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Abstrakt 

Jednopodlažní objekt mateřské školy v Novém Jičíně s plochou vegetační střechou. Objekt se 

nachází na rovinném pozemku. Mateřská škola je nepravidelného tvaru připomínající písmene 

C. Konce objektu jsou propojeny spojovacím krčkem, který je mírně zapuštěn do země. Ze 

strany vnitrobloku je krček po celé výšce zahrnut nasypanou zemino. Fasáda do vnitrobloku 

je řešena jako vertikální zahrada - zelená fasáda.  
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vegetační střecha, železobetonová deska, nepravidelný tvar, Nový Jičín, křížem lepené panely  

  

  

  

Abstract 

Single-storey C-shaped building of kindergarten in Nový Jičín with flat green roof.The 

building is situated on the flat land. The plot is accessible by local road. Kindergarted has 

irregular plan. The ends are connected by connecting tunnel, which is partly below ground 

level. Courtyard facade is a vertical garden - green facade.  

  

Keywords 

Kindergarten, single storey building, flat roof, timber structure, green wall, green facade, 

vertical garden, green roof, reinforced concrete slab, irregular plan, city Nový Jičín, cross-

laminated solid panels  
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ÚVOD 

 

Tato diplomová práce zpracovává projekt Mateřské školy v Novém Jičíně dle zadání 

diplomové práce na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Má práce se zaměřila na velmi 

netradiční tvar budovy a s tím spojené vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné 

konstrukční soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové 

části a příloh podle pokynů vedoucího práce. Smyslem mé práce bylo vytvoření nadstandardní 

a kvalitní mateřské školy s ohledem na dané podmínky okolního prostředí s jednoduchým, ale 

funkčním dispozičním řešením včetně zajištění konstrukce po stránce statické a 

architektonické. 

Velký důraz při návrhu byl kladen na vysoký energetický standart budovy, kde bylo 

nutné optimalizovat návrh s ohledem na situování na pozemek, orientaci ke světovým stranám, 

tepelné zónování dispozice, návrh obvodového pláště, vyloučení tepelných mostů, výplně 

otvorů.  



Závěr 

V průběhu své práce jsem se snažil vyřešit dispozici pro daný účel, vhodnou konstrukční 

soustavu a vypracovat výkresovou dokumentaci včetně textové části a příloh podle pokynů 

vedoucího práce. Při tvorbě dokumentace pro provádění staveb jsem vycházel ze studií 

vytvořených v diplomovém semináři. Pro návrh objektu jsem využil BIM - informační model 

budovy - moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. 

Při vytváření této diplomové práce jsem se seznámil se spoustou informací ohledně 

problematiky dřevostaveb tvořených z křížem lepených panelů KLH.  

Ke zpracování práce jsem použil veškerých informačních zdrojů, které naleznete v seznamu 

použitých zdrojů. Diplomovou práci jsem zpracoval samostatně s přispěním cenných rad Ing. 

Radima Koláře, Ph.D., za což mu děkuji. 
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TL - tloušťka 
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A - Průvodní zpráva 
 

A)Průvodní zpráva 
            

A.1 Identifikační údaje 

 

A 1.1. Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  MATEŘSKÁ ŠKOLA V NOVÉM JIČÍNĚ 
 

Místo stavby: Bohuslava Martinů 22, 741 01, Nový Jičín-horní předměstí, p.č. 

 580/11 a 580/12, k.ú. Nový Jičín 
 

 

 

 

Předmět dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 

 

A.1.2. Údaje o žadateli 

 

Stavebník (investor): Město Nový Jičín, MěU Nový Jičín – odbor majetku, rozvoje a 

investic 

  IČO 298212 

  Masarykovo náměstí 1/1, 741 01, Nový Jičín 

 

 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Projektant:   AS design s.r.o. 

  Suvorovova 23 

  742 45 Šenov u Nového Jičína 

  email: info@asdesign.cz 

  IČO: 27701456 

Zodpovědný projektant:  Ing.Josef Stančík 

  ČKA 3689 

 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

Stavba byla povolena dne 12. 12. 2014 s platností stavebního povolení na dva roky. 

 

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče 

Město Nový Jičín 

Divadelní  1163/12 

741 01 Nový Jičín 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

K dokumentaci pro provádění stavby sloužila dokumentace pro stavební povolení, z níž 

vycházela. 

 

mailto:info@bpigroup.cz
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A - Průvodní zpráva 
 

c) další podklady 

V rámci přípravy projektu byl zmapován pozemek a byla vytvořena studie na základě 

požadavků investora. Dále byl proveden geologický průzkum, na jehož základě byl určen 

druh zeminy a hladina podzemní vody a geometrické zaměření stavební parcely. 

 

A. 3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Projektová dokumentace řeší novostavbu mateřské školy na parcelách s čísly 580/11 a 580/12. Dále 
sjezd na stávající komunikace na parcele č. 868/3. Všechny parcely se nachází na horním předměstí 

města Nový Jičín. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Pozemek je ve vlastnictví 
investora – Města Nového Jičína. V této době parcely nejsou nijak využívané a nachází se na nich pouze 
pár vzrostlých stromů.  

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

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

Pozemek se nenachází v žádné části záplavového území. Pozemek není součástí žádné památkové 
rezervace a ani nezasahuje do žádné památkové zóny nebo zvláště chráněného území.  

c) Údaje o odtokových poměrech 

Realizace stavby nemůže způsobit zaplavení sousedních pozemků srážkovou vodou. Dešťová voda bude 
svedena do nově vybudované vsakovací nádrže. Veškeré zpevněné plochy budou odvodněny. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo – li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl – li vydán územní souhlas 

Podle platného územního plánu se parcely nachází v ploše občanského vybavení.  Dokumentace řeší 

výstavbu nové mateřské školy pro 60 dětí. Záměr je v souladu s ÚPD.  

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Dokumentace řeší výstavbu nové mateřské školy. Územní rozhodnutí bylo v době zpracování projektové 
dokumentace vydáno se souhlasným stanoviskem. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Dokumentace řeší stavební výstavbu mateřské školy na dnes nevyužívaných parcelách. Při zpracování 
projektové dokumentaci byla dodržena Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 

Sb., zejména §24e Staveniště. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace řeší výstavbu nové mateřské školy. Při zpracování projektové dokumentaci byla dodržena 

vyhláška o technických požadavcích na stavby.   Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebylo řešeno. Stavba nepodléhá výjimkám, ani úlevovým řešením.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Napojení stavby na stávající inženýrské sítě. Budou provedeny nové přípojky vody a kanalizace. Dále pak 
přípojky silového vedení a vedení sdělovacího. Ty budou realizovány do kolaudace stavby na základě 
územního souhlasu. 

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

 

Parcelní číslo: 573/1, 580/1, 580/2, 580/4, 580/11, 580/12, 587/1, 657/1, 657/10, 742,3 

Obec: Nový Jičín 

Katastrální území: Nový Jičín-Horní předměstí 

Číslo LV: 10001 

Výměra: různá 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: jiná plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 
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Vlastník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín  

 

Parcelní číslo: 742/1 a 742/2 

Obec: Nový Jičín 

Katastrální území: Loučka u Nového Jičína 

Číslo LV: 63 

Výměra: různá 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

Druh pozemku: orná půda 

 

Vlastníci: Grussmann Jakub, Za potokem 20, Loučka, 741 01 Nový Jičín 

              Grussmann Petr, Za potokem 20, Loučka, 741 01 Nový Jičín  
 

 

 

A. 4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba. Mateřská škola. 

b) účel užívání stavby 

Mateřská škola. Stavba bude sloužit pro výuku dětí předškolního věku.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

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

Na stavbu se nevztahuje žádný jiný právní předpis. Stavba není kulturní památkou a nepodléhá ochraně 
podle jiných právních předpisů. 

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

Stavba byla navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, které zejména: 

- vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

- vyhláška č. 22/2010 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- vyhlášku 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 byly respektovány a splněny.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výstavba mateřské školy nepodléhá žádné výjimce. 

h) navrhované kapacity stavby  

Zastavěná plocha:   925 m2 

Obestavěný prostor:   4162 m3 

Výška hřebene: +4,532m (atika) 

Sklon střechy:  - bude použit jeden typ střechy a to střecha plochá s minimálním sklonem 3% 

Počet oddělení: stávající = 2 

Počet venkovních stání: stávající = 12 

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

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí) 

Potřeby a spotřeby medií a hmot jsou popsány v samostatných částech. 

Dešťová voda bude svedena do vsakovacích systému. 

Dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech je povinností všech původců odpadu vést evidenci 

vzniklých odpadů. Zatřídění odpadů a doporučený způsob likvidace jsou navrženy ve smyslu 

zákona 185/2001 Sb. O odpadech a Katalogu odpadů Vyhl. 381/2001 Sb. Vzniklé odpady 

budou skladovány na staveništi a posléze odváženy na řízenou skládku. 

S odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem. Během výstavby budou zbylé 
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stavební materiály, sutě a případně i zbylá zemina z výkopů odváženy na odpovídající 

skládky. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude 

dokladován. 

Třída energetické náročnosti budov viz. samostatná část - energetický průkaz  

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

předpokládané zahájení stavby   04/2015 

Předpokládané ukončení stavby   12/2015 

Stavba bude provedena v jedné etapě 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu – stavební úpravy : 23 250 000,- Kč 

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

Samotný objekt MŠ není členěn na objekty, ani technická a technologická zařízení. 
Projektová dokumentace dále řeší zpevněné plochy, příjezdové cesty k objektu a sjezd na stávající 

komunikaci.  
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Stavebník:   MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MěU NOVÝ JIČÍN - ODBOR MAJETKU, ROZVOJE A 

INVESTIC, IČO 298212 

 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN 

 

Stavba:  MATEŘSKÁ ŠKOLA V NOVÉM JIČÍNĚ 

 

 
Místo stavby: BOHUSLAVA MARTINŮ 22, 741 01, NOVÝ JIČÍN-HORNÍ PŘEDMĚSTÍ, p.č. 580/11 A 

580/12, k.ú. NOVÝ JIČÍN 
 
 
 
 
 

 

 
 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
k dokumentaci pro provádění stavby  

 
 
 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA V NOVÉM JIČÍNĚ 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
Brno: 01/2015                             Vypracoval:   Bc. Adam Stančík 
                                      

              ................…..................………… 
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B)Souhrnná technická zpráva 
            

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Projektová dokumentace řeší novostavbu mateřské školy na parcelách s čísly 580/11 a 580/12. Dále 
sjezd na stávající komunikace na parcele č. 868/3. Všechny parcely se nachází na horním předměstí 
města Nový Jičín. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Pozemek je ve vlastnictví 
investora – Města Nového Jičína. V této době parcely nejsou nijak využívané a nachází se na nich pouze 
pár vzrostlých stromů.  

Parcela není v památkově chráněné části města. 

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

V rámci přípravy projektu byl zmapován pozemek a byla vytvořena studie na základě požadavků 

investora. Dále byl proveden hydrogeologický průzkum, na jehož základě byl určen druh zeminy a hladina 
podzemní vody a geometrické zaměření stavební parcely. 

Bylo provedeno měření radonového zatížení území. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V místě dotčeného plánovanou výstavbou se nenacházejí zvláště chráněná území, památkové zóny, 
památkové rezervace, záplavová území apod. 

V okolí stavby se nachází ochranná a bezpečnostní pásmo vedení plynovodní potrubí. Stavba svým 
rozsahem zasahuje pouze do ochranného pásma.   

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

Parcela se nenachází v záplavovém území. Parcela se nachází v blízkosti vodního toku spojující retenční 
nádrž Bocheta s řekou Grasmanka.  

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

Negativní vlivy na okolní pozemky a stavby v průběhu provádění stavby je potřeba 

minimalizovat vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. 
Během výstavby je nutno dodržet hygienické limity ekvivalentních hlukových hladin v okolí 
výstavby (dle vyhl. Vyhl. č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací). Stavební práce budou prováděny v denní době od 7.00 do 21.00 hodin, hluk 
nepřesáhne přípustnou hodnotu akustického tlaku A ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB ve 
vzdálenosti 2,00 m od fasády obytných budov. 

Stavba nevykazuje žádný nežádoucí dopad na životní prostředí. Při realizaci stavby nedojde 
k znečišťování povrchových a podzemních vod. Dle zákona c. 185/2001 sb. o odpadech v 
platném znění a § 79 odst. 5 písmena c a vyhlášky č. 132/1998 sb. se odpady vzniklé při 
stavbě i dále při jejím užívání se budou třídit na recyklovatelné a nerecyklovatelné. 
Recyklovatelné budou předávány k dalšímu využití do nejbližší provozovny Sběrných 
surovin, nerecyklovatelné budou ukládány do nádob k tomu zvláště určených a likvidovány 
specializovanou firmou. Při výstavbě bude ovzduší ovlivněno především tuhými látkami. 

Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb se 
běžně neprovádí. Zvýšena prašnost bude omezována důkladným dodržováním všech 
platných předpisu a norem s důrazem na řádné čištění stavebních mechanizmu před 

výjezdem na veřejnou (místní) komunikaci. Pro přepravu sypkých hmot musí být použity 
vhodné dopravní prostředky. Veškeré dopravní mechanizmy musí splňovat ustanovení 
platných předpisu. Vlastní provoz nebude mít negativní vliv na ovzduší. Ve smyslu § 4 odst.10 zákona c. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel zařadil stacionární zdroj podle míry vlivu na kvalitu ovzduší 

do kategorie malého znečištění. 
Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
Realizace stavby nemůže způsobit zaplavení sousedních pozemků srážkovou vodou. 
Dešťová voda, bude svedena do nově vybudovaných vsakovacích nádrží. Veškeré 
zpevněné plochy budou odvodněny. Odtokové poměry v území nebudou změněny. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci realizace stavby bude provedeno kácení menších dřevin a skrývky ornice. Dále nebudou 
provedeny demoliční práce a další asanace. Některé stávající dřeviny budou zachovány.  
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pro stavbu nejsou potřeba provádět zábory zemědělského půdního fondu, ani pozemků určených k plnění 
funkce lesa, a to jak dočasné, tak trvalé. 

h) územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Mateřská škola bude napojena na místní obslužnou komunikaci – ulice Bohuslava Martinů. Na komunikaci 
je napojen sjezdem.  
Pozemek bude napojen novým sjezdem na stávající místní veřejnou komunikaci 2. třídy 
s povolenou rychlostí 50km/hod. 

Stavba bude napojena na vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro 
zneškodňování odpadních vod. Objekt bude připojen na podzemní vedení NN přes elektroměrnou skříň. 
Elektroměrná skříň se nachází na hranici pozemku investora. Dále bude objekt připojen na sítě 
elektronických komunikací. Přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií 
musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí 

být přístupná a trvale označená. Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci pro odvod splaškových 

vod. Pro realizaci přípojky bude použit systém WAVIN – potrubí PVC KG DN 150, dl. 22,3m. Potrubí PVC 
bude v rýze ukládáno ve spádu min. 2% směrem k stávající splaškové kanalizaci do pískového lože s 
obsypem pískem do úrovně 150 mm nad horní okraj roury s ručním hutněním. Zbytek výkopu bude 
zaházen prosátou zeminou. 
Dešťové vody budou ze střešních svodů vedeny potrubím PVC KG DN 100 do revizní šachty a dále budou 
odvedeny do systému retenčních bloků Rigo-fill. Potrubí PVC bude v rýze ukládáno do pískového lože s 
obsypem pískem do úrovně 150 mm nad horní okraj roury s ručním hutněním ve spádu 1,5%. Zbytek 

výkopu bude zaházen prosátou zeminou a zatravněn nebo nad ním bude provedena skladba zpevněných 
ploch. 

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

Novostavba mateřské školy bude probíhat v jedné samostatné etapě. 

Stavba nemá věcný a časový vliv na související investice.  
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B. 2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude užívána k výuce dětí předškolního věku. Nebude sloužit k dlouhodobému ubytování těchto 
osob.  

Zastavěná plocha:   925 m2 

Obestavěný prostor:   4162 m3 

Výška hřebene: +4,532m (atika) 

Sklon střechy:  - bude použit jeden typ střechy a to střecha plochá s minimálním sklonem 3% 

Počet oddělení: stávající = 2 

Počet venkovních stání: stávající = 12 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Územní rozhodnutí bylo v době zpracování projektové dokumentace vydáno se souhlasným stanoviskem. 

Výstavba MŠ splňuje všechny podmínky územní regulace. Stavba nebude narušovat svým vzhledem 
okolní stavby a zapadá do stávající zástavby občanské vybavenosti. Základní myšlenkou konceptu je 

hmota ve tvaru mnohoúhelníku s částečně zapuštěnými třemi stranami. Stavební parcela má rovinatý až 
mírně svažitý charakter směrem na severovýchod. 

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

Dokumentace řeší výstavbu nové mateřské školy pro město Nový Jičín na ulici Bohuslava Martinů. S 
ohledem na okolní zástavbu respektuje uliční ráz. V rámci uliční rázu je zde navržena plochá střecha. 
Stavba tvarem připomíná desetiúhelník se dvěma částmi mírně zapuštěnými do země. Tyto části tvoří 
spojovací krk mezi jednotlivými oddělenými, které jsou spojeny díky jídelně. Stavbě svou barvou nijak 
nevyniká v okolí, spíše naopak. Byla použita světlá pastelová šedá s dekorativními prvky – zvířecí motivy 
u vchodu školky a dětské motivy na fasádě ze zahrady. Finální vrstva bude silikonová fasáda, minerální 

s velikostí zrna 2mm.  

B. 2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Za vstupem do mateřské školy se nachází zádveří a chodba, které prochází skrz celou tloušťku stavby. Ze 
zádveří je umožněn vstup do šaten prvního i druhého oddělení. Šatny jsou přímo napojeny na koupelnu 
s WC, učitelskou místnost a denní místnost. Do koupelny s WC je umožněn přístup také z denní místnosti. 

Zádveří sousedí také s řídící místností, která dále sousedí s místností technickou. Do technické místnosti 
je přístup pouze zvenčí. Z prostorné chodby, která je oddělena od zádveří prosklenou stěnou je 
zpřístupněno oddělené WC, sklad uklízečky a ředitelna. Chodba se zádveřím spojuje vnitroblok se 
vstupním prostorem.  

Denní místnost a spací místnost opticky odděluje stěna s úložným prostorem pro hračky a knihy. Každá 
spací místnost je vybavena skladem lehátek a lůžkovin. Zatímco v prvním oddělení je umožněn přístup na 
WC ze spací místnosti, u druhého oddělení je tomu tak z chodby, která je propojena s denní místností. 
Na západní straně objektu se nachází jídelna s přípravnou jídla. Jídelna je spojena s odděleními pomocí 
chodby a spojovacího krku. Přípravna jídla je přístupná jak z venkovního prostoru, tak také přes šatnu 
kuchařek. Část přípravny jídla je vymezen pro skladování potravin. Z jídelny je přístupno také WC se šesti 
záchody. 

Prstencovitý tvar budovy vytváří uvnitř vnitroblok, který je přístupný pomocí schodiště přes z poloviny 
zapuštěný spojovací krk. 

B. 2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Mateřská škola určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Je navržena jako 
bezbariérová v souladu vyhláškou č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné 

technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

B. 2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Pro bezpečné užívání stavby platí obecně platné standardy a nestanoví se žádná zvláštní 
opatření. 
B. 2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu, stropní konstrukce nadzemních podlaží jsou tvořeny 
prefabrikovanými plošnými dřevěnými panely. Nosný konstrukční systém je stěnový. Objekt bude 
zateplen minerální izolací. Výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů s izolačním trojsklem.  
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Podzemní část podlaží – spojovací krček: stěny a strop (střecha) je navržena z železobetonu tl. 200mm a  
je založeno na železobetonové desce tl. 250mm. Použitý beton C20/25 a ocel B500B. Nosné svislé i 
vodorovné nadzemní části podlaží tvoří prefabrikované stěnové dřevěné křížem lepené KLH panely 
založené na základové ŽB desce doplněné o tepelně-izolační vrstvu, kterou tvoří zhutněné pěnosklo 
Refaglass. Následuje drenážní vrstva v podobě drceného kameniva frakce 16-32 a zemní pláň. 

 

Obvodové konstrukce nadzemních podlaží je řešena jako difúzně otevřená konstrukce 

Z prefabrikovaných křížem lepených panelů zaizolována minerální tepelnou izolací ISOVER TF PROFI. 

Následuje větraná vzduchová vrstva tvořena ocelovou nosnou konstrukcí zelené fasády v prvním případě 
a ve druhém případě je na tepelnou izolaci nanesena probarvená silikátová fasádní omítka. 

Plochá střecha je navržena jako vegetační extenzivní střecha. Z interiéru je ve všech místnostech použit 
sádrokartonový podhled zavěšený na CD profilech. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný KLH dřevěný 
panel. Parotěsnou vrstvu tvoří samolepicí modifikovaný asfaltový pás.  Tepelně izolační a zároveň 

spádovou vrstvu tvoří expandovaný polystyrén EPS 150S. Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena 
měkčenou PVC fólií. Na ně je položena drenážní fólie perforovanou shora Dekdren z obou stran opatřena 

geotextílií, na které je násyp ze substrátu a vegetační vrstva. Povrchovou vrstvu tvoři suchomilné rostliny 
třídy 1 a 2. 

Fasádní výplně tvoří hliníková okna a dveře s izolačním trojsklem. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k její deformaci při výstavbě ani v průběhu jejího užívání. Z hlediska 
statického je konstrukce navržena tak, aby byla schopna přenést zatížení vlastní váhy + nahodilé 
zatížení. Statický výpočet je nedílnou součástí dokumentace. 

B. 2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

K přípravě teplé vody pro vytápění bude sloužit tepelné čerpadlo typu země-voda. V systému země x 

voda je energetický potenciál prostředí, především zóny nasycené podzemní vodou, využíván 
prostřednictvím vrtů do hloubky cca 80 m. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do podzemních vod. 
Bude stavba zemních vrtů pro sběrače tepelného čerpadla povolována v samostatném vodoprávním 

řízení. 

b) výčet technických a technologický zařízení 

Navrhovaný objekt není objektem výrobním, proto tato kapitola není zpracovaná. 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Projekt je řešen po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky Zákona č.183/2006 Sb., Vyhlášky 
č.268/2009 Sb., Vyhlášky č.23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0821, ČSN 73 0810, ČSN 
73 0873. Podrobně viz samostatná příloha - D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

B. 2.9. Zásady hospodaření s energiemi.  

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Jednotlivé tepelně technická kritéria jsou splněny na základě požadavků příslušných norem. 
Podrobně viz samostatná příloha – D.1.4. Technika prostředí. Pro zpracování posouzení byla použita 
platná legislativa, tj. vyhlášky i normy, ke dni zpracování projektu a posouzení. 

b) energetická náročnost stavby 

Na základě posouzení a následného vyhodnocení objektu MŠ podle požadavků ČSN 730540-2:2011 lze 
konstatovat, že: 

Objekt splňuje požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla U,em 

Objekt splňuje požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla U,em,reg 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy je A – velmi úsporná 

Podrobně viz samostatná příloha D.1.4. – Technika prostředí. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Aletrnativní zdroje pro stavební objekt není v projektu řešen. Pro objekt je v budoucnu navržena plocha 
pro fotovoltaické panely, které budou umístěny na ploché střeše.  
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B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Větrání je v objektu zajištěno přirozeně popř. pomocí vzduchotechnických zařízení navržených dle 
platných norem a vyhlášek. 

Obytné a pobytové místnosti jsou přímo osvětleny a větrány přirozeně. Bezokenní WC a sklad uklízečky 
budou opatřeny ventilátory s doběhem s vyvedením nad střešní rovinu. 
Vytápění bude zajištěno pomocí tepelné čerpadlo typu země-voda s bivalentním elektrickým kotlem. 
Objekt je vytápěn podlahovým elektrickým vytápěním. 
Objekt je osvětlen přirozeně přes fasádní výplně a střešní světlíky.  
Vnitřní rozvody vodovodu k jednotlivým zařizovacím předmětům jsou navržené dle platných 
norem a vyhlášek. 

V rámci provozu MŠ, bude vznikat pouze běžný komunální odpad a bude likvidován běžným 
způsobem. 
V rámci elektroinstalace je řešeno domovní vedení NN, nové elektroinstalace, napojení vzduchotechniky, 

rozvody pro vytápění, vnitřní a venkovní osvětlení. Slaboproudé rozvody, ochrana před přepětím a 
bleskem nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace.  
Stavba ani její provoz nevyžadují zvláštní opatření k zajištění ochrany zdraví a životního prostředí. 

Projektová dokumentace respektuje platné závazné předpisy hygienické, ochrany zdraví a životního 
prostředí, zejména Vyhl. č.268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. Pro stavbu 
bude použito atestovaných stavebních materiálů. 
Jedná se o nevýrobní objekt, nebude zde docházet k vibracím. 

 

B. 2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 

 

a) ochrana před pronikání radonu z podloží 

Bylo provedeno měření radonového zatížení území na jehož základě není nutno navrhovat ochranná 

opatření před pronikáním radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Ochrana před technickou seizmicitou nejsou předmětem řešení této projektové 

dokumentace. 

d) ochrana před hlukem 

Navržené stavební konstrukce, resp. jejich materiály splňují požadavky na neprůzvučnost 

stavebních konstrukcí v prostorách dle účelu užívání stavby. 

e) protipovodňová opatření  

V místě dotčeného plánovanou výstavbou se nenacházejí záplavová území. 

 

 B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro  
neškodňování odpadních vod. Objekt bude připojen na podzemní vedení NN přes elektroměrnou skříň. 
Elektroměrná skříň se nachází na hranici pozemku investora. Dále bude objekt připojen na sítě 
elektronických komunikací. Přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií 

musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí 

být přístupná a trvale označená. Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci pro odvod splaškových 
vod. Pro realizaci přípojky bude použit systém WAVIN – potrubí PVC KG DN 150, dl. 22,3m. Potrubí PVC 

bude v rýze ukládáno ve spádu min. 2% směrem k stávající splaškové kanalizaci do pískového lože s 
obsypem pískem do úrovně 150 mm nad horní okraj roury s ručním hutněním. Zbytek výkopu bude 
zaházen prosátou zeminou. 

Dešťové vody budou ze střešních svodů vedeny potrubím PVC KG DN 100 do revizní šachty 

a dále budou odvedeny do systému retenčních bloků Rigo-fill. Potrubí PVC bude v rýze 

ukládáno do pískového lože s obsypem pískem do úrovně 150 mm nad horní okraj roury 

s ručním hutněním ve spádu 1,5%. Zbytek výkopu bude zaházen prosátou zeminou a 

zatravněn nebo nad ním bude provedena skladba zpevněných ploch. 
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B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

MŠ se nachází na ulici Bohuslava Martinů. Komunikace na parcele č. 868/3 je obousměrná bez 
parkováních míst po obou stranách. Z MŠ povede sjezd, díky němuž bude napojena na stávající dopravní 
infrastrukturu. Maximální rychlost na komunikaci je 50km/h. Ve výhledu na obě strany není ničím 

bráněno. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Sjezd přes chodník bude dostatečně zpevněn a šířkově uzpůsoben pro používání. Sjezd bude 

obousměrný. Nutno doplnit o potřebné dopravné značení. Sjezd křižuje chodník pro pěší komunikaci.  

c) doprava v klidu 

Pro parkování je určeno parkoviště o kapacitě 12 osobních vozidel. Parkoviště slouží pro zaměstnance a 

klienty. 

a) pěší a cyklistické stezky 

Na ulici Bohuslava Martinů se nachází značená cyklistická stezka. Pro pěší je na obou stranách ulici 

stávající chodník. Vstup na pozemek pro pěší je uvažován z chodníku. Cyklistické stezky projekt neřeší.  

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Budou řešeny po dokončení stavebních prací – vytvoření ploch pro parkoviště a příjezdové komunikace. 
Plocha po výkopech kolem domu bude srovnána a zatravněna. 

b) použité vegetační prvky 

Objekt MŠ má zelenou vegetační extenzivní střechu a vnitroblok objektu je navržen se zelenou fasádou – 
vertikální zahradou. Před objektem budou vysázeny stromy – relaxační prostor.  

c) biotechnická opatření 

S žádnými biotechnickými opatřeními se nepočítá.  

 

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

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

Navržené stavební konstrukce, resp. jejich materiály splňují požadavky na neprůzvučnost stavebních 
konstrukcí v prostorách dle účelu užívání stavby. 

Potřeby a spotřeby medií a hmot jsou popsány v samostatných částech. 

Dešťová voda bude svedena do vsakovacích systému. 

Dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech je povinností všech původců odpadu vést evidenci vzniklých 
odpadů. Zatřídění odpadů a doporučený způsob likvidace jsou navrženy ve smyslu zákona 185/2001 Sb. 

O odpadech a Katalogu odpadů Vyhl. 381/2001 Sb. Vzniklé odpady budou skladovány na staveništi a 
posléze odváženy na řízenou skládku. 

S odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem. Během výstavby budou zbylé stavební 
materiály, sutě a případně i zbylá zemina z výkopů odváženy na odpovídající skládky. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při provádění prací bude dodržována  

ČSN DIN 18 915 Práce s půdou,  

ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin,  

ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků,  

ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření,  

ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny  

ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  

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 

Zjišťovacím řízení ani stanovisku EIA stavba nepodléhá 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují.  

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Umístěním stavby se nemění a jejím charakterem se nedotýká zájmů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Je nutné zřídit zařízení staveniště. Mezideponie ornice a vytěžené zeminy bude umístěna v 
severozápadním okraji parcely. Část ornice a vytěžené zeminy bude použita na terénní úpravy, zbylá 
zemina bude odvezena na skládku. Plochy určené pro skládky materiálů, krytý přístřešek a plochy 

vymezené k dopravě po staveništi budou zpevněny živičnou drtí nebo jiným materiálem. Staveniště bude 

po celém svém obvodu oploceno drátěným pletivem se sloupky na betonových patkách do výšky 2 m. V 
místě, kde se nachází vjezd na staveniště, bude vytvořena brána z ocelového rámu a bude opatřena 
zámkem a bezpečnostními značkami. Příjezd a přístup na staveniště bude ze stávající komunikace. 

b) odvodnění staveniště, 

K odvodnění staveniště využijeme terén pozemku, v případě přívalového deště nebo výskytu většího 
množství vody, např. podzemní vody, ve výkopu bude tato voda přečerpávána čerpadly do kanalizace. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Komunikace mimo obvod staveniště je 
nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Veřejné zájmy nebudou nijak významně průběhem realizace výstavby dotčeny, bude se jednat pouze o 

krátkodobé omezení provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi z důvodu přesunu materiálů a pohybu 
těžkých vozidel. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
V rámci realizace stavby bude provedeno kácené menších dřevin a skrývka ornice. Dále nebudou 
provedeny demoliční práce a další asanace. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Zařízení staveniště bude umístěno na parcelách č. 580/11 a 580/12 k.ú. Nový Jičín – horní předměstí. 
Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Stavba nemá s ohledem na svůj nevýrobní charakter negativní vliv na životní prostředí. 
Během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu odpadů Vyhl. 381/2001 
Sb. do následujících kategorií: 
08 01 11  Odpadní barvy a laky obsahující org.rozpouštědla nebo jiné neb. látky 

08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  Plastové obaly 
17 01 01  Beton 
17 02 01  Dřevo 
17 02 03  Plasty 
17 03 02  Asfaltové směsi 

17 04 05  Železo, ocel 

17 04 11  Kabely 
17 05 04  Zemina a kamení (z výkopu staveb. jámy) 
17 05 04  Zemina a kamení (z ostatních výkopu ) 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady 
Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným 
subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů 
vzniklých při stavbě bude dokladován. 
Provozem objektu nebudou vznikat žádné odpady. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Mezideponie ornice a vytěžené zeminy bude umístěna v severozápadním okraji parcely. 
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Část ornice a vytěžené zeminy bude použita na terénní úpravy, zbylá zemina bude odvezena na skládku. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Stavba bude prováděna šetrným způsobem s ohledem na životní prostředí. Odpady vznikající během 

realizace stavby budou uloženy do kontejnerů pro stavební odpad a budou zneškodněny dle platných 
právních předpisů. Za likvidaci odpadů je zodpovědný dodavatel stavby. Dále bude dohlíženo na 
minimalizaci znečištění prachem a hlukem. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
Bude vyžadováno dodržování příslušné legislativy pro bezpečnost a ochranu zdraví, především zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále 
dodržení podmínky stavebního povolení, respektive ohlášení. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nesmí v průběhu výstavby na staveništi vyskytovat. 
Přiléhající komunikace je oddělena od staveniště drátěným pletivem se sloupky na betonových patkách, 

čímž zabráníme vstupu nepovolaným osobám. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
V rámci projektu neřešeno. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Stavba MŠ nevyžaduje žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Zhotovitel stavby vypracuje podrobný harmonogram postupu stavebních prací a ten projedná a 

odsouhlasí se zástupci investora. 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby : 04/2015 
Předpokládaný termín dokončení stavby : 12/2015 
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Technická zpráva 
1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje. 

Jedná se o novostavbu mateřské školy 

Stavba bude užívána k výuce dětí předškolního věku. Nebude sloužit k dlouhodobému ubytování těchto 
osob.  

Zastavěná plocha:   925 m2 

Obestavěný prostor:   4162 m3 

Výška hřebene: +4,532m (atika) 

Sklon střechy:  - bude použit jeden typ střechy a to střecha plochá s minimálním sklonem 3% 

Počet oddělení: stávající = 2 

Počet venkovních stání: stávající = 12          

2. Architektonické, výtvarné, materiálové řešení, dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 

Dokumentace řeší výstavbu nové mateřské školy pro město Nový Jičín na ulici Bohuslava Martinů. S 

ohledem na okolní zástavbu respektuje uliční ráz. V rámci uliční rázu je zde navržena plochá střecha. 
Stavba tvarem připomíná desetiúhelník se dvěma částmi mírně zapuštěnými do země. Tyto části tvoří 
spojovací krk mezi jednotlivými oddělenými, které jsou spojeny díky jídelně. Stavbě svou barvou nijak 
nevyniká v okolí, spíše naopak. Byla použita světlá pastelová šedá s dekorativními prvky – zvířecí motivy 
u vchodu školky a dětské motivy na fasádě ze zahrady. Finální vrstva bude silikonová fasáda, minerální 
s velikostí zrna 2mm.  

Za vstupem do mateřské školy se nachází zádveří a chodba, které prochází skrz celou tloušťku stavby. Ze 
zádveří je umožněn vstup do šaten prvního i druhého oddělení. Šatny jsou přímo napojeny na koupelnu 
s WC, učitelskou místnost a denní místnost. Do koupelny s WC je umožněn přístup také z denní místnosti. 
Zádveří sousedí také s řídící místností, která dále sousedí s místností technickou. Do technické místnosti 
je přístup pouze zvenčí. Z prostorné chodby, která je oddělena od zádveří prosklenou stěnou je 

zpřístupněno oddělené WC, sklad uklízečky a ředitelna. Chodba se zádveřím spojuje vnitroblok se 
vstupním prostorem.  
Denní místnost a spací místnost opticky odděluje stěna s úložným prostorem pro hračky a knihy. Každá 
spací místnost je vybavena skladem lehátek a lůžkovin. Zatímco v prvním oddělení je umožněn přístup na 
WC ze spací místnosti, u druhého oddělení je tomu tak z chodby, která je propojena s denní místností. 

Na západní straně objektu se nachází jídelna s přípravnou jídla. Jídelna je spojena s odděleními pomocí 
chodby a spojovacího krku. Přípravna jídla je přístupná jak z venkovního prostoru, tak také přes šatnu 

kuchařek. Část přípravny jídla je vymezen pro skladování potravin. Z jídelny je přístupno také WC se šesti 
záchody. 
Prstencovitý tvar budovy vytváří uvnitř vnitroblok, který je přístupný pomocí schodiště přes z poloviny 
zapuštěný spojovací krk. 
Mateřská škola určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Je navržena jako 
bezbariérová v souladu vyhláškou č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné 
technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Za vstupem do mateřské školy se nachází zádveří a chodba, které prochází skrz celou tloušťku stavby. Ze 

zádveří je umožněn vstup do šaten prvního i druhého oddělení. Šatny jsou přímo napojeny na koupelnu 
s WC, učitelskou místnost a denní místnost. Do koupelny s WC je umožněn přístup také z denní místnosti. 
Zádveří sousedí také s řídící místností, která dále sousedí s místností technickou. Do technické místnosti 
je přístup pouze zvenčí. Z prostorné chodby, která je oddělena od zádveří prosklenou stěnou je 
zpřístupněno oddělené WC, sklad uklízečky a ředitelna. Chodba se zádveřím spojuje vnitroblok se 

vstupním prostorem.  
Denní místnost a spací místnost opticky odděluje stěna s úložným prostorem pro hračky a knihy. Každá 

spací místnost je vybavena skladem lehátek a lůžkovin. Zatímco v prvním oddělení je umožněn přístup na 
WC ze spací místnosti, u druhého oddělení je tomu tak z chodby, která je propojena s denní místností. 
Na západní straně objektu se nachází jídelna s přípravnou jídla. Jídelna je spojena s odděleními pomocí 
chodby a spojovacího krku. Přípravna jídla je přístupná jak z venkovního prostoru, tak také přes šatnu 
kuchařek. Část přípravny jídla je vymezen pro skladování potravin. Z jídelny je přístupno také WC se šesti 
záchody. 

Prstencovitý tvar budovy vytváří uvnitř vnitroblok, který je přístupný pomocí schodiště přes z poloviny 
zapuštěný spojovací krk. 
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4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

4.1       Zemní práce 

Výkopové práce budou provedeny dle výkresy základů. V rámci zemních prací bude nejdříve stažena 
ornice tl. 250 – 300mm. Uložena dle výkresu zařízení staveniště na dané místo určení. Dále bude v rámci 
zemních prací vykopána dostatečná hloubka pro základovou desku. Nezámrzná hloubka základu je 

850mm pod terénem. Deska bude z železobetonu C20/25 a oceli B500B. Základy MŠ budou odvodněny 
drenáží o průměru DN 100. Drenáž bude chráněna proti zanášení geotextílií a bude odvedena do systému 
retenčních bloků Rigo-fill. Podkladní beton bude proveden z betonu C12/15 a bude vyztužen kari sítí 
150/150/8mm. Železobetonové desky o tl.450mm budou provedeny na hutněný podsyp z pěnoskla tl. 
300mm.  Železobetonová deska spojovacího krčku nebude zespodu již zateplena. V případě 
neočekávaného podloží nebo při jiných komplikacích je třeba obeznámit projektanta a případně přivolat 
statika pro zhodnocení a následné řešení situace. 

4.2       Svislé konstrukce 

4.2.1 Svislé nosné konstrukce 

Nosné suterénní obvodové zdivo spojovacího krčku je navrženého ze železobetonu - beton C20/25 a ocel 

B500B.  
Obvodové konstrukce nadzemních podlaží je řešena jako difúzně otevřená konstrukce Z prefabrikovaných 
křížem lepených panelů zaizolována minerální tepelnou izolací ISOVER TF PROFI. 

Následuje větraná vzduchová vrstva tvořena ocelovou nosnou konstrukcí zelené fasády v prvním případě 
a ve druhém případě je na tepelnou izolaci nanesena probarvená silikátová fasádní omítka. 

4.2.2 Svislé nenosné konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce jsou řešeny stěnovými dřevěnými panely. Všechny vnitřní prefabrikované 

plošné dřevěné panely budou dvojitě opláštěné. V koupelnách budou požity voděodolné sádrokartonové 

desky.  

4.3       Vodorovné konstrukce 

4.3.1 Překlady, průvlaky 

Překlady budou řešeny pomocí nosných dřevěných pětivrstvých panelů KLH tl. 95mm výšky dle 

statického výpočtu. Orientace nosných částí překladů viz stavebně-konstrukční část PD. Průvlaky 
v místech velkých rozponů budou ocelové. Profily ocelových průvlaků viz stavebně-konstrukční část.  

4.3.2 Stropy 

Stropy budou deskové, dřevěné z vícevrstvých panelů tloušťky dle statického výpočtu. Do stropů budou 
otvory daných velikostí vrtány přímo na stavbě po přesném zaměření potřebných otvorů.  

4.3.3 Věnce 

Jedná se o dřevostavbu a věnce se v rámci celého objektu nenachází. Nosný systém stěnový.  

4.4       Schodiště   

V rámci vertikální komunikace je navrženo venkovní schodiště překračující spojovací krk. Toto schodiště 

je navrženo jako železobetonové založeno na betonovém základu.   

4.5       Krov, střešní konstrukce 

Jedná se o jednopodlažní budovu. Nosná část střešní konstrukce tvořena stropními prefabrikovanými 
dřevěnými panely tl. 230 mm. Plochá střecha je navržena jako vegetační extenzivní střecha. Z interiéru 
je ve všech místnostech použit sádrokartonový podhled zavěšený na CD profilech. Nosnou konstrukci 
tvoří prefabrikovaný KLH dřevěný panel. Parotěsnou vrstvu tvoří samolepicí modifikovaný asfaltový pás.  
Tepelně izolační a zároveň spádovou vrstvu tvoří expandovaný polystyrén EPS 150S. Hlavní hydroizolační 
vrstva je tvořena měkčenou PVC fólií. Na ně je položena drenážní fólie perforovanou shora Dekdren z 
obou stran opatřena geotextílií, na které je násyp ze substrátu a vegetační vrstva. Povrchovou vrstvu 

tvoři suchomilné rostliny třídy 1 a 2. Ve skladbě střechy je počítáno s průměrnou izolací 300mm. 
Tepelně-izolační vrstva slouží zároveň jako vrstva spádová. 

4.6       Výplně otvorů 

4.6.1 Výplně otvorů vnější 

Vstupní dveře jsou hliníkové s prosklení. Zbylé dveře ve fasádě jsou plné hladké, šedé barvy. Vstupní 

dveře budou dřevěné a budou splňovat minimálně hodnotu Ud=1,0W/m2.K. 

Okenní výplně jsou hliníkové s hodnotou minimálně Uw = 1,0 W/m2K, barvy šedé s izolačním trojsklem. 

Okna jsou navržena otvíravá a sklápěcí, posuvná a sklápěcí nebo fixní. Výplně fasádních otvorů jsou 

předsazena před nosnou část skladby stěny (KLH panely). Předsazení pomocí prvků – úhelníky, t-prvky 

z kompozitu. Na spodní části rámu okna je upevněn podkladní profil, čímž je vymezen prostor pro osazení 

a upevnění parapetu. Spára mezi rámem okna a dřevěnou konstrukcí je vyplněna PUR pěnou. V případě, 
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že daná výplně není předem opatřena parotěsnící a paropropustnou páskou bude připojovací spára po 

odříznutí PUR pěny opatřena z obou stran samolepícími páskami. Na vnitřní straně okna je použita 

parotěsnící páska AirStop a na vnější straně okna paropropustná páska Tyvek. 

4.6.2 Výplně otvorů vnitřní 

Povrchové úpravy dveřních křídel včetně barevného řešení upřesní HAP. Jsou navržena dveřní křídla plná i 

prosklená. Otočné i posuvné.  

4.7       Úpravy povrchů 

4.7.1 Úpravy povrchů vnějších 

Vnější fasáda bude ze silikátové minerální probarvené omítky, barvu určí HAP. Střecha je vegetační 

extenzivní. Vnější parapety budou z titan-zinku stejně jako oplechování atiky střechy zelené a střechy 

spojovacího krku. Vnější stěny vnitrobloku jsou navrženy jako vertikální zahrady.  

4.7.2 Úpravy povrchů vnitřních 

Vnitřní stěny budou všechny opláštěné instalační SDK předstěnou, dvojité opláštění SDK deskami. Prostor 

mezi SDK deskou a nosnou částí stěny bude vyplněný minerální izolací. V této vrstvě budou také vedeny 

elektro rozvody. Poté budou stěny přetmelené a po zbroušení budou finálně vymalovány bíle nebo 

barvou, kterou určí HAP.  

V místnostech s mokrým provozem – toaleta a koupelny bude na stěnách proveden keramický obklad. 

Keramický obklad bude použit také v místnostech učitelek a ředitelně. Obklad bude použit také 

v prostorách přípravy jídla.  

V místech mimo mokrý provoz bude na podlahách položena samonivelační barevná, polymerem 

modifikovaná dekorativní stěrka (matná, barva svěží zelená) a koberec.  

4.8 Hydroizolace 

Ve skladbě zelené střechy jsou použity asfaltové pásy se samolepící vrstvou pro spojení asfaltového pásu 

a dřevěného stropního panelu. Dále je použita PVC fólie DEKPLAN 77 nebo fólie tl. 1,5mm (např. 

ALKORPLAN 35176) z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) obsahující výztužnou PES (polyesterovou) vložku. 

Fólie bude je kotvena přitížením vrstev vrstvou hydroizolace. Spodní stavba objektu je izolována 

asfaltovými pásy k tomu určenými. Hydroizolace základové desky je celoplošně natavena na podkladní 

beton a chráněna netkanou geotextilii min. 300g/m2. 

4.9 Tepelné izolace 

Pro izolaci spodní stavby je použito extrudovaného polystyrenu. Tepelná izolace z extrudovaného 

polystyrenu je vytažena minimálně 300mm na výšku upraveného terénu. Objekt je zateplen minerální 

izolacemi z vnějšku i zevnitř. Na zelenou střechu je použita tepelná izolace průměrné vrstvy 200mm. 

Tepelná vrstva tvoří také spádovou vrstvu ve sklonu minimálně 3%.  

4.10 Akustické izolace 

Ve skladbě stěnové konstrukce je použito minerální izolace v instalační SDK předstěně. Tato izolace slouží 
zároveň jako izolace akustická. 

4.11 Klempířské konstrukce 

Oplechování parapetů oken v závislosti na tloušťce zateplovacího systému – titan-zinkovaný plech. 
Dodávka parapetů je součástí dodávky oken. Vnitřní i vnější parapet bude součástí dodávky oken. Vnější 
parapet je navržen jako titan-zinkovaný plech (barvu před objednávkou upřesní HAP). Vnitřní parapety 
jsou navrženy dřevěné z masivu. 

Oplechování atiky střechy a atiky spojovacího krku bude z titan-zinku.   

Součástí oken vnitrobloku (v kontaktu s vertikální zahradou) bude oplechování nadpraží a ostění 
z exteriéru.  

Podrobněji viz výpis klempířských výrobků. 

4.12 Truhlářské konstrukce 

Vnitřní parapety jsou přírodní, dřevěné, z masivu, odstín dle HAP. Dveře jsou navrženy z CPL laminátu 
barvy jilm antracit popř. bělený dub popř. dle HAP.  

4.13 Zámečnické výrobky 

Zábradlí bude ze žárově zinkované oceli. Podrobněji viz výpis zámečnických výrobků. Zábradlí schodiště 
bude kotveno zboku do ramene schodiště, resp. železobetonové atiky spojovacího krčku. 
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4.14 Podlahy 

Na podlahách bude použit v denních a spacích místnostech koberec dle HAP. Mimo mokré provozy bude 

položena samonivelační barevná, polymerem modifikovaná dekorativní stěrka (matná, barva svěží 

zelená), popř. marmoleum nebo pvc krytina. V koupelnách a na WC bude položena keramická dlažba.  

4.15 Výtahy, jeřáby 

V objektu se výtahy ani jeřáby nevyskytují.  

4.16 Podhledy 

Ve všech místnostech bude světlá výška snížena na +3,000, měřeno od 0,000 – podlaha v 1NP.  

4.17 Barevné řešení 

Fasáda bude barvy světle šedé pastelové. Střecha zelená, vegetační, extenzivní. Fasáda vnitrobloku – 
vertikální zahrada. Všechny klempířské prvky – titan-zinek barvy přírodní. Vnější otvory barvy šedé, 
odstín určí HAP. V rámci barevného řešení fasády budou před vlastní realizací provedeny barevné vzorky 
na stavbě. 

5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Pro bezpečné užívání stavby platí obecně platné standardy a nestanoví se žádná zvláštní opatření. 
Umístěním stavby se nemění a jejím charakterem se nedotýká zájmů ochrany obyvatelstva. Bude 

vyžadováno dodržování příslušné legislativy pro bezpečnost a ochranu zdraví, především zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále 
dodržení podmínky stavebního povolení, respektive ohlášení. 

 

6. Stavební fyzika 

Jednotlivé tepelně technická kritéria jsou splněny na základě požadavků příslušných norem. 

Podrobně viz samostatná příloha – D.1.4. Technika prostředí. Pro zpracování posouzení byla použita 
platná legislativa, tj. vyhlášky i normy, ke dni zpracování projektu a posouzení. 
Větrání je v objektu zajištěno přirozeně popř. pomocí vzduchotechnických zařízení navržených dle 
platných norem a vyhlášek. 
Obytné a pobytové místnosti jsou přímo osvětleny a větrány přirozeně. Bezokenní WC a sklad uklízečky 
budou opatřeny ventilátory s doběhem s vyvedením nad střešní rovinu. 

Vytápění bude zajištěno pomocí tepelné čerpadlo typu země-voda s bivalentním elektrickým kotlem. 

Objekt je vytápěn podlahovým elektrickým vytápěním. 
Objekt je osvětlen přirozeně přes fasádní výplně a střešní světlíky.  
Vnitřní rozvody vodovodu k jednotlivým zařizovacím předmětům jsou navržené dle platných 
norem a vyhlášek. 
V rámci provozu MŠ, bude vznikat pouze běžný komunální odpad a bude likvidován běžným 
způsobem. 

V rámci elektroinstalace je řešeno domovní vedení NN, nové elektroinstalace, napojení vzduchotechniky, 
rozvody pro vytápění, vnitřní a venkovní osvětlení. Slaboproudé rozvody, ochrana před přepětím a 
bleskem nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace.  
Stavba ani její provoz nevyžadují zvláštní opatření k zajištění ochrany zdraví a životního prostředí. 
Projektová dokumentace respektuje platné závazné předpisy hygienické, ochrany zdraví a životního 
prostředí, zejména Vyhl. č.268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. Pro stavbu 
bude použito atestovaných stavebních materiálů. 

Jedná se o nevýrobní objekt, nebude zde docházet k vibracím. 
 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Projekt je řešen po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky Zákona č.183/2006 Sb., Vyhlášky 
č.268/2009 Sb., Vyhlášky č.23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0821, ČSN 73 0810, ČSN 
73 0873. Podrobně viz samostatná příloha - D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost dle vyhlášky číslo 601/2006 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu O bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. Dále je nutno dodržovat technická pravidla výrobců jednotlivých materiálů pro 
jejich zabudování do staveb. Dodavatelé stavby budou mít pro jednotlivé stavební práce zpracovány 
technologické postupy.  
Použité materiály budou splňovat technické požadavky dané zákonem č. 22/97 Sb., NV 163/02 Sb. v 
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platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. 

9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí; 

V rámci projektu se nenachází žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky na provádění 
stavby. V případě nejasností bude přivolán zodpovědný projektant. 

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

Zhotovitel se nechá zpracovat dílenskou dokumentaci navrhovaných částí na základě 
projektu pro provádění stavby. Obsah a rozsah bude upřesněn na základě komunikace 
s projektantem. 

11.  Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných –stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami; 

Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí nad rámec povinných -stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami budou upřesněny během výstavby. 

12.  Výpis použitých norem 

Výpis jednotlivých norem je popsán vždy v jednotlivých částech projektové dokumentace.  

Výpis použitých norem a podkladů 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zajišťována v souladu s předpisy: 

zák. č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

NV č. 148/2006 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

zák. č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vyhl. Č. 571/2006 Sb. – kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 

NV č. 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

NV č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhlášky a normy: 

zák. č. 62/2013 Sb. – o dokumentaci staveb 

zák. č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb 

zák. č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby+změna 20/2012Sb. 

zák. č. 269/2009 Sb. – o obecných požadavcích na využívání území 

zák. č. 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

zák. č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu 

 

ČSN 73 0532  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických   

 vlastností stavebních výrobků 

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě  

ČSN 73 1901 Navrhování střech 

ČSN 73 3610  Klempířské práce stavební 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 74 4505 Podlahy-společné ustanovení 

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 

ČSN 013420   Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části 

ČSN P 730610 Hydroizolace spodních staveb - sanace vlhkého zdiva - základní ustanovení 

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení  

ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení 

ČSN 743305  Ochranná zábradlí  
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Anotace práce Jednopodlažní objekt mateřské školy v Novém Jičíně s plochou vegetační 

střechou. Objekt se nachází na rovinném pozemku. Mateřská škola je 

nepravidelného tvaru připomínající písmene C. Konce objektu jsou 

propojeny spojovacím krčkem, který je mírně zapuštěn do země. Ze strany 

vnitrobloku je krček po celé výšce zahrnut nasypanou zemino. Fasáda do 

vnitrobloku je řešena jako vertikální zahrada - zelená fasáda. 

Anotace práce v 

anglickém 

jazyce 

Single-storey C-shaped building of kindergarten in Nový Jičín with flat 

green roof.The building is situated on the flat land. The plot is accessible by 

local road. Kindergarted has irregular plan. The ends are connected by 

connecting tunnel, which is partly below ground level. Courtyard facade is a 

vertical garden - green facade. 

Klíčová slova Mateřská škola, jednopodlažní, plochá střecha, dřevostavba, zelená fasáda, 

vertikální zahrada, vegetační střecha, železobetonová deska, nepravidelný 

tvar, Nový Jičín, křížem lepené panely 



Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Kindergarten, single storey building, flat roof, timber structure, green wall, 

green facade, vertical garden, green roof, reinforced concrete slab, irregular 

plan, city Nový Jičín, cross-laminated solid panels 
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