrožuje objekt. 

Stavebně historický průzkum: v průběhu průzkumu nebyly nalezeny historické 

artefakty. 

Radonový průzkum: objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem, jedná 

se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální opatření, stačí 

pouze dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolací. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Ochranná ani bezpečnostní pásma se v okolí pozemku nenacházejí. 

 

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

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

poměry v území. 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život uživatelů okolních staveb 

a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. Pro odtok vod je 

navržena drenáž s odtokem mimo objekt. 
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f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin. 

Na pozemku se nenachází žádné stromy ani objekty určené k demolici. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). 

Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění 

funkce lesa. 

 

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

a technickou infrastrukturu). 

Objekt je napojen na přilehající asfaltovou silnici přes vlastní asfaltové parkoviště. Dále 

je objekt připojen pomocí přípojek na inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plyn, 

elektřina, sdělovací vedení). 

 

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

Věcné ani časové vazby stavby nejsou známy. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel objektu: mateřská škola. 

Základní kapacity funkčních jednotek: 2 třídy s kapacitou 20 dětí, celkem 40 dětí. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení. 

Objekt je samostatně stojící. Nachází se na území vhodném pro výstavbu mateřské školy: 

Obytné území čisté, intenzivní – BI: 

Je určeno pouze pro bydlení a umisťují se v něm pouze stavby rodinných domů 

nízkopodlažních (do 2 NP) a drobné stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní 

Nepřípustné jsou vícepodlažní bytové domy. 
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Přípustné činnosti: 

- Stavby pro obchod a služby bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí - jako 

součást obytné stavby nebo objektu občanské vybavenosti. 

- Při povolování změn využití objektů a nové výstavbě musí být zřízeny odstavné plochy 

pro automobily v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni automobilizace na 

pozemcích těchto zařízení. 

- Zařízení občanské vybavenosti (obchody, školy, stavby pro kulturu a zdravotnictví) v 

podílu do 20% plochy obytné zóny 

 

Objekt je umístěn na severovýchodě pozemku a jeho vnější obvod odpovídá geometrii 

parcely. Svým umístěním a uspořádáním respektuje charakter okolních objektů. Výšková 

hladina 2 NP je dodržena. Uliční čára není stanovena. Parkování je zajištěno na pozemku 

stavby. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Mateřská škola je navržena v obdélníkovém tvaru o rozměrech 23,0 x 17,3 m. Fasáda 

objektu je opatřena silikátovou tenkovrstvou omítkou v žluté barvě RAL 1018 a RAL 

1017. Spodní okraj fasády je opatřen mozaikovou soklovou omítkou v odstínu M305. 

Okna i dveře jsou plastová v hnědé barvě rámu imitující dřevo. Okna na jižní straně jsou 

opatřeny venkovními žaluziemi s bílými lamelami RAL 9003. Střecha je jednoplášťová 

plochá nepochůzná se stabilizační vrstvou z říčního kameniva frakce 16/32. Komínová 

hlavice je zděná a je ve stejné barvě jako fasáda. Klempířské prvky jsou 

z pozinkovaného plechu s nátěrem v hnědém odstínu. Venkovní ocelová schodiště z 

2.NP jsou opatřeny šedým antikorozním nátěrem. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Objekt má jeden hlavní vstup a další vedlejší vstupy pro dovoz jídla a vstup přes zádveří 

do izolace ve 1NP i 2NP. Hlavní vstup do mateřské školy je situován na západní fasádě 

objektu. Mateřská škola je navržena jako třípodlažní budova. Suterén slouží jako 

skladovací prostor a prostor údržby objektu. Nacházejí se zde úklidová místnost, 

prádelna, sklady čistého a špinavého prádla, zázemí údržbáře včetně hygienického 

zázemí, technická místnost, sklad vybavení a sklad zahradní techniky s dílnou. Z tohoto 
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skladu je umožněn východ na volné prostranství na severní straně objektu. Východ je 

v úrovni – 3,000. 

V 1.NP je provozována třída pro 20 dětí. Vstup je přes zádveří do prostoru schodiště, 

odkud se můžeme dostat do části obslužného zázemí (ředitelna, zázemí uklízeček, 

vydavačů obědů a umývačů nádobí), dále do hygienické části dětí (šatny umývárny, 

úklidové prostory). Přes hygienickou část se dostaneme do denní místnosti dětí, jejíž 

část slouží jako pracovna a jídelna. Ve 2.NP je také třída pro 20 dětí a má stejnou 

dispozici jako podlaží níže. Dále se zde nachází sklad dokumentace a knih, hygienické 

zázemí (šatna, umývárna, WC) a klubovna s vlastním hygienickým zázemím (šatna, WC). 

Klubovna bude sloužit ke schůzkám dětského spolku s četností do 15 dětí ve věku 6–15 

let v době mimo docházky dětí do školky. Všechna tři podlaží spojuje dvouramenné 

pravotočivé prefabrikované železobetonové schodiště. Z 2.NP vede evakuační ocelové 

schodiště přímo na terén a zároveň schodiště z izolační místnosti. 

Stravování je zajištěno formou dovozu ze školní jídelny vzdálené 1 km. Praní lůžkovin 

je zajištěno v prádelně v suterénu. Pro usnadnění přepravy nádob s jídlem a lůžkovin 

mezi jednotlivými poschodími je v objektu zřízen malý nákladní výtah. Spojuje 

všechna podlaží a dvířka jsou otevírána do prostoru chodby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vstup do 1.NP je proveden bezbariérově. Ke vstupu do objektu vede šikmá rampa 

s podélným sklonem 1:16,7 (6%) s překonáním výšky 0,6 m na délce 10 m. Rampa 

je opatřena zábradlím. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 

k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením či zásahem elektrickým proudem. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení. 

Mateřská škola s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Budova je zděná, 

částečně podsklepena a zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. 
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b) konstrukční a materiálové řešení. 

Mateřská škola je třípodlažní, částečně podsklepená. Je založena na základových pasech 

z prostého betonu. Podkladní beton má tloušťku 150 mm a je vyztužen kari sítí. 

Její nosný stěnový systém je podélný. V suterénu je obvodové zdivo vyzděno 

z betonových bednících tvárnic BTB 50/40/24 s železobetonovou zálivkou kvůli 

zemním tlakům působících na suterénní stěnu. Zdivo je zatepleno extrudovaným 

polystyrenem (XPS) o tl. 100 mm. Ostatní obvodové stěny jsou vyzděné z keramických 

tvárnic Porotherm 36,5 P+D na běžnou cementovou maltu M5 a zatepleny 

certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu 

tl. 120 mm. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek Porotherm 

36,5 AKU na běžnou cementovou maltu M5, kvůli zvýšeným požadavkům 

na vzduchovou neprůzvučnost. Příčky v 1.S, 1.NP a 2.NP jsou vyzděny z keramických 

příčkovek Porotherm 11,5 P+D. Kancelář učitelek je obezděna příčkovkami Porotherm 

11,5 AKU, kvůli zvýšeným požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost. Stropy jsou 

železobetonové prefabrikované z předpjatých panelů Spiroll kvůli rozpětí nad 8 m. 

Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm (uvažováno užitné zatížení 3 kN/m
2 

pro školy). Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou nepochůznou s 

klasickým pořadím vrstev. Spád střechy je vytvořen klíny z tepelné izolace EPS 150S. 

Konstrukce je přitížena praným kamenivem frakce 16/32 mm v tloušťce 150 mm. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

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

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Návrh technického zařízení budovy není součástí zadání diplomové práce. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v technické zprávě požární ochrany včetně 

výkresů, které jsou přílohou diplomové práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Tepelně technické a energetické posouzení je řešeno v příloze diplomové práce. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.) 

Větrání objektu je přirozené. Vytápění je řešeno plynovým kotlem s topným výkonem 

do 70kW umístěným v technické místnosti v 1.S. Je zajištěno denní osvětlení denních 

místností a vyhovění na činitel denní osvětlenosti a na rovnoměrnost osvětlení. Umělé 

osvětlení je zajištěno úsporným LED osvětlením. Zásobování teplou užitkovou vodou 

je zajištěné plynovým kotlem umístěným v technické místnosti v 1.S. Maximální teplota 

vody je 45°C. Odvoz komunálního odpadu je řešen místní firmou zajišťující svoz 

a likvidaci odpadu. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží. 

Jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální opatření, 

stačí pouze dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolací. 

b) ochrana před bludnými proudy. 

Nepředpokládá se působení bludných proudů na stavbu, tudíž nejsou provedena 

opatření. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou. 

Objekt se nachází v klidné obytné části, kde se nepředpokládá zvýšená technická 

seizmicita. 

 

d) ochrana před hlukem. 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů 

okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. Stavba 

odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí, jsou 

konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro obytné 

prostředí. 

 

e) protipovodňová opatření. 

Objekt se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou řešena. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury. 

Hlavní rozvaděč elektřiny a hlavní rozvaděč plynu jsou zvlášť umístěny na severní 

fasádě. Vodoměrná šachta s kanalizační šachtou jsou umístěny v zatravněné ploše mezi 

objektem a plotem u silnice. Všechny přípojky jsou napojeny na místní inženýrské sítě. 

Kanalizační přípojka je napojena pomocí kanalizační vložky pod úhlem 60°. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Objekt je napojen na elektrickou síť o napětí 220V. Kanalizační přípojka je z PVC KG 

DN 150 s revizní šachtou Wavin DN 400. Vodovodní přípojka je z HDPE 100 

s vodoměrnou šachtou As-Vodo 900x1200 mm. Perforované drenážní potrubí HDPE 

DN 100 s revizními šachtami DN 300 v místech změny směru potrubí. 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení. 

Příjezd k objektu je po místní obslužné komunikaci na asfaltové parkoviště s 4 stáními 

určené především pro zaměstnance a pro dovoz jídla. Parkoviště pro rodiče 

a návštěvníky má 9 stání, z toho je jedno místo vyhrazené pro vozidlo přepravující 

osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou. Tohle parkoviště 

je přímo přístupné z místní komunikace. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 

Objekt je napojen na přilehající místní obslužnou komunikace s asfaltovým povrchem. 

 

c) doprava v klidu. 

Je uvažováno 9 stání na parkovišti. Předepsaný počet je minimálně 8 stání (1 stání / 5 dětí). 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Okolo objektu prochází chodník lemující silnici. Pěší ani cyklistické stezky kolem 

objektu nevedou. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy. 

Bude sejmuta vrstva ornice o tl. 300 mm před započetím výstavby a uložena na jižní 

straně pozemku pro pozdější rekultivaci. Dále bude provedeno vykopání základové jámy 

a výkopek bude použit částečně na zarovnání pozemku a zbytek bude odvezen 

na skládku vykopané zeminy. 

 

b) použité vegetační prvky. 

Pozemek bude po dokončení výstavby zatravněn a zčásti osazen stromy. Návrh 

vegetačních prvků není součástí diplomové práce. 

 

c) biotechnické opatření. 

Pozemek je mírně svažitý s maximálním sklonem 3%. Bude provedeno pouze urovnání 

povrchu podle projektové dokumentace. 

 

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

 

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

V průběhu výstavby nebude docházet ke zvýšenému obtěžování prachem a hlukem, dále 

k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování 

komunikací, ovzduší a vod a k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům. V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání 

s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Sběr odpadů je proveden 

pomocí plastových sběrných nádob. Ty mají vyhrazené místo v objektu. Odpady 

jsou sváženy místním provozovatelem svozu odpadů. 

 

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

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

Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem 

č.381/2001 Sb., a novelou 148/2006 Sb. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

Stavby se nenachází na chráněném území Natura 2000. 

 

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

Nebyl proveden návrh zohlednění podmínek. 

 

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

podle jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhovány ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

Stavba je situována na pozemku určeném ke stavbě obytných budov. Nejsou nutná 

opatření k ochraně obyvatelstva. 

 

 

B.8      Zásady organizace výstavby 

 

Projekt organizace výstavby není součástí diplomové práce, tudíž nejsou známy 

podrobnější informace o staveništi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….. 

V Brně 01/2015           Bc. Michal Wolf 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

a. Technická zpráva  

 

a.1) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  

Účel objektu: mateřská škola určená k pobytu dětí předškolního věku.  

Celková kapacita objektu: 40 dětí (dvě třídy s kapacitou 20 dětí na jedno oddělení). 

Personál bude zastoupen v maximálním počtu: 4 vychovatelky, 1 ředitelka, 2 osoby 

připravující dovezené jídlo, 2 umývači nádobí, 1 údržbář, 2 uklízečky 

 

a.2) Architektonické, výtvarné, materiálové  

Architektonické řešení je soudobé, vychází z požadavků uživatele a respektuje ráz okolí. 

Objekt je řešen jako dvoupodlažní budova. Splňuje zásady architektonického, funkčního, 

dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 

přístupu k objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Mateřská škola je 

navržena v obdélníkovém tvaru o rozměrech 23,0 x 17,3 m. Fasáda objektu je opatřena 

silikátovou tenkovrstvou omítkou v žluté barvě RAL 1017 a RAL 1018. Spodní okraj 

fasády je opatřen mozaikovou soklovou omítkou v odstínu M305. Okna i dveře jsou 

plastová v hnědé barvě rámu imitující dřevo. Okna na jižní straně jsou opatřeny 

venkovními žaluziemi s bílými lamelami RAL 9003. Střecha je jednoplášťová plochá 

nepochůzná se stabilizační vrstvou z říčního kameniva frakce 16/32. Komínová hlavice 

je zděná a je ve stejné barvě jako fasáda. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného 

plechu s nátěrem v hnědém odstínu. Venkovní ocelová schodiště z 2.NP jsou opatřeny 

šedým antikorozním nátěrem. 

 Zahrada sloužící pro pohyb dětí je po celém obvodu zaopatřena plotem se zamykatelnou 

brankou.  
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Objekt mateřské školy má 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Svislé konstrukce 

jsou navrženy z keramických tvárnic založených na základových pasech. Stropy jsou 

z předpjatých železobetonových prefabrikovaných panelů. Střecha je řešena jako 

jednoplášťová plochá. Obvodové stěny jsou zatepleny systémem ETICS z fasádního 

polystyrenu. Navazující zpevněné plochy jsou z betonové zámkové dlažby. 

 

a.3) Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  

Objekt má jeden hlavní vstup a další vedlejší vstupy pro dovoz jídla a vstup přes zádveří 

do izolace ve 1NP i 2NP. Hlavní vstup do mateřské školy je situován na západní fasádě 

objektu. Mateřská škola je navržena jako třípodlažní budova. Suterén slouží jako 

skladovací prostor a prostor údržby objektu. Nacházejí se zde úklidová místnost, 

prádelna, sklady čistého a špinavého prádla, zázemí údržbáře včetně hygienického 

zázemí, technická místnost, sklad vybavení a sklad zahradní techniky s dílnou. Z tohoto 

skladu je umožněn východ na volné prostranství na severní straně objektu. Východ je 

v úrovni – 3,000. 

V 1.NP je provozována třída pro 20 dětí. Vstup je přes zádveří do prostoru schodiště, 

odkud se můžeme dostat do části obslužného zázemí (ředitelna, zázemí uklízeček, 

vydavačů obědů a umývačů nádobí), dále do hygienické části dětí (šatny umývárny, 

úklidové prostory). Přes hygienickou část se dostaneme do denní místnosti dětí, jejíž 

část slouží jako pracovna a jídelna. Ve 2.NP je také třída pro 20 dětí a má stejnou 

dispozici jako podlaží níže. Dále se zde nachází sklad dokumentace a knih, hygienické 

zázemí (šatna, umývárna, WC) a klubovna s vlastním hygienickým zázemím (šatna, WC). 

Klubovna bude sloužit ke schůzkám dětského spolku s četností do 15 dětí ve věku 6–15 

let v době mimo docházky dětí do školky. Všechna tři podlaží spojuje dvouramenné 

pravotočivé prefabrikované železobetonové schodiště. Z 2.NP vede evakuační ocelové 

schodiště přímo na terén a zároveň schodiště z izolační místnosti. 

Stravování je zajištěno formou dovozu ze školní jídelny vzdálené 1 km. Praní lůžkovin 

je zajištěno v prádelně v suterénu. Pro usnadnění přepravy nádob s jídlem a lůžkovin 

mezi jednotlivými poschodími lze použít výtah. Spojuje všechna podlaží a dveře jsou 

otevírány do prostoru chodby. 
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Provoz dětí:  

Do budovy MŠ je jeden hlavní vstup pro obě třídy. Vstup je na západní fasádě a je vzdálen 

cca 15 m od místní komunikace na severní straně pozemku. Vstup na pozemek MŠ je přes 

uzamykatelnou vstupní branku. Vstupními dveřmi projdou děti přes zádveří do 

schodišťového prostoru. Odtud mohou pokračovat dveřmi vpravo do přízemní třídy, nebo 

po schodišti do 2.NP. Ze schodišťového prostoru je přístupný uzamykatelný sklad 

venkovních hraček, které mají využití při činnostech mimo budovu. Dispozice třídy 

v 1.NP a 2.NP jsou totožné. Děti vstoupí ze schodišťového prostoru do šatny, kde jsou 

lavice s možností odložení obuvi a háčky na stěně pro svrchní oděv. Ze šatny je přístupná 

denní místnost a umývárna. Obě místnosti jsou od šatny odděleny příčkami a dveřmi. 

Z šatny je možný pohled do denní místnosti přes vnitřní fixní bezpečnostní okno. 

V umývárně jsou 4 umyvadla. Místnost bude min. do výšky 150 cm omyvatelná, na 

podlaze bude provedena keramická dlažba se součinitelem smykového tření min. 0,5. 

Odkládací plocha pro pohárky s potřebami pro čištění zubů nad umyvadly bude tvořena 

horní plochou instalační předstěny. Ručníky budou umístěny na háčcích naproti 

umyvadlům tak, aby se vzájemně nedotýkaly, budou látkové pro každé dítě zvlášť. 

Z umývárny je umožněn vstup na WC dětí, kde jsou 4 závěsné klozety, 1 pisoár a 

pohotovostní sprchový kout. Dále je z umývárny přístupná denní místnost. Denní místnost, 

umývárna a WC jsou propojeny dveřmi a vnitřními fixními bezpečnostními okny, které 

slouží pro dohled vychovatelek nad dětmi. Denní místnost je navržena jako otevřený 

prostor, který je volně členěn na místo pro hru, odpočinek a jídlo. Dále je denní místnost 

napojena na izolaci, sklad hraček, sklad lehátek a lůžkovin, na výdejnu jídla a kancelář 

učitelek. Místnost je prosvětlena 6 velkými okny na jižní straně objektu a ze 2/3 

prosklenými vnějšími dveřmi, které vedou v případě 1.NP na terén – terasu na východní 

straně objektu a v případě 2.NP na únikové ocelové schodiště taktéž na východní straně. 

Okna na jih jsou stíněna vnějšími žaluziemi. V prostoru určeném ke stolování budou 

umístěny stoly se židlemi pro děti a jeden stůl pro učitelky. Výdej jídel bude probíhat z 

místnosti výdejny, kdy obsluhu provedou k tomu určené osoby. Místnost izolace má 

vlastní WC s umyvadlem přístupné z vlastního zádveří. Přes zádveří je izolace přímo 

přístupná z vnějšku budovy a umožňuje odchod nemocného dítěte mimo denní místnost 

s dětmi. Ve 2.NP je východ z izolace po vedlejším ocelovém schodišti na jižní straně 

objektu.  

 



20 

 

Provoz personálu:  

Samostatný vstup pro zaměstnance je ze severní strany objektu, odkud je řešen i příjem 

jídla přes asfaltové parkoviště napojené na místní komunikaci. Parkoviště má vyhrazená 

místa pro stání zaměstnanců. Vchodem zaměstnanci vejdou do zádveří, odkud je 

přístupná chodba vedoucí hlouběji do objektu, vchod do šatny uklízeček, sklad várnic a 

sklad odpadů. Sklad odpadů je vybaven uzavíratelnými nádobami z plastu pro skladování 

odlišných druhů odpadů. Z chodby je možné vstoupit do schodišťového prostoru, 

úklidové místnosti, výdejny jídel v 1.NP, ředitelny a šatny obsluhy výdejen. Šatna 

obsluhy výdejen a šatna uklízeček mají společnou umývárnu a WC. Výdejna v každém 

podlaží má obdobnou dispozici. Je v ní pult s dřezem pro přípravu jídla k roznosu, skříň 

pro skladování nádobí a příruční sklad potravin. Dále je výdejna napojena na místnost pro 

mytí nádobí. Z chodby je přístupný výtah, který mlže sloužit pro usnadnění přepravy 

várnic s jídlem do 2.NP a pro převoz lůžkovin mezi nadzemními podlažími a suterénem, 

kde je prádelna a sklad špinavého a čistého prádla.  

 Do suterénu je vstup řešen ze schodišťového prostoru, odkud je přístupná 

úklidová místnost v 1.S. Ze schodiště se lze v 1.S dostat do chodby odkud je přístupná 

prádelna, sklad špinavého prádla, výtahová kabina, místnost údržbáře, sklad školky, 

technická místnost a sklad zahradní techniky s dílnou. Z prádelny je vyřešen vstup do 

skladu čistého prádla. Místnost údržbáře má vlastní WC a umývárnu se sprchovým 

koutem. Místnosti v suterénu mimo úklidovou místnost, sklad čistého prádla a skladu 

školky jsou osvětleny sklepními světlíky na severní a východní straně objektu. Ze skladu 

zahradní techniky s dílnou je vyřešen východ na terén po rampě se sklonem 25 %.  

 Do 2.NP se lze dostat po schodišti ve schodišťovém prostoru. Z něj je přístupná 

třída pro děti, sklad dokumentace a knih, hygienické zázemí učitelek a ředitelky (šatna, 

umývárna se sprchovým koutem, WC) a chodba. Schodišťový prostor je osvětlen 

střešním světlíkem o ploše 3 m
2
 s možností manuální obsluhy pro větrání a  zároveň 

funguje automaticky jako zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru. Chodba je 

osvětlena a větrána dvěma střešními světlíky s plochou každého 1,44 m2. Jeden z nich 

slouží jako výlez na plochou střechu pomocí žebříku uloženého zvlášť v úklidové 

místnosti a druhý má funkci odvodu kouře a tepla při požáru. Z chodby je přístupná 

úklidová místnost, kabina výtahu, výdejna ve 2.NP a šatna náležící klubovně. Ze šatny je 

přístupná přímo klubovna a WC oddělené pro obě pohlaví. V každé buňce WC je jeden 

klozet a umývadlo. Klubovna slouží pro schůzky dětského spolku pro děti ve věku 6 – 15 
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let. Schůzky se konají mimo dobu docházky dětí do MŠ. 

a.4) Bezbariérové užívání stavby  

Jedná se o budovu veřejného vybavení, tudíž se na ni vztahují požadavky vyhlášky 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. 

Okolí stavby je řešeno bezbariérové. Parkoviště pro veřejnost má vyhrazeno jedno 

místo pro ZTP. Šířka parkovacího stání je 3500mm. K překonání výškového rozdílu 

mezi silnicí, parkovištěm a vstupem slouží rampa se sklonem 1:16,7 (6%). Před 

vstupem do objektu je dostatek prostoru pro manipulaci osoby ZTP. Vstupní 

dvoukřídlé dveře s hlavním křídlem šířky 900 mm jsou řešené jako otvíravé ven. Jsou 

opatřeny vodorovným madlem přes celou šířku otvíravých křídel ve výši 850 mm. 

Spodní hrana zasklení je minimálně 400 mm od spodní hrany rámu. Vnitřní dispozice je 

umožňuje pohyb ZTP osob, tj. šířka komunikace minimálně1500 mm a otvory 800 

mm. Hygienické zázemí není navrženo zvlášť, pouze je umožněn pohyb ZTP v 

prostorách umývárny a WC s odkázáním na pomoc sociálního pracovníka, bez kterého 

by se dítě v MŠ neobešlo. Výškové rozdíly, prahové lišty, apod. nepřekračují výšku 20 

mm v žádném prostou určeném pro pohyb ZTP osob. Vstup do 2.NP je řešeno pomocí 

výtahu s klecí o rozměrech 1100 × 1400 mm se vstupními dveřmi šíře 900 mm, tak jak je 

požadováno ve výše uvedené vyhlášce. 

 

a.5) konstrukční a stavebně technické řešení objektu a technické vlastnosti stavby  

Výkopy:  

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 30 cm, v 

rozsahu určeném projektovou dokumentací. Ornice bude uložena na pozemku ke 

konečným úpravám terénu kolem školky. Výkopy základových pasů budou prováděny 

strojně s ručním dočištěním. Výkopy budou prováděny především pro základové 

konstrukce domu, dále pak pro konstrukce založení oplocení a výkopy pro inženýrské sítě 

a komunikace  

Základy:  

Založení je navrženo na základových pasech z prostého betonu C20/25. Základová spára 

bude spočívat na rostlém terénu v nezámrzné hloubce stanovené 1,1 m pod úroveň 

přilehlého terénu pro nepodsklepenou část a 3,3 m pro podsklepenou částí. V místě 
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založení příček je základový pás výšky 300 mm. V základových konstrukcích budou 

provedeny prostupy pro kanalizaci a vodovod dle projektu ZTI (není součástí DP). Pod 

základové konstrukce bude umístěn zemnící pásek hromosvodové soustavy dle platných 

norem.  

Svislé konstrukce:  

V suterénu je obvodové zdivo vyzděno z betonových bednících tvárnic BTB 50/40/24 

s železobetonovou zálivkou kvůli zemním tlakům působících na suterénní stěnu. Zdivo je 

zatepleno extrudovaným polystyrenem (XPS) o tl. 100 mm. Ostatní obvodové stěny jsou 

vyzděné z keramických tvárnic Porotherm 36,5 P+D na běžnou cementovou maltu M5 a 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu tl. 120 mm. Vnitřní 

nosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek Porotherm 36,5 AKU na běžnou 

cementovou maltu M5.  

Vodorovné konstrukce:  

Podkladní beton:  

Přes základové pasy je navržen podkladní beton tloušťky 150 mm z betonu C20/25 

vyztužený svařovanou sítí oka 150 x 150 mm, tl. drátu 6 mm, při dolním okraji.  

Překlady:  

Překlady nad otvory nosné obvodové zdi ve všech podlažích jsou tvořeny keramicko- 

betonovými překlady Porotherm PTH 23,8 a v příčkách Porotherm PTH 11,5. 

Průvlak:  

Ve schodišťovém prostoru je navržen ŽB průvlak z betonu C20/25, výztuž B 500B. 

Průvlak má světlé rozpětí 3 m a celkovou délku 3,5 m. 

Stropní konstrukce: 

Stropy jsou železobetonové prefabrikované z předpjatých panelů Spiroll kvůli rozpětí nad 

8 m. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm (uvažováno užitné zatížení 3 kN/m
2
 

pro školy). Podélné spáry mezi panely jsou vyplněny betonovou zálivkou C16/20 včetně 

výztuže 1ØR10. Na spodní straně panelů je zavěšen kazetový sádrokartonový podhled 

nebo v jiných případech je spodní povrch panelů ošetřen proti popraskání omítky mezi 

spárami panelů pomocí cementové lepící hmoty s perlinkou, která je s přesahem přes 

spáry. Místnosti s podhledem jsou vyznačeny ve výkresech půdorysů podlaží. 
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Konstrukce spojující různé výškové úrovně: 

Všechna tři podlaží spojuje dvouramenné pravotočivé schodiště s výškou stupně 

150 mm a šířkou stupně 320 mm pro ramena z 1.S do 1.NP a dále s výškou stupně 

154,17 mm a šířkou stupně 320 mm pro ramena z 1.NP do 2.NP. V jednom rameni z 1.S 

do 1.NP se nachází 10 stupňů a dále v jednom rameni z 1.NP do 2.NP se nachází 

12 stupňů. Šířka ramene je 1450 mm. Šířka zrcadla je 100 mm. Schodiště 

je železobetonové prefabrikované z betonu třídy C30/35. Zábradlí bude kotvené zboku 

s výškou 1000 mm a dále budou osazená pomocná madla ve výšce 600 mm po obou 

stranách ramene. Madla budou s vodorovným přesahem od nástupního/výstupního 

stupně 200 mm. 

Z 2.NP vede evakuační ocelové schodiště přímo na terén. Jedná se o levotočivé 

dvouramenné schodiště s výškou stupně 142,31 mm a šířkou stupně 340 mm. V jednom 

rameni se nachází 13 stupňů. Šířka ramene je 1450 mm. Šířka zrcadla je 100 mm. 

Zábradlí bude přivařené k pásnici schodnice U200. Základní výška zábradlí 1000 mm a 

pomocné madlo 600 mm. Dále z 2.NP (izolace) vede vedlejší ocelové schodiště přímo 

na terén. Jedná se o pravotočivé dvouramenné schodiště s výškou stupně 148,08 mm a 

šířkou stupně 340 mm. V jednom rameni se nachází 13 stupňů. Šířka ramene je 

1000 mm. Šířka zrcadla je 100 mm. Zábradlí bude přivařené k pásnici schodnice U200. 

Základní výška zábradlí 1000 mm a pomocné madlo 600 mm. 

Střecha :  

Plochá střecha bude pokryta hydroizolačním souvrstvím z SBS modifikovaných 

asfaltových pásů. Souvrství HI a TI bude zatíženo stabilizačním násypem praného 

kameniva frakce 16/32 mm. Dle projektové dokumentace budou osazeny systémové 

světlíky AGC.  

Izolace proti vodě :  

Spodní stavba je zaizolována dvěma vrstvami SBS modifikovaného asfaltového pásu 

s nosnou nenasákavou vložkou. Spodní vrstva s vložkou ze skelné tkaniny (vysoká 

pevnost) a horní vrstva s vložkou z PES rohože (vyšší průtažnost). Hydroizolace 

je vyvedena minimálně 300 mm nad terén kvůli odstřikující vodě. 

V podlahách je použita jako separační vrstva PE fólie. V místnostech s vyšším podílem 

vlhkosti (umývárny, úklidová komora, mytí nádobí,…) je použita hydroizolační 

stěrka 1K. 
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Střecha je zaizolována také dvěma vrstvami SBS modifikovaného asfaltového pásu 

s nosnou nenasákavou vložkou. Pásu jsou přetažena na atiku pod oplechování. Spodní 

vrstva s vložkou ze skelné tkaniny (vysoká pevnost) je nakašírovaná 

na kompletizovaných dílcích z pěnového polystyrenu EPS a horní vrstva je s vložkou z 

PES rohože (vyšší průtažnost). 

Izolace tepelné a akustické :  

U obvodových zdí v suterénu včetně soklu byl použit extrudovaný (vytlačovaný) 

polystyren XPS. Obvodové stěny horní stavby jsou zatepleny fasádním polystyrenem EPS 

70F, který je součástí certifikovaného kontaktního zateplovacího systému. Izolace 

v podlaze na terénu jsou z expandovaného (pěnového) polystyrenu EPS 100Z. Střecha je 

zaizolována také expandovaným (pěnovým) polystyrenem EPS 150S. 

Jako zvuková izolace mezi stropy pater byla použita minerální vlna. Dále byl použit 

dilatační pásek z mirelonu oddělující stěnu od podlahy. 

Podlahy :  

Jako nášlapné vrstvy jsou použity keramické dlažby, vinylové krytiny a koberce. Všechny 

vnitřní podlahy jsou těžké plovoucí s roznášecí vrstvou z betonového potěru/mazaniny 

třídy C16/20. V místnostech s vyšším podílem vlhkosti (umývárny, úklidová komora, mytí 

nádobí,…) je použita hydroizolační stěrka 1K. Podlahy na terénu jsou zatepleny 

expandovaným polystyrenem EPS 100Z. Podlahy mezi patry jsou akusticky odizolovány 

minerální vlnou. Celková tloušťka podlahy na terénu je 150 mm. Ostatní podlahy 100 mm. 

Podlahy v denních místnostech s výskytem dětí vyhovují na pokles dotykové teploty. 

Bližší specifikace podlah je uvedena v příloze diplomové práce – Výpis podlah a skladeb. 

Povrchové úpravy:  

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z vinylové krytiny, koberce a keramické dlažby. 

Krytiny jsou s protiskluznou úpravou. Na zpevněné venkovní plochy bude použita 

betonová zámková dlažba. 

Zámečnické výrobky:  

Bližší specifikace je uvedena v příloze diplomové práce – Výpis výrobků v části Výpis 

zámečnických výrobků. 

Truhlářské výrobky:  
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Bližší specifikace je uvedena v příloze diplomové práce – Výpis výrobků v části Výpis 

truhlářských výrobků. 

Klempířské výrobky: 

Bližší specifikace je uvedena v příloze diplomové práce – Výpis výrobků v části Výpis 

klempířských výrobků. 

Omítky:  

Na spodní straně panelů je zavěšen kazetový sádrokartonový podhled nebo v jiných 

případech je spodní povrch panelů ošetřen proti popraskání omítky mezi spárami panelů 

pomocí cementové lepící hmoty 2 × 3mm s vloženou perlinkou, která je s přesahem přes 

spáry. Zbytek tvoří vápenocementová omítka tl. 14 mm. Vnitřní stěny budou omítnuty 

vápenocementovou omítkou v tl. 15 mm. Fasádní omítka je tvořena silikátovou 

tenkovrstvou omítkou s rýhovanou strukturou zrnitosti 2 mm. Podklad tvoří cementová 

lepící hmota 2 × 3mm s vloženou perlinkou. 

Výplně otvorů  

Vnitřní dveře budou dřevěné do ocelových zárubní. Venkovní dveře a okna budou 

plastová zasklená izolačním dvojsklem, mezera mezi skly bude vyplněna argonem. Okna 

budou kotvena do ostění systémovými kotvami určenými pro kotvení plastových oken cca 

po 500 mm. Připojovací spára bude důsledné opatřena parotěsnou páskou ze strany 

interiéru a paropropustnou páskou ze strany exteriéru. Nad projektem specifikovanými 

okny bude osazeno systémové pouzdro pro umístění venkovních žaluzií.  

Veškeré konstrukce a výrobky budou provedeny a instalovány podle příslušných 

technologických postupů výrobců a dodavatelů těchto prvků  

 

a.6) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  

Pro objekt mateřské školy nejsou stanovena žádná zvláštní bezpečnostní opatření, 

kromě, těch, které vyplývají z účelu užívání. Jedná se zejména o bezpečnostní zasklení 

dveří a oken. Vstup na pozemek a pohyb po něm není ohrožen okolní dopravou. 

 

 

a.7) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace  



26 

 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů musí být v souladu s 

textovou a výkresovou částí této dokumentace. Stavba bude realizována v souladu s 

platnými všeobecně závaznými předpisy, energetickými předpisy a technickými normami, 

zejména ČSN 73 0540,  

Vibrace:  

Vibrace vzniklé používáním výtahu budou dostatečně utlumeny. 

Hluk:  

Hlučnost stavby je omezena samotnou obvodovou konstrukcí a návrhem objektu. 

Objekt při provozu bude vykazovat hlučnost, ale nebude přesahovat hygienické limity. Je 

třeba v průběhu provozu provést experimentální měření a tyto hodnoty posoudit. 

Posudek musí provádět osoba k tomu řádně proškolená a specializovaná. O měření bude 

sepsán příslušný protokol.  

 

a.8) Požárně bezpečnostní řešení:  

Tuto problematiku řeší samostatná technická zpráva  

 

a.9) Základní použité předpisy:  

Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č.350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu /stavební zákon/,  

Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, 

Zákon č. 309/2006 Sb. /bezpečnost a ochrana zdraví při práci/,  

Zákon č. 35/1985 Sb. ve znění zákona č. 186/2006 Sb. /požární ochrana/,  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. /bezpečnost a ochrana zdraví/  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. /bezpečnost a ochrana zdraví na staveništích/,  

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

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb. /bezbariérové užívání staveb/,  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  
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Vyhláška č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

Základní použité technické normy :  

ČSN 73 0532 Akustika  

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov  

Požární normy řady ČSN 73 08xx  

ČSN 73 1901 Navrhování střech  

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů /ETICS/  

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy /ETICS/ Navrhování a použití 

mechanického upevnění pro spojení s podkladem  

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí  

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny  

ČSN ISO 4157 Výkresy pozemních staveb  

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb  
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Závěr 

 

 Oproti původní studii mateřské školy obsažené v příloze B – došlo jen k menším 

změnám. Byly změněny velikosti a umístění sklepních světlíků, oken v úklidové 

místnosti, v kanceláři učitelek a v místnosti WC pro děti. Byly ubrány 2 výplně otvorů 

v klubovně pro zlepšení tepelné stability v zimním období. Byly pozměněny polohy 

dveří v příčkách, ubráno umyvadlo v umývárně pro děti. Byla změněna dispozice 

místnosti WC u klubovny. 

 Předmětem zadání diplomové práce bylo vytvoření projektové dokumentace 

stavební části k provedení novostavby mateřské školy v souladu s platnými normami a 

právními předpisy v České republice. Zadání diplomové práce bylo splněno. 

 

 



 

Seznam použitých zdrojů 

 

Vyhláška 268/2009 Sb.: o technických požadavcích na stavby. 2009. Vyhláška 499/2006 

Sb.: o dokumentaci staveb. 2006. 

Vyhláška 63/2013 Sb.: kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

2013. Vyhláška 148/2007 Sb.: o energetické náročnosti budov. 2007. 

Vyhláška 78/2013 Sb.: o energetické náročnosti budov. 2013. Vyhláška 133/1998 Sb.: o 

požární ochraně. 1998 

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

Vyhláška 246/2001 Sb.: o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru. 2001 

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

Vyhláška 350/2012 Sb.: kterou se mění vyhláška č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). 2012 

Vyhláška 398/2009 Sb.: o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 2009 

Směrnice děkana 19/2011.: úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT. 2011 

ČSN ISO 13822 (73 0038). Zásady navrhování konstrukcí: Hodnocení existujících 

konstrukcí. Praha: ČNI, 2005. 

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov: Terminologie. Praha: ČNI, 2005. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Požadavky. Praha: ČNI, 2011. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Požadavky. Změna 1. Praha: ČNI, 2012. 

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin. Praha: ČNI, 2005. 

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody. Praha: ČNI, 2005. 

ČSN EN ISO 13788 (730544). Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních 

prvků: Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a 

kondenzace uvnitř konstrukce: Výpočtové metody. Praha: ČNI, 2002. 

ČSN 73 1901. Navrhování střech: Základní ustanovení. Praha: ČNI, 1999. 

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov - Část 1. Praha: ČNI, 2007. 

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov - Část 1: Změna 1. Praha: ČNI, 2011. 

ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov. 

Praha: ČNI, 2007. 



 

ČSN 73 0580-3. Denní osvětlení budov - Část 3: Denní osvětlení škol. Praha: ČNI, 

1994. 

ČSN 73 0532. Akustika: Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 

budovách. Požadavky. Praha: ČNI, 2000. 

ČSN EN 12354-1 (730512). Stavební akustika: Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi. Praha: 

ČNI, 2009. 

ČSN EN 12354-2 (730512). Stavební akustika: Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi. Praha: 

ČNI, 2009. 

ČSN 73 0810-4. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: ČNI, 2009. 

ČSN 73 0802-5. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: ČNI, 2009. 

ČSN 73 0873-6. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. Praha: ČNI, 

2003. KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01. Brno: Ediční 

středisko VUT, 

2010. 

DONAŤÁKOVÁ, Dagmar. Stavební akustika a denní osvětlení: Modul M01. Brno: 

Ediční středisko 

VUT, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

UT = upravený terén 

PT = původní terén 

PD = projektová dokumentace 

EPS = expandovaný pěnový polystyren 

XPS = extrudovaný vytlačovaný polystyren 

ŽB = železobeton 

PB = prostý beton 

TI = tepelná izolace 

HI = hydroizolace 

PP = polypropylen  

PE = polyetylén  

PES = polyester 

PVC = polyvinylchlorid 

1.NP = 1. nadzemní podlaží 

2.NP = 2. nadzemní podlaží 

1.S = 1. suterénní podlaží 

BTB = betonová tvarovka bednící 

PTH = Porotherm 

P+D = pero a drážka  

NN = nízké napětí  

RŠ = revizní šachta 

VŠ = vodoměrná šachta 

k. ú. = katastrální území 

č. p. = číslo popisné 

Rdt = tabulková výpočtová únosnost zeminy (MPa) 

F5 ML = hlína s nízkou plasticitou a pevnou konzistencí 

m n. m. = metrů nad mořem 

Bpv = Balt po vyrovnání  

C25/30 = třída betonu 

B420B = druh ocelové výztuže 

Q = odtok dešťových vod (l/s) 



 

MC = malta cementová 

MVC = malta vápenocementová 

RAL = vzorník barev 

λ = součinitel tepelné vodivosti (W/mK) 

R = tepelná odpor (m
2
K/W) 

U = součinitel prostupu tepla (W/m
2
K) 

Uw = součinitel prostupu tepla celého okna (W/m
2
K) 

Ug = součinitel prostupu tepla okenního skla (W/m
2
K) 

Uem = průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy (W/m
2
K) 

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

µ = faktor difúzního odporu (-)…pro hydroizolace 

sd = ekvivalentní difúzní tloušťka (m) 

d = tloušťka vrstvy (m) 

ρ = objemová hmotnost materiálu (kg/m
3
) 

c = měrná tepelná kapacita (J/kgK) 

f,rsi = teplotní faktor 

Mc,a = roční množství zkondenzované vodní páry (kg/m
2
rok) 

Mev,a = roční množství odpařitelné vodní páry (kg/m
2
rok)  

Mc,n = maximální množství kondenzátu (kg/m
2
rok) 

Δθt10 = pokles dotykové teploty podlahy (°C) 

Δθsi,min = minimální povrchová teplota (°C) 

D = činitel denní osvětlenosti (%) 

k = rovnoměrnost osvětlení (-) 

s‘ = dynamická tuhost (MPa/m) 

Rw = vzduchová neprůzvučnost (dB) 

R’w = vážená vzduchová neprůzvučnost (dB) 

Lnw = kročejová neprůzvučnost (dB) 

L’nw = vážená kročejová neprůzvučnost (dB) 
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R (t) = únosnost nebo stabilita (v čase t) 

E (t) = celistvost (v čase t) 
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C = samouzavírací mechanismus 

CHÚC A = chráněná úniková cesta typu A 

NÚC = nechráněná úniková cesta 

DP1 = nehořlavý konstrukční systém 
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So = plocha otvorů (m
2
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2
) 

ps = stálé požární zatížení (kg/m
2
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