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Abstrakt 

Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění mateřské školky. Pozemek 

se nachází v zastavěné oblasti obce Vlčnov. Pozemek je svažitý, orientovaný na jihovýchod. 

Mateřská školka je navržena jako samostatně stojící nepodsklepená zděná budova se dvěma 

nadzemními podlažími. V každém podlaží jsou dvě oddělení pro pobyt dětí. Celkový 

projektovaný počet dětí je 60. Mateřská školka je přístupná z místní komunikace. Každé 

podlaží má vlastní vstup a to z jihovýchodu a ze severozápadu. 1.NP je částečně zastřešeno 

provozními plochými střechami – terasa a zelená střecha. 2.NP je zastřešeno sedlovou 

střechou, tvořenou dřevěnými sbíjenými vazníky. Součástí stavby je zahrada pro pohyb 

a hraní dětí. 

  

Klíčová slova 

Mateřská školka, sedlová střecha, plochá střecha, dřevěný příhradový vazník, terasa, zelená 

střecha, nadzemní podlaží, železobetonové montované schodiště, příčel, sloup, vnější 

kontaktní zateplovací systém, stavební objekt. 

  

Abstract 

This thesis solves the design documentation for implementation of kindergarten. The building 

site is situated in the urban area of village Vlčnov. The building site is sloping. The slope is 

oriented to the southeast. Kindergarten is designed as detached brick building with two floors 

and without basement. On each floor there are two departments for children. The total 

projected number of children is 60. Kindergarten is accessed from the local road. Each floor 

has its own entrance from southeast and northwest. The first floor is partially roofed by flat 

roof – terrace and green roof. Second floor is roofed by gabled roof, consisting of wooden 

lattice trusses. The building includes a garden for movement and play of children. 

 

  

Keywords 

Kindergarten, gabled roof, flat roof, wooden lattice truss, terrace, green roof, floors, 

reinforced concrete staircases, beam, column, external thermal insulation composite systems 

(ETICS), building facility. 



Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Radka Švadleňáková Mateřská školka. Brno, 2014. 65 s., 594 s. příl. Diplomová práce. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí 
práce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 
použité informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 16. 1. 2015  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Bc. Radka Švadleňáková  



PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych poděkovala svým rodičům za důvěru a finanční podporu při studiu na Stavební 

fakultě. Dále bych ráda poděkovala Ing. Lukáši Daňkovi, Ph.D za ochotu, strávený čas a 

užitečné rady při zpracování mé diplomové práce. Také bych chtěla poděkovat Ing. Radce 

Kantové za ochotu a strávený čas při zpracování specializace k diplomové práci na Ústavu 

technologie, mechanizace a řízení staveb. Poděkování patří i Ing. Janu Perlovi za ochotu, 

strávený čas a užitečné rady při zpracování specializace k diplomové práce na Ústavu 

betonových a zděných konstrukcí. 

 



OBSAH 

ÚVOD 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ZÁVĚR 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM PŘÍLOH 

 



ÚVOD 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace k provádění mateřské 

školky včetně požárně bezpečnostního řešení a tepelně technického posouzení konstrukcí.  

Mateřská školka je nepodsklepená samostatně stojící budova se dvěma nadzemními 

podlažími. V každém podlaží jsou dvě oddělení pro pobyt dětí. Jedno oddělení je navrženo 

pro 15 dětí. Každé podlaží má vlastní bezbariérový vstup. 1.NP z jihovýchodu a 2.NP ze 

severozápadu. Jedná se o zděnou budovu s příčným nosným systémem. 1.NP je částečně 

zastřešeno provozními plochými střechami – terasa a zelená střecha. 2.NP je zastřešeno 

pomocí dřevěných sbíjených vazníků. Vazníky jsou nesymetrické, jejich sklon je 12° 

a 13,8°.  

Pozemek se nachází v zastavěné části obce Vlčnov. Nachází se v ploše pro občanskou 

vybavenost. Pozemek je svažitý, orientovaný na jihovýchod. Je přístupný z místní 

komunikace z jihozápadu. 

Na pozemku bude vybudováno 13 parkovacích míst, z toho 1 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace a 2 pro rodiny s malými dětmi. Součástí stavby je zahrada 

a venkovní terasa pro pobyt a hraní dětí. Zahrada je přístupná jak z 2.NP před terasu tak 

1.NP přes hlavní vstup. Zahrada bude obsahovat mobiliář pro hraní dětí, ale i odpočinek. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Mateřská školka 

b) Vlčnov, katastrální území Vlčnov [783897], parc. č. 1715/3 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

c) Obec Vlčnov [592820], IČ: 00 291 561, Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Bc. Radka Švadleňáková, Vlčnov 1093, 687 61 Vlčnov 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

 průzkumy a podklady, 

 zadání investora. 

Stavba byla povolena na základě stavebního povolení, vydaného Odborem stavebního úřadu, 

sídlícím na adrese Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě projektové 

dokumentace pro stavební povolení. 
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A.3  Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 

Nově budovaný objekt mateřské školky bude realizován na parcele č. 1715/3 v katastrálním 

území obce Vlčnov. Parcela se nachází v zastavěné oblasti obce Vlčnov. Celková plocha 

pozemku je 5282,08 m2.  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, 

Pozemek se nenachází v památkové zóně, chráněné krajinné oblasti ani v záplavové oblasti. 

 

c) údaje o odtokových poměrech, 

Dešťová voda ze střech mateřské školky bude odváděna pomocí dešťové kanalizace 

do vsakovacích boxů. Zde bude voda zadržována a postupně vsakována do půdy. Na pozemku 

budou umístěny 3 skupiny vsakovacích boxů po 5 a 10 kusech. Objem jednoho boxu je 633 

litrů a rozměr 800x800x1040 mm. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

Parcela stavby je v územním plánu obce označena jako plocha pro občanskou vybavenost. 

Umístění je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

navazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, 

ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací, 

Projektová dokumentace je v souladu s dokumentací, na kterou bylo vydáno územní 

rozhodnutí. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Navržená stavba splňuje obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

v znění pozdějších předpisů, vyhláška 269/2009 Sb. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Na stavbu byly vydány závazná stanoviska dotčených orgánů, tj. správců inženýrských sítí 

(O2, RWE, Slovácké vodárny a kanalizace, E.ON), odboru životního prostředí, hasičského 

záchranného sboru a krajské hygienické stanice Zlínského kraje. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Pro navrženou stavbu nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Výstavba mateřské školky nevyžaduje žádné související a podmiňující investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby, 

Parcelní číslo Vlastník 
Druh 

Číslo 
LV dle KN dle PK Jméno Adresa 

1715/1   Obec Vlčnov Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov Ostatní plochy 10001
1715/2   Obec Vlčnov Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov stavba OV 10001
1743   Obec Vlčnov Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov Ostatní plochy 10001

4556/14 
  

Státní pozemkový 
fond 

Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 

Ostatní plochy 10002

4556/15   Obec Vlčnov Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov Ostatní plochy 10001
4556/16   Obec Vlčnov Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov Ostatní plochy 10001
4556/17   Obec Vlčnov Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov Ostatní plochy 10001

4557   Obec Vlčnov Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov Ostatní plochy 10001
 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Novostavba. 

 

b) účel užívání stavby, 

Zařízení pro výchovu a vzdělávaní dětí předškolního věku. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba není kulturní památkou a nepodléhá zvláštní ochraně. 



5 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Při navrhování stavby byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů, 

Projektová dokumentace zohledňuje všechny požadavky dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Pro navrženou stavbu nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěné plochy, obestavený prostor, užitná plocha, počet 

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

zastavěná plocha:     668,05 m2 

obestavěný prostor:     5097,94 m3 

užitná plocha:      887,07 m2 

plocha zpevněných ploch:    618,21 m2 

plocha zahrady:     3608,75 m2 

počet tříd:      4 

počet dětí:      4x15 = 60 
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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.), 

Dodávka tepelné energie 

Tepelné ztráty objektu se určí dle ČSN 06 0210 pro venkovní teplotu -15 °C. Poloha budovy 

nechráněná, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem. Teploty ve vytápěných 

místnostech byly voleny dle ČSN 06 0210.  

 

Celková spotřeba vody 

Předpokládaná kapacita: 

 60 dětí 

 6 zaměstnanců  

Pro výpočet potřeby vody bylo využito směrných čísel spotřeby vody dle přílohy č. 12 

vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Mateřské školy -  na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů 

za rok: 

 WC, umyvadlo a tekoucí pitná teplá voda s možností sprchování 16 m3  

66x16 = 1056 m3/rok 

Dovoz jídel, mytí nádobí  - 3 m3/(osoba.rok) 

 66x3 = 198 m3/rok 

Celkem potřeba vody 1254 m3/rok. 
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Rozložení spotřeby: 

Celková roční potřeba vody:  1254 m3 

Průměrná denní potřeba vody: 3,44 m3 

Koeficient denní nerovnoměrnosti: 1,5 

Maximální denní spotřeba vody: 5,15 m3 

 

Odhad množství splaškových a dešťových vod 

Splaškové vody: 

Produkce splaškové odpadní vody v předpokládaném množství Qroční = 1254 m3. 

 

Dešťové vody: 

Dešťová voda ze střech mateřské školky bude zadržována ve vsakovacích boxech a plynule 

vsakována do půdy.  

Množství srážek      550 mm/rok 

Plocha šikmé střechy      478,69 m2 

Koeficient odtoku střechy     f = 1,0 

Plocha ploché střechy      135,0 m2 

Koeficient odtoku střechy     f = 0,8 

Plocha ploché střechy      102,89 m2 

Koeficient odtoku střechy     f = 0,5 

Trávník       3608,75 m2 

Koeficient odtoku      f = 0,3 
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Chodníky       618,21 m2 

Koeficient odtoku střechy     f = 0,9 

Množství zadržené srážkové vody    1466,51 m3 

Množství vody zadržené v boxech    1437,63 m3 

 

Odpady 

Kód Název Způsob likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Skládka 
15 01 02 Plastové obaly Skládka 
17 01 01 Beton Skládka 
17 01 02 Cihly Skládka 
17 02 01  Dřevo Spalovna 
17 02 02  Sklo Skládka 
17 02 03  Plast Skládka 
17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu Skládka 
17 04 01  Měď Sběrný dvůr 
17 04 05  Zinek Sběrný dvůr 
17 04 05 Železo a ocel Sběrný dvůr 
17 08 02 Malta a omítky Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
 

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

Doba výstavby mateřské školky max. 24 měsíců. 

1. etapa – zřízení nových a dočasných přípojek inženýrských sítí 

2. etapa – vybudování objektu SO 01 

3. etapa – ostatní stavební objekty 

 

k) orientační náklady, 

Mateřská školka – cena za 1 m3 obestavěného prostoru = 4 474 Kč 
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Orientační cena stavby:  22 808 184 Kč 

Oplocení –   197 775 Kč (cena 760 Kč/1 m) 

 

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

SO 01   Mateřská školka    5097,94 m3 

SO 02  Zpevněné plochy – pochůzné   413,85 m2 

SO 03  Zpevněné plochy – pojízdné   204,36 m2 

SO 04   Sadové úpravy 

SO 05  Terénní úpravy 

SO 06  Přípojka – vodovod     

SO 07  Přípojka – splašková kanalizace    

SO 08  Dešťová kanalizace   

SO 09  Přípojka – nízkotlaký plynovod   

SO 10  Přípojka – nízké napětí    

SO 11  Oplocení     260,23 m 

SO 12  Venkovní dětský mobiliář 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Nově budovaný objekt mateřské školky bude realizovaný na parcele č. 1715/3 v katastrálním 

území obce Vlčnov. Pozemek je ve vlastnictví obce. Nachází se v zastavěné oblasti obce. 

Sousedí s místní komunikací ze severovýchodu a z jihozápadu s pozemkem, na kterém stojí 

základní škola. Pozemek je svažitý, orientovaný na jihovýchod. Rozdíl mezi nejnižším 

a nejvyšším místem je 10,19 m. Celková plocha pozemku je 5282,08 m2. 

 

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Byla naměřena průměrná hodnota výskytu radonu. Stavba se nachází v přechodném 

radonovém riziku. Podzemní voda 8 m pod úrovní terénu. Složení zeminy vhodné pro 

výstavbu. Na pozemku se nachází písčitá hlína. Únosnost zeminy 175 kPa. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Stavební pozemek neleží v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

 

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

Stavební pozemek neleží v záplavovém ani v poddolovaném území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 

Stavba svým umístěním nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Nemá nároky 

na zábor zemědělského a lesního půdního fondu. Při realizace stavby je nutné respektovat 

stávající ochranná pásma technických sítí uložených pod povrchem. Stavba bude realizována 

podle platných předpisů pro ochranu životního prostředí. 

Dešťová voda ze střech mateřské školky bude odváděna pomocí dešťové kanalizace 

do vsakovacích boxů. Zde bude voda zadržována a postupně vsakována do půdy. Na pozemku 

budou umístěny 3 skupiny vsakovacích boxů po 5 a 10 kusech. Objem jednoho boxu je 633 

litrů a rozměr 800x800x1040 mm. 

Terénní úpravy jsou navrženy tak, aby nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů a k ohrožení 

okolní zástavby. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou žádné požadavky na asanace a demolice. Na pozemku se nenachází vzrostlé dřeviny, 

pouze menší náletové keře, které je nutno odstranit. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 

Nejsou kladeny žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

 

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

a technickou infrastrukturu), 

Stavební pozemek přiléhá k chodníku a místní komunikaci. Parkovací a odstavná stání budou 

řešena v rámci pozemku. Bude vybudováno 13 parkovacích stání, z toho jedno pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace a dvě pro rodiče s dětmi do 3 let. 
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Stavba mateřské školky bude napojena na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, distribuční 

rozvody NN a nízkotlaký plynovod nově zbudovanými samostatnými přípojkami. Dešťová 

voda bude odváděná kanalizací do vsakovacích boxů. 

 

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

Výstavba objektu mateřské školky bude probíhat na pozemku investora. Skladovací plochy 

budou budovány na pozemku investora. Předpokládaná lhůta výstavby je 24 měsíců, 

se započetím ode dne nabytí právní moci vydáním stavebního povolení. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Zařízení pro výchovu a vzdělávaní dětí předškolního věku se čtyřmi odděleními pro děti. 

zastavěná plocha:     668,05 m2 

obestavěný prostor:     5097,94 m3 

plocha zpevněných ploch:    618,21 m2 

plocha zahrady:     3608,75 m2 

počet tříd:      4 

počet dětí:      4x15 = 60 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Podmínky prostorového uspořádání jsou: pro stavby OV se stanovuje maximální celková 

výška 15 m nad úrovní terénu. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní nepodsklepenou budovu se sedlovou střechou. 

Průčelí mateřské školky je členité. 1.NP je částečně zapuštěno v zemině, 2.NP je ustoupeno 

vzhledem k 1.NP.  

Fasáda mateřské školy je řešena v odstínech bílé, červené, oranžové a žluté barvy.  Sokl bude 

proveden z tenkovrstvé omítky „marmolitu“ v kombinaci bílé, šedé a černé, připomínající 

strukturu žuly. Štít sedlové střechy je tvořen deskami Cetris Profil Finish v odstínech červená 

a žlutá. Desky jsou kladeny vodorovně. Klempířské prvky jsou navrženy měděné v přírodním 

odstínu. Zámečnické prvky jsou z nerezové oceli v přírodním odstínu. Střešní krytina je 

navržena z maloformátové plechové krytiny v odstínu červené. Okna a vstupní dveře budou 

v odstínu bílé. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jediným provozem je provoz mateřské školky. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Při navrhování mateřské školky byla respektována vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Obě nadzemní podlaží mají vlastní bezbariérový vstup. Vstup do 1. NP je orientován 

na jihovýchod a vstup do 2. NP na severozápad. Vstupy jsou napojeny na nově vybudované 

chodníky a ty na místní veřejný chodník. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Elektrické zařízení: Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN 

a předpisy. Práce mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací. Pro ukončení 

montáže elektrorozvodů budou provedeny příslušné zkoušky a výchozí revize veškeré 
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realizované elektroinstalace, vystaveny revizní zprávy. Provozovatel je povinen zajistit 

provádění periodických revizí ve lhůtách stanovených v normě ČSN 33 1500. 

Veškeré práce při výstavbě mateřské školky je nutno provádět v souladu s platnými 

technologickými předpisy, předpisy bezpečnostními (zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

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

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

  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt mateřské školky je samostatně stojící dvoupodlažní nepodsklepená budova 

se sedlovou a plochou střechou. Objekt má nepravidelný tvar. 2.NP je ustoupeno vzhledem 

k 1.NP. 1.NP je částečné zastřešeno provozními plochými střechami – terasa a zelená střecha. 

Výšky atiky je 4,6 m od 0,000. Výška hřebene sedlové střechy je 10,588 m od 0,000. Objekt 

je rozdělen na jednu funkční jednotku. V každém podlaží jsou 2 oddělení pro pobyt dětí. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Objekt mateřské školky je řešen jako zděná stavba s příčným nosným systémem. V denních 

místnostech v 1.NP jsou navrženy ŽB rámy, které se skládají z příčlí a sloupů. Rozměr příčle 

je 300 x 500 mm a sloupů 300 x 300 mm. 

Celý objekt bude založený na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Pod sloupy jsou 

navrženy železobetonové patky rozměrů 0,5x1,6x1,6 m a 0,5x1,5x1,5 m. Beton C20/25 

a výztuž B 420.  Podkladní beton bude vyztužen kari sítí ø 4, oka 150x150 mm.  

Nosné obvodové konstrukce jsou navrženy v 1. NP a 2. NP z tvarovek Porotherm 30 Profi 

na tenkovrstvou maltu Profi. Tvarovky budou zatepleny kontaktním zateplením ETICS 

s tepelnou izolací Isover GreyWall v tloušťce 160 mm. V části 1. NP, kde je stěna v kontaktu 

se zeminou, bude stěna provedena z bednících tvarovek BTB 40/30/24 P+D, vyplněných 
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betonem C 16/20 a vloženou výztuží B 420. Tvarovky budou zatepleny tepelnou izolací 

Isover Perimetr v tloušťce 160 mm. Nad terénem bude tepelná izolace Isover GreyWall. 

Střední nosné konstrukce jsou navrženy z tvarovek Porotherm 25 AKU.  

Stropní konstrukce je navržena ze stropních panelů Spiroll PPS 250-10+2, tloušťka panelů je 

250 a šířka 1190 mm, délky dle výpisu. Ztužující věnce jsou navrženy z betonu C20/25 

a výztuže B420.  

Schodiště je monolitické železobetonové se stupni rozměrů 154 x 300 mm. Schodiště bude 

akusticky vykonzolované. 

Zastřešení 1. NP je navrženo plochými provozními jednoplášťovými střechami, zastřešení 

2.NP příhradovými sbíjenými vazníky. Štít sedlové střechy bude tvořen Cetris deskami, které 

budou kotveny do nosného roštu, který bude kotven k vazníkům. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Navržené svislé a vodorovné konstrukce svým zatížením nebudou mít negativní vliv 

na stavebně-konstrukční stav budovy. Veškerá zatížení jsou nosným systémem přenášena 

do základových konstrukcí. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Objekt bude vytápěn dvěma plynovými kotly Viadrus Grand G 36 – 18 až 26 kW. Ohřev 

TUV bude zajištěn velkokapacitním zásobníkem připojeným ke kotli. Odvod vzduchu 

z místností, které nemají přirozené větrání, bude pomocí větracích mřížek nebo pomocí 

potrubních ventilátorů. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

Dva litinové plynové kotle Viadrus Grand G 36 – 18 až 26 kW, potrubní ventilátory 

a stacionární zásobník pro ohřev TUV. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Splnění požadavků energetické náročnosti budovy bude doloženo PENB dle vyhlášky 

78/2013 Sb. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Je součásti PENB. 

 

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.). 
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Zastínění oken denních místností bude řešeno venkovními žaluziemi uloženými do podokenní 

schránky. 

Větrání denních místností a výměna vzduchu postačí okny dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 343/2009 Sb. 

Odvětrávaní sociálních zařízení je pomocí samostatných ventilátorů vyvedených na fasádu 

objektu. Zařízení je podtlakové s přívodem náhradního vzduchu z okolních prostor přes 

otvíravou část výkladců.  

Výtokové baterie v umyvárnách budou nastaveny na teplot max. 45 °C. Šatny 

pro zaměstnance budou vybaveny kabinou WC, umyvadlem a sprchou. Umyvadlové baterie 

budou řešeny jako bezdotykové. 

Přípravna pokrmů bude vybavena výdejními sezóny k úschově teplé stravy, výdejníkem 

nápojů teplých a studených, mycím strojem k mytí bílého nádobí včetně dřezu.  Pokrmy 

budou dováženy ze základní školy. Pokrmy budou převáženy prostřednictvím uzavřeného 

vozíku a potravinového výtahu. V přípravně bude vyráběna strava v rámci svačinek. 

Objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodního řádu. 

Komunální odpad bude likvidován podle místních zvyklostí. Popelnice budou umístěny 

ve vyhrazeném prostoru u vstupu do 2.NP.  

Stavební práce budou probíhat ve všední dny od 7:00 do 16:00 hodin. V pracovní době nesmí 

být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců 

stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provést opatření na ochranu proti 

škodlivému působení hluku. 

Zhotovitel je povinen při stavebních pracích provádět každodenní úklid staveniště a použitých 

veřejných komunikací. Nesmí připustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným 

množstvím škodlivin ve výfukových plynech. Maximálně omezí prašnost při stavebních 

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

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Průzkumem bylo zjištěno, že stavba se nachází v přechodném radonovém riziku. Ochrana 

proti radonu bude zabezpečena asfaltovým pásem BITAGIT 35 AL + V60. Je to asfaltový pás 

s nosnou vložkou z Al fólie, kašírované skleněnou rohoží, na horním povrchu pokrytý 

jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V případě výskytu bludných proudů bude navržena ochrana konstrukcí např. pomocí 

katodové ochrany. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Navržený objekt mateřské školky se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou. 

 

d) ochrana před hlukem 

Ochrana před hlukem je řešena primárně obvodovými konstrukcemi s okenními otvory 

s požadovanými akustickými požadavky. Výpočet viz ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ 

Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY PRO ÚČELY DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVANÉ 

NA ÚSTAVU POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, FAST, VUT V BRNĚ. 

 

e) protipovodňová opatření 

Navržený objekt se nenachází v záplavové oblasti, proto nejsou nutná opatření. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury se nachází v zeleném pásu, chodníku a komunikaci 

před navrhovaným objektem. Objekt bude napojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, 

distribuční rozvody NN a nízkotlaký plynovod. Dešťová voda bude odváděná kanalizací 

do vsakovacích boxů.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojka vody bude vedena ve volném terénu z vodovodního řádu LT 100. Přípojka bude 

ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodovodní šachtě.  

Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci. Veřejná kanalizace BT 

DN 300. Přípojka bude vedena volným terénem a ukončena v revizní šachtě. 

Přípojka kabelu NN bude vedena zemním kabelem ve volném terénu a ukončena přípojkovou 

a elektroměrovou skříní.  

Přípojka NTL plynovodu bude vedena ve volném terénu a bude ukončena hlavním uzávěrem 

plynu. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Příjezd k pozemku je po místní komunikaci. 

 

b) napojení území na stávající infrastrukturu 

Území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. 
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c) doprava v klidu 

Je navržena dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Pro objekt je třeba 

navrhnout parkovací stání. Dle tabulky 34. ČSN 73 6110 bylo navrženo 13 parkovacích stání, 

z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a dvě pro rodiny s dětmi 

do 3 let. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nenavrhují se. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Jedná se o svažitý pozemek. Pozemek bude ve spodní části dorovnán a vyrovnán 

pod chodníky. Skrytá ornice bude zpětně rozprostřena v ploše zahrady a následně vysázen 

trávník a okrasné dřeviny. 

 

b) použité vegetační prvky 

Pro provedení terénních úprav bude vysazen trávník a menší okrasné dřeviny. 

 

c) biotechnické opatření 

Dešťová voda ze střech mateřské školky bude odváděna pomocí dešťové kanalizace 

do vsakovacích boxů. Zde bude voda zadržována a postupně vsakována do půdy. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Ochrana půdy a vod: 

Dešťová voda ze střech mateřské školky bude odváděna pomocí dešťové kanalizace 

do vsakovacích boxů. Zde bude voda zadržována a postupně vsakována do půdy. Dešťová 

voda neovlivní kvalitu povrchových vod v blízkosti stavby. Stavba svým provozem neovlivní 

kvalitu půdy okolí ani kvalitu ovzduší. 

Způsob nakládání s odpady: 

Odpady budou likvidovány v souladu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Likvidace bude 

probíhat přes odbornou firmu ve smluvním vztahu.  

V průběhu výstavby dojde k zvýšení prašnosti a zvýšení hlukové zátěže, která však musí 

splňovat předepsané hygienické limity. 

Vozidla a stavební stroje vyjíždějící ze staveniště musí být očištěny před výjezdem 

na komunikaci. 

 

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

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

Na pozemku se nenachází žádné památkové chráněné stromy a dřeviny. Stavbou nebude 

narušena ekologická funkce a vazby v krajině. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v žádné soustavě chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba svou kategorií nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

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

jiných právních předpisů 

Jsou stanovena normou daná ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí, jejich přípojek 

a vnitřní rozvodů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva. 

Pro objekt nejsou stanovena žádné požadavky civilní ochrany. 

 Řešení zásad prevence závažných havárií. 

Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržet bezpečnostní opatření 

vyplývající z příslušných právních předpisů a norem. 

 Zóny havarijního plánování. 

Objekt se nenachází v zóně havarijního plánování. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vodovodní přípojka a přípojka splaškové kanalizace budou vybudovány v předstihu. Na tyto 

přípojky se napojí staveništní dočasné přípojky. Staveništní přípojky budou napojeny 
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ve vodoměrné šachtě a revizní šachtě. Dočasná přípojka NN povede po celém staveništi. Bude 

napojena na sloup nízkého napětí a na hlavní elektrický rozvaděč. 

Při předání stavby bude v předávacím protokolu uveden stav elektroměru, který si navzájem 

obě smluvní strany podepíší. 

 

b) odvodnění staveniště 

Stavební jámu je nutno pro zakládání objektu připravit tak, aby podzemní voda 

neznemožňovala práci nebo nezhoršovala vlastnosti zemin pod základovou spárou. 

Rozhodujícím kritériem pro volbu vhodného odvodňovacího systému jsou hydrogeologické 

podmínky, geometrické uspořádání staveniště a technologická kritéria. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi je po stávající místní vedlejší komunikaci. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba svým umístěním nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

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

Nejsou stanoveny požadavky na asanace a demolice. Na pozemku se nenachází vzrostlé 

stromy pouze menší dřeviny, které budou před výstavbou odstraněny. Staveniště bude 

oploceno mobilním plotem TOI TOI CITY. Před zahájením výstavby musí skryta ornice 

v tloušťce 300 mm. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba nevyžaduje zábory veřejného prostranství pro staveniště. Veškeré zařízení staveniště 

bude situováno na pozemku určeného k výstavbě mateřské školky. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavby, jejich likvidace 

Odpad bude tříděn a skladován v kontejnerech. Odvoz odpadu bude zajišťovat autorizovaná 

firma, která má oprávnění pro nakládání s odpady.  

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

Celkový objem vykopané zeminy je 1845,61 m3, objem skryté ornice 716,56 m3. Na staveništi 

bude skladována veškerá ornice ve výšce 1,5 m. Zemina bude skladována v množství 480 m3 

ve výšce 2,0 m. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku určenou pro skladování zeminy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Podmínky ochrany životního prostředí při výstavbě spočívají v minimalizaci hlučnosti 

a prašnosti při realizaci stavby v době od 7:00 do 16:00 hodin. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Podmínky provádění stavby jsou dány zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění 

pozdějších předpisů zákon č. 262/2006 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Chodníky budou vybudovány v povoleném spádu, daném vyhláškou č. 398/2009 Sb. Obě 

nadzemní podlaží mají vlastní bezbariérový vstup. Vstupní dveře jsou s prahovou lištou výšky 

maximálně 20 mm. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

staveništní mechanizace nesmí závažným způsobem bránit provozu na místní komunikaci. 

Nesmí docházet k znečištění komunikace, v případě znečištění musí bezprostředně dojít 

k očištění komunikace zhotovitelem stavby. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Orientační doba výstavby je max. 24 měsíců. Rozhodující dílčí termíny nebyly stanoveny.  
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Účel objektu 

Novostavba mateřské školky. 

 

Funkční náplň 

Zařízení pro výchovu a vzdělávaní dětí předškolního věku se čtyřmi odděleními pro děti. 

 

Kapacitní údaje 

zastavěná plocha:     668,05 m2 

obestavěný prostor:     5097,94 m3 

užitná plocha:      887,07 m2 

plocha zpevněných ploch:    618,21 m2 

plocha zahrady:     3608,75 m2 

počet tříd:      4 

počet dětí:      4x15 = 60 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

Objekt mateřské školky je samostatně stojící dvoupodlažní nepodsklepená budova 

se sedlovou a plochou střechou. Na pozemku budou zbudována parkovací stání. Průčelí 

mateřské školky je členité. 2.NP je ustoupeno vzhledem k 1.NP. 1.NP je částečné zastřešeno 

provozními plochými střechami – terasa a zelená střecha. Výšky atiky je 4,6 m od 0,000. 
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Výška hřebene sedlové střechy je 10,588 m od 0,000. Objekt je rozdělen na jednu funkční 

jednotku. V každém podlaží jsou 2 oddělení pro pobyt dětí. 

Fasáda mateřské školy je řešena v odstínech bílé, červené, oranžové a žluté barvy. Sokl bude 

proveden z tenkovrstvé omítky „marmolitu“ v kombinaci bílé, šedé a černé, připomínající 

strukturu žuly. Štít sedlové střechy je tvořen Cetris deskami v odstínech červená a žlutá. 

Desky jsou kladeny vodorovně. Klempířské prvky jsou navrženy měděné v přírodním 

odstínu. Zámečnické prvky jsou z nerezové oceli v přírodním odstínu. Střešní krytina je 

navržena z maloformátové plechové krytiny v odstínu červené. Okna a vstupní dveře budou 

v odstínu bílé. Kolem celého objektu bude zbudován okapový chodník. 

V 1. NP se nachází zádveří, schodiště, 2 denní místnosti, šatny dětí, umyvárny, sklady lůžek, 

šatny zaměstnanců, WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ředitelna, 

prádelna, sušírna, potravinový výtah, technická místnost, úklidová místnost a sklady. Jeho 

celková podlahová plocha je 535,23 m2. 

V 2. NP se nachází zádveří, 2 denní místnosti, šatny dětí, umývárny, sklady lůžek, WC 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, úklidová místnost, přípravna jídla 

a sklady. Jeho celková podlahová plocha je 351,84 m2. 

Při navrhování mateřské školky byla respektována vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Obě nadzemní podlaží 

mají vlastní bezbariérový vstup. Vstup do 1. NP je orientován na jihovýchod a vstup do 2. NP 

na severozápad. Vstupy jsou napojeny na nově vybudované chodníky a ty na místní veřejný 

chodník. 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jediným provozem je provoz mateřské školky. Stavba neobsahuje žádné technologické 

soubory. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt mateřské školky je řešen jako zděná stavba s příčným nosným systémem. V denních 

místnostech v 1.NP jsou navrženy ŽB rámy, které se skládají z příčlí a sloupů. Rozměr příčle 

je 300 x 500 mm a sloupů 300 x 300 mm. 

 

Základy 

Celý objekt bude založený na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Šířka pasů je 

700, 750, 800 a 1000 mm. Výška základových pasů je 0,5 m. Nad základové pasy bude 

vyzděno suterénní zdivo z betonových tvarovek BTB 40/30/24 P+D, vyplněných betonem 

C 16/20 a vloženou výztuží B 420. To z důvodu různé výšky okolního terénu a dodržení 

nezámrzné hloubky. 

Pod sloupy jsou navrženy železobetonové patky rozměrů 0,5x1,6x1,6 m a 0,5x1,5x1,5 m. 

Beton C20/25  a výztuž B 420.  Podkladní beton pod patky tloušťky 150 mm. 

Podkladní beton bude vyztužen kari sítí ø 6, oka 150x150 mm.  

Rozměry základů viz výkres D1.1 Základy. 

 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti, protiradonová ochrana 

Jako hydroizolace a protiradonová ochrana byl použit asfaltový pás Bitagit 35 AL + V60 

tloušťky 3,5 mm. Je to asfaltový pás s nosnou vložkou z Al fólie, kašírované skleněnou 

rohoží, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou 

fólií. Podkladní beton bude nastřen asfaltovým penetračním nátěrem. Podklad pro penetraci 

musí být rovný, čistý, suchý, zbavený výstupků a nečistot. Asfaltový pás bude plnoplošně 

nataven s přesahy 150 mm. 
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Svislé nosné konstrukce 

Nosné obvodové konstrukce jsou navrženy v 1. NP a 2. NP z tvarovek Porotherm 30 Profi 

na tenkovrstvou maltu Profi. Tloušťka zdiva 300 mm. Tvarovky budou zatepleny kontaktním 

zateplením ETICS s tepelnou izolací Isover GreyWall v tloušťce 160 mm. V části 1. NP, kde 

je stěna v kontaktu se zeminou, bude stěna provedena z bednících tvarovek BTB 40/30/24 

P+D tloušťky 300 mm, vyplněných betonem C 16/20 a vloženou výztuží B 420. Tvarovky 

budou zatepleny tepelnou izolací Isover Perimetr v tloušťce 160 mm. Nad terénem bude 

tepelná izolace Isover GreyWall. Střední nosné zdi jsou navrženy z tvarovek Porotherm 

25 AKU.  

V přípravně jídel je část střední nosné stěny provedena ze sklobetonové konstrukce 

z luxferových tvárnic, a to z důvodu prosvětlení místnosti. 

Skladby jednotlivých nosných stěn viz Výpis skladeb stěn D1.25. 

 

Příčky 

Byly navrženy SDK příčky Knauf W112 tloušťky 150 mm, s dvojitým opláštěním deskami 

Knauf tloušťky 12,5 mm, mezi rošt je vložena akustická izolace Isover AKU 100 mm. Příčky 

oddělující požární úseky budou mít opláštění z desek Knauf RED tloušťky 2x12,5 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena ze stropních panelů Spiroll PPS 250-10+2, tloušťka 

panelů je 250 a šířka 1190 mm, délky viz výkres D1.4 Půdorys montovaného stropu. Stropní 

panely budou ukládány na podkladní vrstvu z betonu tloušťky 70 mm, do které bude vložen 1 

prut betonářské oceli ø 10 mm. Do spár mezi panely a spár mezi čely panelu bude vložena 

zálivková výztuž dle výkresu G.3 Ztužující věnce a zálivková výztuž. 

Ztužující věnce jsou navrženy z betonu C20/25 a výztuže B420. Průměry výztuže a uložení 

podrobněji ve výkresu G.3 Ztužující věnce a zálivková výztuž a výkresu C1.10 Půdorys 

ztužujících věnců – 2.NP. 
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Podhledy 

V každé místnosti v 1.NP byly navrženy podhledy Knauf D112, a to z důvodu pracování 

panelů Spiroll a následného praskání omítky a pro vedení rozvodů. Strop nad 2.NP byl 

navržen jako SDK podhled Knauf D112 s deskami Knauf RED tloušťky 2x15 mm. Podhled 

s vazníky tvoří druh konstrukce DP2. Skladby podhledů viz Výpis podlah, střešních kcí a 

podhledů D1.26. 

 

Podlahy 

V denních místnostech pro pobyt dětí jsou navrženy podlahy s nášlapnou vrstvou z koberce. 

Na chodbách, umyvárnách, šatnách jsou navrženy podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické 

dlažby. V ředitelně je navržena podlaha s nášlapnou vrstvou z dřevěných vlysů. Skladby 

podlah jsou navrženy tak, aby vyhovovaly na součinitel prostupu tepla, pokles dotykové 

teploty podlahy a společně se stropní konstrukcí splňovaly požadavky na vzduchovou 

a kročejovou neprůzvučnost stropu oddělující chráněné prostory. 

Po provádění anhydritu je nutné dodržet technologickou přestávku. Poté můžou být kladeny 

nášlapné vrstvy. 

Anhydrit je nutné dilatovat ve čtvercích 2x2 m, šířka dilatační spáry min. 2 mm, dilatační 

spáry se vyplní jemným hydrofobizovaným zásypem.  

Skladby podlah viz Výpis podlah, střešních kcí a podhledů D1.26. 

 

Schodiště 

Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové s 24 stupni rozměrů 154 x 300 mm. 

Jedná se o deskové schodiště. Konstrukční výška je 3,7 m. Schodiště bude akusticky 

vykonzolované. Jako povrchová úprava schodiště je navržena keramická dlažba opatřena 

protiskluzovými pásky na každém schodišťovém stupni. 
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Plochá střecha 

Nad části 1.NP jsou navrženy provozní ploché střechy. Jedna z nich je terasa, po které budou 

děti chodit do zahrady, druhá je zelená střecha, která je nepřístupná veřejnosti pouze pro účely 

údržby. Nášlapná vrstva terasy je z mrazuvzdorné keramické dlažby kladené do lože 

z kameniva frakce 4-8 mm. Vzhledem nesymetrickému půdorysu a komplikovanému tvaru 

terasy, vychází velké spády. Spád bude snížen dosypáním vrstvy kameniva. V návrhu 

stropních panelů je počítáno s dosypáním kameniva, tedy větší tloušťka kameniva neohrozí 

únosnost stropní konstrukce. Zelená střecha bude mít povrchovou vrstvu z extenzivního 

substrátu tloušťky 150 mm. Bude zde vysázen trávník a menší rostliny. 

Spádovou vrstvu obou střech tvoří polystyrenbeton třídy PsB 60. 

Polystyrenbeton je nutné dilatovat ve čtvercích 6x6 m, šířka dilatační spáry min. 2 mm, 

dilatační spáry se vyplní jemným hydrofobizovaným zásypem. 

Skladby viz Výpis podlah, střešních kcí a podhledů D1.26. 

 

Vazníky 

Zastřešení 2.NP je navrženo ze sbíjených příhradových vazníků. Byly použity dva druhy 

vazníku, sedlový a pultový. Vazníky budou vyrobeny ze smrkového dřeva. Vazníky se 

nechají na zakázku vyrobit odbornou firmou. Rozpětí vazníků je 27,17 m a 14,665 m. 

Vazníky jsou nesymetrické. Sklon jedné strany je 12° a druhé 13,8°. Sklon pultového vazníku 

je 12 °. Na vazníky bude zavěšen podhled. Štít střechy je tvořen barevnými deskami Cetris 

Profil Finish tloušťky 16 mm, které budou přibity na nosný rošť ze svislých a vodorovných 

trámků. Svislé trámky mají rozměr 80x80 mm a vodorovné 80x50 mm. Podhled nad venkovní 

částí bude tvořen deskami Fermacell H2O tloušťky 12,5 mm. 

 

Střešní plášť 

Jedná se o dvouplášťový střešní plášť s větranou vzduchovou mezerou mezi dolním a horním 

pásem vazníků. Zateplení bude provedeno na spodním pásu vazníku. Na vazníky budou 

kladeny OSB desky tloušťky 25 mm z důvodu ztužení střešní roviny. Na OSB desky bude 
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položena difúzní fólie. Na ní kontralatě 50x30 mm, které budou kotveny do vazníků, 

na kontralatě budou přibity latě 100x30 mm. Na latě bude pokládaná plechová krytina Satjam 

Arab v odstínu červené. 

Postup zhotovení střešního pláště viz Technologický předpis – střešní konstrukce – sbíjené 

vazníky a Technologický předpis – střešní plášť. 

 

Úpravy vnitřních a vnějších povrchů 

V úklidových místnostech, umývárnách, v šatnách pro zaměstnance a prádelně je navržen 

keramický obklad. 

Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny penetrací a jako nátěr bude použita standardní malba 

v bílé barvě. 

Fasáda bude provedena z kontaktního zateplovacího systému a tenkovrstvé silikonové 

omítkoviny. Soklová část bude opatřena marmolitovou omítkou. 

 

Izolace tepelné a zvukové  

Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Isover Greywall tloušťky 160 mm. Ve styku 

se zeminou bude zatepleno tepelnou izolací Isover  Perimetr 160 mm. Základové pasy 

s betonovými tvarovkami budou zatepleny tepelnou izolací Isover  Perimetr 140 mm. Podlahy 

na zemině budou zatepleny tepelnou izolací Isover EPS 150 S tloušťky 180 mm. Podhled nad 

2.NP bude zateplen minerální vatou Isover Uniroll v tloušťce 300 mm. Podlaha 2.NP bude 

opatřena akustickou izolací Isover Rigifloor 4000 tloušťky 40 mm a tepelnou izolací Isover 

EPS 150 S tloušťky 20 mm, a to z důvodu vzepětí panelu a následného vyrovnání tohoto 

vzepětí. V případě vzepětí bude izolace EPS 150 S nahrazena cementovým potěrem. 
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Výplně otvorů 

Jako výplně otvorů byla navržena plastová sedmikomorová okna Stavona Forte s izolačním 

trojsklem. Okna splňují požadavek na součinitel prostupu tepla. Vstupní dveře byly navrženy 

plastové Stavona Forte částečně prosklené izolačním trojsklem. 

Kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce oken. Přesné rozměry bude nutno 

přesně zaměřit na stavbě. 

Vnější parapety jsou navrženy z měděného plechu tloušťky 0,6 mm a musejí být vyspádovány 

směrem od okna. Vnitřní parapety jsou navrženy plastové. 

 

Klempířské výrobky 

Veškeré klempířské výrobky budou zhotoveny z měděného plechu tloušťky 0,6 mm. Odstín 

bude ponechán přírodní. Klempířské práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3610 -  

Navrhování klempířských konstrukcí. 

 

Truhlářské výrobky 

Vnitřní dveře budou provedeny dle D1.21 Výpis truhlářských prvků. V umyvárnách a šatnách 

jsou navrženy dřevěné výkladce s dvojsklem. Výkladce jsou otevíratelné v horní části. 

 

Zámečnické výrobky 

Dveřní zárubně jsou navrženy ocelové s těsněním a šroubovanými závity. Ostatní zámečnické 

prvky budou provedeny dle D1.23 Výpis zámečnických prvků. 

Zpevněné plochy 

Kolem objektu mateřské školky jsou navrženy chodníky šířky 1,5 m a parkovací stání. 

Jednotlivé plochy musí být odvodněny a musí být ve spádu. Chodníky musí být 

v maximálním spádu, který udává vyhláška č. 398/2009 Sb. Nášlapná vrstva chodníku je 
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tvořena pochůznou zámkovou dlažbou a nášlapná vrstva parkovacích stání je tvořena 

pojízdnou zámkovou dlažbou. 

Skladby viz Výpis podlah, střešních kcí a podhledů D1.26. 

 

Oplocení 

Oplocení pozemku bude provedeno pomocí drátěného plotu výšky 1,8 m. Do betonové 

nadezdívky budou osazeny ocelové sloupky, na které bude napnuto pletivo. V části před 

vstupem do 1.NP bude plot proveden z dřevěných latí, výška dřevěného plotu je 1,2 m. 

 

Bleskosvod 

Při realizaci bude instalována nová bleskosvodní instalace podle ČSN EN 62305-1, ČSN EN 

62305-2, ČSN EN 62305-3, ČSN EN 62305-4. Nové svody budou uzemněny přes zkušební 

svorky pomocí zemnících tyčí.  

 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Elektrické zařízení: Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN 

a předpisy. Práce mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací. Pro ukončení 

montáže elektrorozvodů budou provedeny příslušné zkoušky a výchozí revize veškeré 

realizované elektroinstalace, vystaveny revizní zprávy. Provozovatel je povinen zajistit 

provádění periodických revizí ve lhůtách stanovených v normě ČSN 33 1500. 
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Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika (hluk, vibrace – popis 

řešení), zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

Viz ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY PRO ÚČELY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVANÉ NA ÚSTAVU POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, 

FAST, VUT V BRNĚ. 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí, údaje o požadované jakosti navržených 

materiálů a o požadované jakosti provedení 

Viz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

a jakost navržených konstrukcí 

Při navrhování stavby nebyly použity žádné netradiční postupy a ani zvláštní požadavky na 

provádění. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah 

a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel stavby provede výrobní dokumentaci včetně statického posouzení na sbíjené 

příhradové vazníky. 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

Jsou požadovány pouze povinné měření a zkoušky zakrytých konstrukcí. 
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Výpis použitých norem 

ČSN 01 3420:2004   Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posouzení 

akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky 

ČSN 73 0540 – 2:2011  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  

ČSN 73 0580 – 1:2007 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-3:1994   Denní osvětlení budov – část 3: Denní osvětlení škol 

ČSN 73 0581:2009  Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení 

hodnot 

ČSN 73 0802:2009   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810:2009   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0818:1997   Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0873:2003  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 1901:2011  Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 3610:2008   Navrhování klempířských konstrukcí. 

ČSN 73 4201:2010  Komíny a kouřovody 

ČSN 73 6056:2011  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6110:2006  Projektování místních komunikací 

ČSN EN 12354 – 1:2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová 

neprůzvučnost mezi místnostmi 

ČSN EN 12354 – 2:2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost 

mezi místnostmi 
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ČSN EN ISO 10077–1:2007 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele 

prostupu tepla – Část 1: Všeobecně 

 



ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace k provádění mateřské 

školky. Při zpracování dokumentace k provádění stavby došlo ke změnám oproti 

dokumentaci pro stavební povolení. Byly zvětšeny okenní otvory, to z důvodu splnění 

č.d.o. Rozměry okenních otvoru viz výpis truhlářských prvků. Došlo k navýšení tloušťky 

tepelné izolace obvodového zdiva na 160 mm, a to v části nad i pod terénem. Také byla 

navýšena konstrukční výška z 3,63 m na 3,7 m z důvodu podkladního betonu pro uložení 

Spiroll panelů. Místo pevného stropu nad 2.NP byl navržen SDK podhled D 112 s tepelnou 

izolací z MW tloušťky 300 mm vloženou mezi vazníky. Dále bylo upuštěno od obkladu 

fasády z Cetris desek v místě vstupu do 1.NP. Střešní konstrukce byla předsazena před 

vstup na terasu. Změny byly provedeny i v terénních úpravách. Také byla upravena 

dispozice 1.NP, kdy byla zvětšena technická místnost a úklidová místnost. V 2.NP byl 

posunut komín a zmenšen sklad hraček a posunuta úklidová místnost. Ve všech 

místnostech 1.NP kromě technické místnosti a skladu koloběžek byly navrženy SDK 

podhledy z důvodu pracování panelů a následného praskání omítky. V umývárnách a 

šatnách byly navrženy výkladce z důvodu prosvětlení těchto místností. V přípravně jídel 

byla část cihelného zdiva nahrazena sklobetonovou konstrukcí z luxfer z důvodu 

prosvětlení místnosti. 

Při zpracování diplomové práce jsem se snažila splnit všechny konstrukční zásady, tepelně 

technické požadavky, hygienické požadavky, požadavky na akustickou izolaci dělících 

konstrukcí a na požadavky požární bezpečnosti staveb. Výsledkem mé práce je kompletně 

zpracovaná projektová dokumentace stavební části k provádění mateřské školky.  Dále 

specializace na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb a specializace na Ústavu 

betonových a zděných konstrukcí. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

BT  betonové potrubí 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

ELE  přípojková a elektrorozvodná skříň 

EPS  expandovaný polystyrén 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

KO  keramický obklad 

LT  litinové potrubí 

MŠ  Mateřská školka 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

NTL  nízkotlaký (např. plyn) 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

P+D  pero a drážka 

PE  polyetylen 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

PT  původní terén 

PTH  Porotherm 

PU  polyuretanový (např. tmel) 

RŠ  revizní šachta 



SO  stavební objekt 

SDK  sádrokartonové desky 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

TI  tepelná izolace  

UT  upravený terén 

VC  vápenocementová (např. omítka) 

VSB  vsakovací boxy 

VŠ  vodoměrná šachta 

ŽB  železobeton 

JV  jihovýchod 

JZ  jihozápad 

SV  severovýchod 

SZ  severozápad 

 

 

fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu, [-] 

fRsi  vypočítaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu, [-] 

UN  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla, ve W/(m2K) 

U  vypočítaná hodnota součinitele prostupu tepla, ve W/(m2K) 

Uem,N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla, ve W/(m2K) 

ψN  požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla, ve W/(m.K) 



χN  požadovaná hodnota bodového činitele prostupu tepla, ve W/K 

Δθ10,N  požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy, ve °C 

Mc  roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce, ve kg/(m2a) 

Mev  roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce, ve kg/(m2a) 

θai,max,N  požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním 

období, ve °C 

Δθv,N (t)  požadovaná hodnota poklesu teploty v místnosti v zimním období, ve °C 

R´w  vážená stavební vzduchová neprůzvučnost, v dB 

L´n,w   vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku, v dB   

č.d.o činitel denní osvětlenosti  
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