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Abstrakt  

Předmětem této diplomové práce je návrh mateřské školy na konkrétním pozemku v Netíně. 
Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Objekt je 
dvoupodlažní, nepodsklepený s kapacitou 40 dětí. Budova je navržena z konstrukčního 
systému KM BETA a zastřešena na jednopodlažní části plochou střechou a na dvoupodlažní 
části pultovou střechou.  
  
Klí čová slova 
Mateřská škola, samostatně stojící objekt, dvoupodlažní objekt, plochá střecha, pultová 
střecha, železobetonový strop, vápenopískové zdivo  

  
  
  
Abstract 
The diploma thesis deals with the design of a kindergarten on a particular building site in the 
village of Netin. The aim is to create a functional layout suitable for everyday use. It is a two-
floor construction without a cellar which can accommodate 40 pre-school children. The 
building has been designed using the construction software system KM BETA and is 
sheltered with a flat roof on the one-floor part and with a shed roof on the two-floor part.  
  
Keywords 

Kindergarten, separate building site, two-floor construction, flat roof, shed roof, reinforced 
concrete ceiling, limestone sand walling  
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Vedoucí práce Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D. 
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Úvod 
 
 Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci k provedení novostavby 
mateřské školy na parcele č. 1380/1 k. ú. Netín (kraj Vysočina) 
 Cílem práce bylo vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční 
soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části 
a příloh podle pokynů vedoucího práce, dále vypracování požárně bezpečnostního 
řešení stavby, posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. Součástí diplomové práce 
jsou i specializace z betonových konstrukcí a TZB.   
 Práce je členěna na vlastní textovou část a přílohy. Ve vlastní textové části 
diplomové práce se nachází průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická 
zpráva architektonicko-stavebního řešení. Obsah jednotlivých zpráv je v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013. Proto také písmenné 
označení zpráv není chronologické, jak je obvyklé, ale odpovídá výše zmíněné 
vyhlášce. Přílohy diplomové práce jsou dále členěny do složek, které obsahují přípravné 
a studijní práce, situační výkresy, výkresovou a textovou část architektonicko-
stavebního řešení a stavebně konstrukčního řešení, požárně bezpečnostního řešení, část 
zabývající se stavební fyzikou, specializace z betonových konstrukcí a TZB, dále 
seminární práci z prostorové akustiky. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1  Identifika ční údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
 

Mateřská škola v Netíně 
 

b) místo stavby 
 

 k.ú. Netín 703915, okres Žďár nad Sázavou, parc. č. 1850/1 
 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a)  Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
 
 - 
  
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ 
bylo-li přiděleno, adresa sídla, 

 
 Bc. Jitka Pospíšilová, Uhřínov 7, 594 41 Uhřínov 
 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
a)  Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavby povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

  
  Projektová dokumentace pro provádění stavby vychází ze stavebního 

povolení. Stavební povolení č. 1234/2015 bylo vydáno odborem výstavby MÚ ve 
Velkém Meziříčí dne 1.2.2015. 

 
b)  Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
  Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě 

architektonické studie k diplomové práci z roku 2015. 
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A.3  Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území, 

 
Stavba se bude týkat pozemku parc. č. 1380/1, který se nachází v zastavitelném 

území obce Netín a je rovinný. Parcela je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda 
a podle územního plánu obce Netín je tato plocha určena pro občanskou vybavenost. 
Celková výměra pozemku je 4546 m2. Orientace pozemku je na jihovýchod. 

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

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
 
 Pozemek se vyskytuje v zemědělském půdním fondu 
 
Památková ochrana  územní není památkově chráněno 
Povodně   objekt se nenachází  v záplavovém území 
Sesuvy půdy   objekt se nenachází  v oblasti sesuvů půdu 
Poddolování   objekt se nenachází  v poddolovaném území 
Seizmicita   objekt se nenachází  v seizmickém území 
Radon pro objekt bude navržena hydroizolace současně jako 

ochrana proti pronikání radonu podle radonového 
průzkumu 

Ochranná pásma  objekt se nenachází v ochranném pásmu 
 

  
c) údaje o odtokových poměrech, 
  

Pozemek je rovinný a obsahuje velké množství travnatých ploch, které umožňují 
vsakování dešťových vod. Na pozemku bude zřízená retenční nádrž, do které bude 
svedena dešťová voda ze střech a z parkoviště, odtud bude vedena do dešťové 
kanalizace.  
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
  

Umístěná stavba a její konstrukční řešení je v souladu s územním plánem obce 
Netín a splňuje všechna kritéria územního plánování. 
 
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, s povolením stavby a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací, 
 
 Jedná se o projektovou dokumentaci k diplomové práci, územní rozhodnutí 
nebylo řešeno. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  
 
 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.  
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 

V této fázi nejsou známy žádné požadavky dotčených orgánů. Požadavky 
dotčených orgánů týkajících se území budou zapracovány do projektové dokumentace 
po jejich obdržení. 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 

Nevyskytuje se. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 
 Nevyskytuje se.  
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí).  
   
STAVEBNÍ POZEMEK 

− p.č. 1380/1, orná půda, 4656 m2, stavebník 
 

SOUSEDNÍ POZEMKY 
− p.č. 1377/2, trvalý travní porost, 364 m2, Obec Netín, č.p. 23, 594 44 Radostín 

nad Oslavou 
− p.č. 1380/2, ostatní plocha, 1070 m2, Mejzlík Vladimír, č.p. 20, 594 44 Radostín 

nad Oslavou 
− p.č. 1380/3, zahrada, 247 m2, Novotný Jan, č.p. 27, 594 44 Radostín nad 

Oslavou  
− p.č. 1380/4, trvalý travní porost, 290 m2, Mejzlík Vladimír, č.p. 20, 594 44 

Radostín nad Oslavou 
 
 

A.4 Údaje o stavbě  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

 
Jedná se o novou stavbu. 
 

b) účel užívání stavby, 
  

Účel plánované stavby – Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku jako 
mateřská škola (2 oddělení). 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 

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

 
Nevyskytuje se. 

 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 
 Požadavky byly dodrženy. Projektová dokumentace je vypracována v souladu 
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, byla 
respektována vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Prostory určené pro pohyb dětí byly 
navrženy v souladu s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných  
právních předpisů, 
 

Navrhovaný objekt dodržuje technické požadavky na výstavbu 
z hlediska požární bezpečnosti, ochrany zdraví a splňují požadavky stanovené 
z hlediska ochrany životního prostředí. Žádné stavební práce související s výstavbou 
objektu nebudou nepříznivě ovlivňovat své okolí. Odpady budou tříděny a převáženy 
na skládku, aby nezpůsobovaly znečištění životního prostředí. Požadavky dotčených 
orgánů týkajících se území budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich 
obdržení. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 

Bez výjimek.  
  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.),  
 

zastavěná plocha:     864,52 m2  
 
obestavěný prostor:    3991,10 m3   
 
užitná plocha:     851,38 m2  
 
počet oddělení MŠ    2 (po 20 dětech) 
 
počet projektovaných zaměstnanců:  cca 11 
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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.) 
  

Projektovaná potřeba vody - MŠ 16 m3 / osoba / rok 
 - 19 m3 / osoba / rok 
 - 200 dnů za rok, 51 osob 
 - 849 m3 / rok 
 
Projektovaná potřeba el. energie - vytápění 
   - 104 MWh/rok 
 
  - teplá voda 
   - 27 MWh/rok 
  
Dešťová voda   vsakování na pozemku investora 
Hospodaření s odpady: pravidelný odvoz odpadu v obci zajišťují 

Technické služby Velké Meziříčí 
Stavba nebude produkovat emise. 
Třída energetické náročnosti – B-Úsporná 

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

 
Lhůta výstavby cca 18 měsíců od zahájení výstavby 
 
1. Přípojky inženýrských sítí   04/2016 
2. Spodní stavba – základy    06/2016 
3. Svislé a vodorovné konstrukce   11/2016 
4. Vnitřní rozvody, úpravy povrchů, podlahy 06/2017 
5. Terénní úpravy     10/2017 
6. Kolaudace      12/2017 

 
k) orientační náklady stavby 

 
Orientační hodnota stavby: 3991,1 × 6000,- Kč/m3 = 23,947 mil Kč 
 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
  
Objekt je členěn na stavební objekty: 
 
SO 01 – mateřská škola 
SO 02 – zahradní domek      
SO 03 – zpevněná plocha betonovou dlažbou 
SO 04 – zpevněná plocha asfaltem 
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SO 05 – parkoviště pro veřejnost  
SO 06 – parkoviště pro zaměstnance 
SO 07 – zpevněná plocha kačírkem 
SO 08 – přípojka el. vedení NN 
SO 09 – přípojka plynu 
SO 10 – přípojka splaškové kanalizace 
SO 11 – přípojka dešťové kanalizace 
SO 12 – vodovodní přípojka 
SO 13 – oplocení pozemku ocelovým plotem 
SO 14 – třídní hřiště 
SO 15 – společné hřiště 
SO 16 – prostor pro herní prvky 
SO 17 – sadové úpravy  
 
V objektu se žádná technická ani technologická zařízení nevyskytují. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 

Stavba se bude týkat pozemku č. 1380/1, které se nachází v zastavitelném území 
na okraji obce Netín. Vstup na pozemek je z přilehlé místní veřejné komunikace. 
Pozemek je rovinný. V současné době je volný, nezastavěný. Pozemek, na kterém bude 
stavba budována, je ve vlastnictví stavebníka.  

 
Pozemek určený ke stavbě vyžaduje vynětí ze zemědělského půdního fondu. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
  

Pro vyhotovení PD byla provedena obhlídka pozemku včetně okolí. Geodetické 
zaměření, radonový a hydrogeologický průzkum provedeny nebyly. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
   

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

 
Pozemek pro stavbu se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

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

 
Vliv budoucí stavby na okolní pozemky a stavby bude minimální. V denní dobu 

ve všední dny může dojít k mírnému zvýšení hluku pří pohybu dětí na zahradě MŠ. 
V průběhu realizace dojde ke zhoršení podmínek pro bydlení sousedů vlivem provádění 
výkopových prací, terénních úprav, zásobování apod.  Předpokládá se použití běžné 
stavební techniky a technologie, které by neměly výrazně rušit v okolní zástavbě. 
Zařízení staveniště bude vybudováno na pozemku stavebníka. Stavba nemění odtokové 
poměry v okolí. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
  

Veškeré dřeviny a vzrostlé stromy bránící realizaci stavby budou odstraněny. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

Stavební pozemek č. 1380/1 k. ú. Netín vyžaduje trvalé vynětí ze zemědělského 
půdního fondu. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu)  
  
 Napojení na místní komunikaci, ležící na parc. č. 1509/1 k.ú. Netín, je řešeno 
novým sjezdem šířky 6 m pro parkovací stání a vjezd zásobování. Parkování bude 
řešeno na pozemku, a to kolmé s příjezdem novým sjezdem z místní komunikace. 
  
 Pozemek není napojen na inženýrské sítě, na pozemku budou zhotoveny: 

- Vodovodní přípojka, ukončená vodoměrnou šachtou s vodoměrnou sestavou 
- Elektro přípojka vedená v zemi, ukončená PS ve zděném pilíři na hranici 

pozemku 
- Kanalizační přípojka splaškové kanalizace, ukončena RŠ napojená na 

kanalizační řád 
- Kanalizační přípojka dešťové kanalizace, ukončená RŠ, napojená na kanalizační 
řád 

- Plynová přípojka vedená v zemi, ukončená HUP na hranici pozemku 
 

Objekt bude napojen domovními přípojkami: Voda, elektro, kanalizace, plyn. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
   

Stavba nemá žádnou věcnou ani časovou vazbu na související investice. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Účel plánované stavby – Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku jako 
mateřská škola. Plánovaná kapacita MŠ – 2 oddělení po 20 dětech. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 
Záměr je v souladu s územním plánem obce Netín. Jedná se o stavbu 

občanského vybavení nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení a sloužící převážně 
obyvatelům zde bydlícím. Stavba je umístěna ve střední části pozemku, otevřena je na 
jih, kde se bude nacházet zahrada s herními prvky pro pobyt dětí. Parkování 
zaměstnanců a veřejnosti a příjezd pro zásobování je řešen v západní části pozemku. 

 
 Osazení objektu do terénu – upravený terén bude s drobnými úpravami 

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

Stavba MŠ je navržena jako samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepená, 
s plochou střechou nad jednopodlažní částí a pultovou střechou nad dvoupodlažní části. 
Půdorys tvoří tvar „T“.  

Objekt je zděný ze systému KM BETA s kontaktním zateplením z minerální 
tepelné izolace. 
 Fasáda bude opatřena omítkou a rozdělena barevně v kombinaci tří barev šedá, 
světle šedá a starorůžová. Plochá střecha je navržena jako nepochozí  - plochá střecha se 
zátěžovou vrstvou z praného kameniva. Pultová střecha bude opatřena plechovou 
krytinou v šedé barvě, stejně jako ostatní klempířské prvky. Dřevohliníkové výplně 
otvorů budou v barvě šedé. Na JV, JZ a SZ fasádách budou v oddělení mateřských škol 
osazeny hliníkové boxy pro venkovní žaluzie v barvě šedé. 
   
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Celý objekt je rozdělen do několika úseků. V 1NP se nachází úsek dvou 
oddělení MŠ, úsek hospodářský a úsek pro veřejnost. Ve 2NP se nachází úsek vedení 
mateřské školy. 

V úseku oddělení mateřské školy je nevržena herna, která slouží zároveň i jako 
lehárna, její příslušenství (šatna pro děti, umývárna, izolace, sklad hraček a lehátek, 
výdejna jídel) a kabinet učitelek se sociálním zařízením. 

V úseku hospodářském jsou situovány tyto místnosti: příprava jídla, šatna s WC 
pro personál, sklady na prádlo, odpady, dílna, denní místnost a technická místnost. 

Úsek vedení disponuje ředitelnou, spisovnou, malou kuchyňkou a WC. 
V úseku pro veřejnost je umístěno sociální zázemí pro ženy a muže, hala s 

tříramenným monolitickým schodištěm vedoucím do 2NP. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Objekt je svými rozměrovými parametry uzpůsoben požadavkům dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

Na pozemku bude zhotoveno jedno bezbariérové parkovací stání, a to nejblíže 
ke vstupu do objektu, veškeré sklony a šířky zpevněných ploch, vstupů a komunikací 
budou odpovídat danému předpisu. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nebezpečí úrazu nebo poškození např. uklouznutím, pádem, 
popálením, vloupáním, zásahem elektrickým proudem. Veškerá zařízení budou po 
montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel bude řádně seznámen s funkcí, 
provozem a údržbou. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
  

Objekt mateřské školy je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, 
nepodsklepená budova s plochou střechou nad jednopodlažní částí a pultovou střechou 
nad dvoupodlažní části. Objekt je zděný. 
 
b) konstrukční řešení 

Všechny konstrukce budou navrženy dle platných norem a budou splňovat 
všechny potřebné požadavky.  
 Obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo z vápenopískových cihel 
KM BETA Sendwix 8DF-LD tl 240 mm a 4DF-LD tl. 15 mm. Stěny oddělující 
ředitelnu od haly jsou navrženy jako akustické sádrokartonové příčky RIGIPS 
tl. 125 mm. Ve vstupní hale jsou navrženy tři podpůrné železobetonové sloupy z betonu 
C20/25 a oceli B500B. 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické křížem 
vyztužené desky tl. 250 mm z betonu C20/25  a oceli B500B. Objekt je ztužen 
železobetonovým věncem šířky 240 mm a výšky 250 mm. 
 Objekt je zastřešen plochou střechou nad jednopodlažní částí, která je navržena 
jako nepochozí se zátěžovou vrstvou z praného kameniva – kačírku frakce 16 – 32 mm. 
Dvoupodlažní část je zastřešena pultovou střechou s plechovou krytinou a je 
podporována dřevěnou konstrukcí. 
 Výplně otvorů jsou navrženy dřevohlíníkové s izolačními trojskly. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita  
  
 V úrovni stropů je stavba ztužena ŽB věnci z betonu C20/25 a oceli B500B. 
Prostorová tuhost budovy je zajištěna příčnými a podélnými nosnými stěnami. Stavba je 
založena v nezamrzne hloubce 1600 mm od upraveného terénu. Základy tvoří 
kombinace základových pasů z železobetonu C20/25 a prostého betonu C16/20 šíře 
550 mm dle výkresové dokumentace.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

V místnosti 146 (technická místnost) se nachází plynový kondenzační kotel 
JUNKERS CerapurComfort ZBR 42 – 3 A, nepřímotopný ohřívač teplé vody OKC 
NTR 100 pro smíšený ohřev s celkovým objemem 95 l . 

Podrobný výpočet viz příloha Specializace TZB – vytápění. 
Dvoupodlažní objekt bude vybaven bezstrojovnovým výtahem KONE 

ECOSPACE, o rozměrech 1100 x 1400 x 2200 mm a nosnosti 630 kg. 
Technologické zařízení se vyskytovat nebude. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Viz zpráva požárně bezpečnostního řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla.  
Viz základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

 
b) energetická náročnost stavby 
  
 Třída energetické náročnosti budovy B-Úsporná. 
  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Nevyskytuje se. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
 
 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Větrání objektu bude zajištěno přirozeně otevíravými okny bez užívání VZT 
a klimatizační jednotky. 
. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 
Jako ochrana před pronikáním radonu z podloží a zároveň jako hydroizolace 

byly navrženy asfaltové pásy.  
 

b) ochrana před bludnými proudy 
  

Nejsou vyžadována žádná opatření. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

 
Nejsou vyžadována žádná opatření. 

 
d) ochrana před hlukem. 
 
 Viz základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 
 
 
e) protipovodňová opatření  
  Objekt se nenachází v záplavovém území. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury  
   
 Objekt bude napojen na veřejnou síť vodovodu. Vodoměrná šachta bude 
umístěna u hranice pozemku. Přípojka elektro bude od HDS ve zděném pilíři na hranici 
pozemku vedená v zemi rozvaděči. Kanalizační potrubí bude plastové, ukončené v RŠ. 
Objekt bude napojen na STL plynovod, HUP se nachází na hranici pozemku. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
   

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 
provedená z HDPE PN 10 75 x 6,9 napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu. 
Vodovodní přípojka bude na veřejný řad napojena navrtávacím pásem s uzávěrem, 
zemní soupravou s poklopem. Vodoměrná souprava s vodoměrem DN 20 s hlavním 
uzávěrem vody bude umístěna v typové vodoměrné šachtě o rozměru 900 x 1200 x 
1600 mm na pozemku investora. 
 Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová kanalizační 
přípojka DN 160 z PVC KG. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Jako 
hlavní vstupní šachta je navržena šachta TEGRA 1000 NG (polypropylen, dno z PE) 
s litinovým poklopem Ø 600 mm a je umístěna na soukromém pozemku před objektem 
MŠ. 
 Dešťová voda je odváděna z plochých střech přes střešní vtoky TOPWET. 
Pultová střecha je odvodněna pomocí titanzinkových střešních svodů. Tato voda bude 
z objektu odváděna do retenční nádrže na soukromém pozemku MŠ. Zachycená voda 
bude využívána k zalévání zeleně 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou STL plynovodní přípojkou 
z potrubí HDPE 100 SDR11 32 x 3 mm podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Nová 
přípojka bude napojena na stávající STL plynovodní řad. Hlavní uzávěr plnu a 
plynoměr G4 budou umístěny v nice o rozměrech 600 x 600 x 250 mm na hranici 
pozemku. Nika bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větrací otvory dole i 
nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč. 

Objekt bude napojen na zdroj elektrické energie napojen ze stávajícího 
podzemního vedení nízkého napětí (NN) vedeného v komunikaci. Distribuce bude 
zajištěna kabelovou přípojkou NN 1kV délky 21,5 m. Elektroměr bude osazen v typové 
skříni umístěné na sloupku plotu. Elektroměr dodá po provedené elektroinstalaci 
a vystavené výchozí revizní zprávě distributor elektrické energie v dané lokalitě.  
  
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení  
  Pozemek bude napojen na místní obslužnou komunikaci a dojde k vybudování 
nových parkovacích stání. Komunikace před objektem má šířku cca 6,5 m.  
 
 



24 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
  

Na pozemku bude vybudován nový sjezd šířky 6 m a délky 7,5 m, který bude 
napojen na místní obslužnou komunikaci. Sjezd bude složit k obsluze budovy 
zásobováním a jako příjezd ke kolmým parkovacím stáním. 

 
c) doprava v klidu 
  

Na pozemku dojde k vybudování 14 nových parkovacích stání včetně 
1 bezbariérového. Stání byla navržena dle ČSN 73 6110. 
 
c) pěší a cyklistické stezky 
  

Přístup k navrhovanému objektu je umožněn pro pěší po vydlážděném chodníku 
z betonové dlažby. Cyklistické stezky nebyly řešeny. 

 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) terénní úpravy  
   
 Osazení objektu do terénu – upravený terén bude s drobnými úpravami 
kopírovat původní terén. 
 
b) použité vegetační prvky  
   

Nezpevněné plochy budou oseté travním semenem a osázené okrasnými keři, 
živým plotem a okrasnou zelení.  
 
c) biotechnická opatření  
   

Nevyskytují se.  
 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana – ovzduší, hluk, voda, odpady 
a půda 

 
Stavební práce budou mít v jisté míře negativní vliv na okolí, zejména co se týče 

hluku a prašnosti. Bude zajištěn trvalý úklid vozovky před objektem. Stavební činnost 
bude probíhat tak, aby nebyl narušen noční klid. Sejmutá ornice je 
skladována na pozemku investora a bude použita pro dokončovací terénní úpravy.  

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb., 
o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány 
na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.  
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V objektu nebude umístěn zdroj hluku ani vibrací. Splaškové vody budou 
odváděny do oddílné stoky, dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora. Při 
provozu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude odvážen v pravidelných 
intervalech.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin ě 
 
 V zájmovém území se nenachází chráněné druhy rostlin ani živočichů. 
Ekologické vazby a funkce v krajině jsou zachovány. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
  

Navrhovaný záměr se nenachází v území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
  

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje.  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
  

Na stavebním pozemku ani v jeho okolí se nenacházejí žádná bezpečnostní 
pásma. 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochran obyvatelstva: 
Stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj, splňuje základní požadavky na 
situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochran obyvatelstva. 

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod a veřejnou energetickou šíť. 
 

b) odvodnění staveniště  
  

Dešťové vody budou zasakovány na pozemku. 
 
 
 
 



26 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
  

Objekt bude napojen na veřejný vodovod a veřejnou energetickou síť. Na pojení 
pozemku  na dopravní infrastrukturu bude zajištěno napojením na místní obslužnou 
komunikaci. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 
Při stavbě budou respektovány požadavky hygienických předpisů. Je 

třeba minimalizovat dopady na okolí, zejména z hlediska hluku, prašnosti, vibrací, 
narušení stávající zeleně atd. Přilehlá komunikace využívaná v zásobování staveniště 
bude udržována v čistotě. Je nutné činit opatření proti znečištění okolí staveniště 
odfouknutím lehkých odpadů. Staveniště ani skládka zeminy nebudou zasahovat 
na okolní pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
  

Na staveniště bude po domluvě s investorem umístěno patřičné označení se 
zákazem vstupu nepovoleným (třetím) osobám. Jako oplocení staveniště bude využito 
mobilní oplocení výšky 1,8 m.  
 
f) maximální zábory pro staveniště 

 
 V době výstavby dojde k dočasnému záboru veřejné komunikace při provádění 
přípojek inženýrských sítí.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
  
 Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 
č.154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 
(vyhláška MŽP č. 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Veškeré 
odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 
odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 
stavebník, uschovat pro případnou kontrolu.  
 

17 01 01  beton       O 
17 01 02  cihla       O 
17 02 01  dřevo       O 
17 02 02  sklo       O 
17 02 03  plasty       O 
17 04 05  železo/ocel     O 
17 05 01  zemina/kameny     O 
17 09 04  směsný stavební a demoliční odpad   O 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Na pozemku investora bude skladovaná ornice, která se sejme v do hloubky 
200 mm. Sejmutá ornice se po dokončení stavby znovu rozhrne. Zemní práce budou 
prováděny pro zhotovení základových konstrukcí a přípojek. Osazení objektu do terénu 
je navrženo tak, aby se vykopaná zemina znovu použila jako násyp ve spodní části 
pozemku. Nebude nutné přivážet další zeminu.  
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jejím provozem nebudou 
překročeny stanovené limity hluku a vibrací. Stavební práce ve venkovním prostoru 
budou probíhat od 7 do 21 hodin. Obyvatelé okolních objektů budou seznámeni 
s prováděním a průběhem stavebních prací. Při realizaci stavby nesmí docházet ke 
znečištění veřejných komunikací. Bude zajištěn trvalý úklid vozovky před objektem. 
Podzemní vody nebudou výše uvedenou stavbou dotčeny. Hladina podzemní vody 
nebyla zjištěna. Komunální odpad bude shromažďován v uzavřených nádobách, které 
jsou umístěny na vyhrazené zpevněné ploše pozemku. Tento odpad bude 1x týdně 
odvážen na řízenou skládku. 
Zvýšení prašnosti v dané lokalitě bude eliminováno zpevněním vnitrostaveništních 
komunikací nebo důsledným očištěním prostředků před vjezdem na veřejnou 
komunikaci, aby splňovala podmínky § 52 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích.  
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
koordinátory  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
  

Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu splatnou vyhláškou ČÚBP 
a předpisů sní souvisejících, dále pak dle vyjádření správců jednotlivých dotčených 
inženýrských sítí.  

Před zahájením zemních prací si investor nechá vytýčit veškerá podzemní 
vedení, aby nedošlo k jejich poškození! 

Při provádění stavebních prací musí být dodržována ustanovení všech platných 
ČSN a navazujících vyhlášek a předpisů ohledně bezpečnosti práce a práce ve výškách. 
Všichni pracovníci pohybující se na ploše vyhrazeného staveniště musí být řádně 
proškolení a vybavení adekvátním vybavením pro tyto práce. 

Během všech prací musí stavebník dbát na dodržení všech ustanovení 
bezpečnostních předpisů, vyhl. č. 591/2007 Sb. a vyhl. č. 48/1992 Sb. a souvisejících. 

V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 
ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové 
dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. 

Dále je nutno adekvátně dodržovat a řídit se následujícími právními předpisy a 
dalšími požadavky, které jsou v následujících dokumentech: 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, hlava II 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 
Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
Pro příp. provádění zemních prací musí být dodržovány ustanovení ČSN 73 3050.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
  

Při výstavbě nebudou dotčeny stavby vyžadující úpravy pro bezbariérové 
užívání. Nedojde tedy k omezení pohybu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
 Stavba bude přístup z místní komunikace po betonových panelech. Není nutné 
měnit dopravní označení v okolí stavby, jelikož je pozemek dostatečnš velký pro 
veškerou mechanizaci. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
 
 Jedná se o novostavbu, stavba tedy nebude prováděna za provozu. Mokré 
procesy nebudou prováděny při teplotách 5°C, práce s nasákavými materiály (např. 
tepelné izolace) nebudou probíhat v podmínkách, kdy by došlo k jejich poškození (např. 
za deště). Stejně tak práce na skladbách kde by zabudovaná vlhkost způsobovala 
poškození konstrukcí (např. pokládka hydroizolací apod.) budou probíhat ve vhodných 
klimatických podmínkých. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

  
Předpokládané zahájení výstavby: 03/2016 
Předpokládané ukončení výstavby: 12/2017 
 
Stavba MŠ bude zahájena po vydání stavebního povolení. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
 Projektová dokumentace řeší budovu mateřské školy. Budova bude sloužit pro 
výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Projektovaná kapacita MŠ jsou dvě 
oddělení, každé po 20 dětech. 

 
D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby 
 

Stavba MŠ je navržena jako samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepená, 
s plochou střechou nad jednopodlažní částí a pultovou střechou se sklonem 7° nad 
dvoupodlažní části. Půdorys tvoří tvar „T“.  
 Fasáda bude opatřena omítkou a rozdělena barevně v kombinaci tří barev šedá, 
světle šedá a starorůžová. Plochá střecha je navržena jako nepochozí  - plochá střecha se 
zátěžovou vrstvou z praného kameniva. Pultová střecha bude opatřena plechovou 
krytinou v šedé barvě, stejně jako ostatní klempířské prvky. Dřevěné podbití střešní 
konstrukce bude šedé barvy. 
 Objekt je zděný z vápenopískových cihel KM BETA. Zdivo bude dodatečně 
zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z minerální tepelné izolace ISOVER. 
Dřevohliníkové výplně otvorů budou v barvě šedé. Na JV, JZ a SZ fasádách budou 
v odděleních mateřských škol osazeny hliníkové boxy pro venkovní žaluzie v barvě 
šedé. Nosná konstrukce pultové střechy bude dřevěná, střešní krytina palechová. 

Dispoziční řešení – celý objekt je rozdělen do několika úseků. V 1NP se nachází 
úsek dvou oddělení mateřské školy, úsek hospodářský a úsek pro veřejnost. V 2NP se 
nachází úsek vedení mateřské školy. V úseku oddělení mateřské školy je nevržena 
herna, která slouží zároveň i jako lehárna, její příslušenství (šatna pro děti, umývárna, 
izolace, sklad hraček a lehátek, výdejna jídel) a kabinet učitelek se sociálním zařízením. 
V úseku hospodářském jsou situovány tyto místnosti: příprava jídla, šatna s WC pro 
personál, sklady na prádlo, odpady, dílna, denní místnost a technická místnost. Úsek 
vedení disponuje ředitelnou, spisovnou, malou kuchyňkou a WC. V úseku pro veřejnost 
je umístěno sociální zázemí pro ženy a muže, hala s tříramenným monolitickým 
schodištěm vedoucím do 2NP. 

Celý objekt bude řešen jako bezbariérový v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

Přístup k objektu a okapové chodníky a další zpevněné plochy určené pro pěší 
provoz budou vydlážděny z betonové dlažby. Horní povrch parkovací plochy bude 
pokryt silničním asfalem.  
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D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Mateřská škola bude rozdělena do 2 oddělení po 20 dětech, s minimálním 
počtem 2 učitelky na každé oddělení. Stravování bude řešeno dovážením jídel z jiné 
školní jídelny a následně servírováno z výdejny jídel. Čištění lůžkovin bude probíhat 
taktéž mimo mateřskou školu, tedy externí firmou. 

 
 

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 

 
Příprava území 
 Na stavebním pozemku bude zařízeno staveniště. Na stavebním pozemku nejsou 
dosud zřízeny přípojky. Zhotovitel stavby nechá v rámci zakázky zhotovit přípojky, 
které budou využívány jako připojovací body stavby. Tyto přípojky budou později 
sloužit k napojení objektu na veřejnou technickou infrastrukturu. Na stavebním 
pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty ani dřeviny, které by museli být 
chráněny nebo odstraněny. 
 
Zemní práce 
 Před hloubením vlastních výkopů bude sejmuta ornice v mocnosti 200 mm. 
Ornice bude skladována na pozemku stavebníka pro pozdější využití při terénních 
úpravách. 
 Výkopové práce budou obsahovat strojně hloubené výkopy pro základové pasy 
objektu a vedení inženýrských sítí od místa napojení na hranici pozemku k objektu. 
Začištění dna výkopu základových pásů a výkopy pro inž. sítě v místě křížení s jinými 
sítěmi budou provedeny ručně. 
 Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu Výkres základů. Zpětné 
zásypy pod konstukcemi nutno zhutnit na únosnost 0,2 MPa. 
  
Základové konstrukce 
 Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Objekt je po celé výšce 
rozdělen posuvnou spárou na dva samostatné celky, včetně základových konstrukcí.  
 Objekt je založen na základových pasech z kombinace železobetonu a prostého 
betonu. Železobetonové pasy  z betonu C20/25 a oceli B500B jsou navrženy do hloubky 
1,6 m od upraveného terénu šíře 550 mm. Základové pasy pod středními nosnými 
stěnami jsou navrženy z prostého betonu výšky 500 mm (beton C16/20) a šíře 550 mm 
Pod železobetonovými monolitickými sloupy jsou navrženy patky z prostého betonu 
výšky 500 mm o rozměrech 800 x 800 x 500 mm. Pod nástupním ramenem schodiště je 
navržen základ výšky 300 mm. Základové pas jsou po celém vnějším obvodu izolovány 
deskami z extrudovaného polystyrenu. Podkladní betonová deska je navržena z betonu 
C16/20 tl.  150 mm a je vyztužena kari sítí 5/100 x 100 mm. 
  
Svislé konstrukce 
 Obvodové a vnitřní nosné zdivo objektu je navrženo z vápenopískových cihel 
KM BETA SENDWIX 8DF-LF tl. 240 mm. Tvarovky budou kladené do lepidla ZM 
921. Svislé nosné konstrukce budou v úrovni stropů a pod pozednicí vyztuženy 
železobetonovým věncem. Překlady nad otvory budou řešeny pomocí dílců KM BETA 



32 
 

SENDWIX, nebo pomocí železobetonového překladu z betonu C20/25 a oceli B500B. 
Ve vstupní hale jsou navrženy dva podpůrné železobetonové sloupy z betonu C20/25 a 
oceli B500B. Celý objekt je zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím 
systémem z minerální vlny ISOBER TF Profi. 
 Příčky budou zděné z cihel KM BETA 4DF-LD tl. 115 mm. Rozvody instalací 
budou vedeny především v podlahových konstrukcích a přizdívkách.  
 
Komín 
 K odvodu spalin je navržen třísložkový komínový systém BLK - KLASIC 
s vestavěným průduchem pro ventilaci. Tento komín je navržen z lehčených 
liaporbetonových tvárnic, komínová vložka je z korozivzdorné oceli a je izolována 
izolací z kamenné vlny NOBASIL LPS 90 tl. 40 mm s povrchovou úpravou z hliníku. 
 
Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce je navržena z monolitického železobetonu o tl. 250 mm. 
Bude zhotovená z betonu C 20/25 a výztuže B500B, návrh vyztužení stropních desek 
zpracuje statik. Ve stropní konstrukci budou ponechány prostupy pro zhotovení 
vnitřních rozvodů. Objekt je ztužen železobetonovým věncem šířky 240 mm a výšky 
250mm taktéž z betonu C20/25 a oceli B500B. Při provádění stropu je nutné dodržet 
technologický postup. 
 
Schodiště 
 V objektu je umístěno jedno tříramenné schodiště se dvěma mezipodestami. 
Konstrukce je řešena jako monolitická železobetonová z betonu C20/25, výztuž B500. 
Výška stupně je 158 mm, šířka 300 mm. Šířka schodišťového ramene je 1500 mm, šířka 
mezipodesty je 1500 mm. Tloušťka mezipodesty je 150 mm. 
 Schodiště bude opatřeno montovaným nerezovým zábradlím. Madlo bude 
dřevěné. Zábradlí bude kotveno do schodišťového ramene. 
 
Střešní konstrukce 
 Střecha nad jednopodlažní částí je navržena jako plochá se zátěžovou vrstvou 
z praného kameniva – kačírku frakce 16 – 32 mm. 
 Nad dvoupodlažní částí je navržena pultová střecha se sklonem 7°. Nosná 
konstrukce je navržena z dřevěných krokví (100/260 mm) podepřených dřevěnými 
pozednicemi (160/140 mm) viz výkresový část projektové dokumentace. Jako krytina je 
použita plechová střešní krytina z předlakovaných žárově pozinkovaných svitkových 
ocelových plechů Lindab Seamline spojených dvojitou stojatou drážkou. 
 
Zpevněné plochy 
 Pochůzí plochy budou zhotoveny z betonové dlažba DITON STONE. Skladby 
podkladních vrstev budou odpovídat návrhu výrobce a velikosti zatížení. Pojízdné 
plochy budou s asfaltovou povrchovou úpravou. 
 
Omítky 
 Vnitřní omítky jsou navrženy jako jednovrstvé CEMIX 073 tl. 10 mm. Sociální 
prostory budou opatřeny keramickými obklady RAKO, výška obkladu dle PD Na 
fasádě bude použita jako vrchní vrstva silikonová zatíraná omítka CEMIX NZC 
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tl. 3 mm, barva šedá, světle šedá a starorůžová. Tloušťka omítek je stanovena 
výrobcem, před nanášením omítek podklad nutno penetrovat. 
 
Hydroizolace 
 Jako izolace proti zemní vlhkosti jsou navrženo souvrství z SBS 
modifikovaných asfaltových pásů. Horní s nosnou vložkou z polyesterové rohože 
(ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL), který je plošně nataven na spodní s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) 
  
Izolace tepelné a akustické 

Střešní konstrukce ploché střechy je zateplena spádovými klíny pěnového 
polystyrenu EPS 100S v min. tl. 20 mm a dále tepelnou izolací z EPS 200S v tl. 2x120 
mm od firmy ISOVER. Stop nad 2NP je zateplen minerální izolací tl 240 mm od firny 
ISOVER. Podlahy na terénu jsou zatepleny pomocí tepelné izolace pěnového 
polystyrenu EPS 150S a v odděleních mateřské školky, kde je navrženo podlahové 
vytápění, je do podlahy vložena tepelně izolační deska s PS fólií pro teplovodní 
podlahové vytápění EPS 200S v tl. 50 mm. Sokl budovy je zateplen izolací 
z extrudovaného polystyrenu ISOVER Synthos XPS PRIME 70 tl. 150 mm. 
Kročejová izolace ve 2NP je z pěnového polystyrenu ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 
tl. 40 mm.  
 
Výplně otvorů 
 V objektu jsou navržená dřevohliníková okna SLAVONA HA 110 s izolačním 
trojsklem, UW = 0,72 W/m2K. Osazená okna budou lícovat s vnější hranou obvodového 
zdiva. Rám bude částečně překryt kontaktním zateplovacím systémem pro eliminaci 
tepelných mostů. Hlavní dveře jsou dřevěné dvoukřídlove otočné. Vnitřní dveře jsou 
dřevěné osazené do dřevěné obložkové zárubně. V první bytové jednotce jsou dveře bez 
prahů, změna podlahové krytiny bude řešena hliníkovou krycí lištou. 
 
Podlahy 
 Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí. Roznášecí vrstva je z betonové 
mazaniny tl. 50 mm. Podlahy na terénu budou zateplovány deskami EPS 200 S a 100S 
tl. 50 a 70 mm. U podlah ve 2NP jsou jako kročejová izolace použity desky z pěnového 
polystyrenu EPS 150 S tl. 40 mm. Na tepelnou a kročejovou izolaci bude jako separační 
vrstva položena PE fólie.  
 Konkrétní skladby řešeny v příloze „Výpis skladeb“ 
 
Podhledy 
 V celém objektu budou zabudovány zavěšené SDK podhledy RIGIPS. 
V hernách a lehárnách bude instalován zavěšený bezesparý akustický podhled RIGIPS 
GYPTONE BIG QUATTRO 42.  
 
Nátěry 
 Prvky budou opatřeny nátěrem zabraňující napadení těchto konstrukcí hmyzem, 
plísněmi a jinými mikroorganismy.  
 
Malby 
 Vnitřní omítky budou vymalovány silikátovým nátěrem CEMIX. 
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Tesařské práce 
 Tesařské práce budou prováděny při zhotovování krokví. Dále pak budou 
využity při zhotovování bednění schodiště a doplňkového bednění při provádění 
železobetonového monolitického stropu.  
 
Zámečnické práce 
 Zámečnické práce obnášejí montáž nerezového schodiště a osazení větracích 
mřížek. 
 
Klempířské práce 
 Klempířské práce budou využity při osazování vnějších parapetů, provádění 
oplechování prostupů střešní konstrukcí. Klempířské práce oddělení 1MŠ jsou 
zpracovány v příloze „Výpis řemeslných výrobků“ 
 
Vytápění 
 Objekt bude vytápěn plynovým závěsným kondenzačním kotlem Junkers 
CerapurComfort umístěným v místnosti 146 – technická místnost. Na kotel bude 
napojen externí stacionární zásobník teplé vody. Vytápění je řešeno deskovými 
radiátory a podlahovým vytápěním. 
  
Větrání 
 Větrání objektu bude zajištěno přirozeně otevíravými okny bez užití VZT a 
klimatizační jednotky. Přímo nevětraný prostor šatny a komory bude řešen větrací 
mřížkou ve dveřích. V kuchyních bude instalovaná digestoř s odtahem skrz stěnu. 
 
  
D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 
  
 Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nebezpečí úrazu nebo poškození např. uklouznutím, pádem, 
popálením, vloupáním, zásahem elektrickým proudem. Veškerá zařízení budou po 
montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel bude řádně seznámen s funkcí, 
provozem a údržbou. 
 Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na pohodu 
vnitřního prostředí z hlediska tepelné techniky, akustiky a přirozeného osvětlení. 
 
D.1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika/hluk, vibrace – popiš řešení, zásady hospodaření s energiemi, 
ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 Viz základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky k diplomové práci. 
  
D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
 Viz požárně bezpečnostní řešení. 
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D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a 
požadované jakosti provedení 
 
 Všechny použité materiály jsou certifikované. Respektují požadavky projektové  
dokumentace. 
 
D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 
 Nejsou kladeny zvláštní požadavky na provádění navržených konstrukcí.  
 
 
D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele. 
 
 Projekt mateřské školy vyžaduje běžný rozsah projektové dokumentace pro 
provedení stavby. 
 
D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 
nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami 
 
Ztracené bednění: vyztužování 
Hydroizolace, protiradonová izolace: těsnost spojů 
Stěnové konstrukce: vazby zdiva, spojovacích hmoty 
Stropní konstrukce: uložení výztuže  
Krov: tesařské spoje  
 
Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
 
 D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 
 
-  ČSN 73 0540 - 1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie; 
-  ČSN 73 0540 - 2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky; 
-  ČSN 73 0540 - 3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin; 
-  ČSN 73 0540 - 4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody; 
- ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 
- ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné  

zásady 
- ČSN 730527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro 
kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely  
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- ČSN 73 0580 - 1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní 
požadavky; 
- ČSN 73 0580 - 2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných 
budov; 
- ČSN 73 0580 - 3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 3: Denní 
osvětlení škol; 
-  ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. 
- ČSN 73 0810 (2009), Z1 (2012), Z2 (2013), Z3 (2013) – Požární bezpečnost staveb – 

Společná ustanovení 
-  ČSN 73 0802 (2009), Z1 (2013)  – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní  objekty 
- ČSN 73 0818 (1997), Z1 (2002) – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů  
osobami 
- ČSN 73 0835 (2006), Z1 (2013) – Požární bezpečnost staveb – Budovy 
zdravotnických zařízení a sociální péče 
- ČSN 73 0834 (2011), Z1 (2011), Z2 (2013) – Požární bezpečnost staveb – Změny 
staveb 
- ČSN 73 0873 (2003) – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
- ČSN 73 0821 ed.2 (2007) – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 
konstrukcí 
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3 Závěr 
 
 Výstupem mé diplomové práce je projektová dokumentace k provedení stavby 
mateřské školy. Při zpracování jsem se řídila platnými normami, právními předpisy a 
podklady od výrobců. Mateřská škola splňuje obecné požadavky na výstavbu, vyhovuje 
z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky a akustiky. Součástí práce je seminární 
práce, kde jsem se zabývala prostorovou akustikou v herně a lehárně. 
 Vypracováním této práce jsem nabyla mnoho užitečných zkušeností. 
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4 Seznam použitých zdrojů 
 
Normy: 
 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
 
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami 
 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 
ČSN 73 0508 – Denní osvětlení budov – část 3: Denní osvětlení škol 
 
ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů 
paliv 
 
ČSN 73 0540 – Teplená ochrana budov 
 
ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků 
 
ČSN EN 12354 – Stavební akustika 
 
ČSN 73 4301 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
 
ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 
 
ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě - Hydroizolace - Základní ustanovení 
 
ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
 
ČSN 73 1001 – Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy 
 
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
 
 
Právní předpisy: 
 
ČR. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. In: 62/2006. 2006. 
 
ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In: 
71/2001. 2001. 
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ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. In: 81/2009. 2009. 
 
ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. In: 163/2006. 2006. 
 
ČR. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. In: 92/2001.  2001 
 
ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. In: 
10/2008. 2008 
 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 
Odborná literatura:  
 
KLIMEŠOVÁ, Jarmila. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Nauka o 
pozemních stavbách: Modul M01. Brno: CERM s.r.o., 2005. ISBN 978-80+7204-530-3. 
 
HŮLKA, Ctibor, Luboš KÁNĚ, Jan MATIČKA, Antonín ŽÁK, Ctibor HŮLKA, Viktor 
ZWEIENER a Marek HERŮVFEK. KUTNAR – Izolace spodní stavby: Hydroizolační 
koncepce, hydroizolační konstrukce – Návrh a posouzení. DEKTRADE a.s., 2014. 
ISBN 978-80-87215-14-2. Dostupné z: http://dektrade,cz/docs/publikace/spodni 
stavba.pdf 
 
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 
Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 1. vyd. Praha: ČKAIT, 2011, 193 s. ISBN 978-80-87438-17-6. 
  
ŠESTÁKOVÁ, Irena a Pavel LUPAČ. Budovy bez bariér: návrhy a realizace. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2010, 125 s. ISBN 978-80-247-3225-1. 
 
REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2013. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 
 
NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník: Konstrukční 
cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 100 s. 
Stavitel. ISBN 978-80-86817-23-1. 
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ČERVENKA, Petr. Betonové konstrukce II: pro 4. ročník SPŠ stavebních. 1. vyd. 
Praha: Sobotáles, 2007, 267 s. Stavitel. ISBN 80-859-2056-5. 
 
 
Webové stránky: 
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www.styrotrade.cz 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
Seznam zkratek: 
 
asf. asfaltový 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Bpv Balt po vyrovnání 
celk. celková 
č. číslo 
č.p. číslo parcely 
čl. článek 
dl. délka 
DN diameter nominal (jmenovitý průměr) 
DPS dokumentace pro provádění stavby 
EIA Enviromental Impact Assessement 
EPS expandovaný polystyren 
HGP hydrogeologický průzkum 
HI hydroizolace 
HUP hlavní uzávěr plynu 
IGP inženýrskogeologický průzkum 
JV jihovýchod 
JZ jihozápad 
k. ú. katastrální území 
k. v. konstrukční výška 
KCE konstrukce 
ks kus 
LV list vlastnictví 
m n.m. metrů nad mořem 
max.  maximálně 
min. minimálně 
MRE měření elektřiny 
MŠ mateřská škola 
MVČR ministerstvo vnitra  
MW minerální vlna 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
NÚC nechráněná úniková cesta 
Ozn. Označení 
parc. č. parcela číslo 
PBŘ požárně bezpečnostní řešení 
PD projektová dokumentace 
PE polyetylen 
PHP přenosný hasicí přístroj 
Pozn. Poznámka 
POP požárně otevřen plocha 
PP polypropylen 
PT původní terén 
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PÚ požární úsek 
r. š. rozvinutá šířka 
RD rodinný dům 
RN retenční nádrž 
RŠ revizní šachta 
TZB technické zařízení budov 
UT upravený terén 
ÚP územní plán 
SDK sádrokarton 
SO stavební objekt 
SOI stavební objekt inženýrský 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
SV severovýchod 
SZ  severozápad 
š. šířka  
TI tepelná izolace 
tl. tloušťka 
tř. třída 
ul. ulice 
ÚC úniková cesta 
ÚP územní plán 
UT upravený terén 
v. výška 
VC vápenocementová  
VŠ vodoměrná šachta 
XPS extrudovaný polystyren 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZTI zdravotechnice instalace 
ŽB železobeton 
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6 Seznam příloh 
 
Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 
 
 Návrhová hmotová studie 
 Výpočet schodiště 
 Výpočet základů 
 Technické listy 
 
Složka č. 2 – C. Situační výkresy 
 
 C.1 Situační výkres širších vztahů M 1:1000 
 C.2 Koordinační situační výkres M 1:200 
 
Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
 D.1.1.01 Půdorys 1NP M 1:50 
 D.1.1.02 Půdorys 2NP M 1:50 
 D.1.1.03 Řez A – A M 1:50 
 D.1.1.04 Řez B – B M 1:50 
 D.1.1.05 Plochá střecha nad 1NP M 1:50 
 D.1.1.06 Pohledy od severu M 1:50 
 D.1.1.07 Pohledy od jihu M 1:50 
 D.1.1.08 Detail 1 – okraj pultové střechy u okapu M 1:5 
 D.1.1.09 Detail 2 – dělící spára objektu  M 1:5 
 D.1.1.10 Detail 3 - atika M 1:5    
 D.1.1.11 Detail 4 - vtok M 1:5 
 D.1.1.12 Detail 5 – vchodové dveře M 1:5 
 D.1.1.13 Detail 6 – osazení okna M 1:5 
 D.1.1.14 Detail 7 - sokl M 1:5 
 Výpis skladeb konstrukcí 
 Výpis řemeslných výrobků 
 
Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
 D.1.2.01 Výkres základů M 1:50 
 D.1.2.02 Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1NP M 1:50 
 D.1.2.03 Výkres krovu nad 2NP M 1:50  
 
Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Technická zpráva požární ochrany 
 D.1.3.1 Situační výkres požární ochrany M 1:250 
 D.1.3.2 Půdorys 1NP M 1:100 
 D.1.3.3 Půdorys 2NP M 1:100 
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Složka č. 6 – Stavební fyzika 
  

Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely diplomové 
práce zpracované na ústavu pozemního stavitelství, FAST, VUT v Brně 

 Příloha A – Tepelně technické posouzení Teplo 2014 
 Příloha B – Grafické vyobrazení detailů a jejich výsledků (AREA 2014) 
 Příloha C – Protokol z programu Simulace 2014 – letní období 
 Příloha D – Protokol z programu Simulace 2014 – zimní období 

Příloha E – Protokol z programu Ztráty 2014 a Energetický štítek obálky 
budovy 

Příloha F – Výpočty zvukově izolačních vlastností 
Příloha G – Protokol z programu WDLS 4.1 
Příloha H – Vyhodnocení vlivu stínění navrhované budovy na stávající obytné 

budovy 
  

Složka č. 7 – Specializace – Betonové konstrukce 
  
 Statický výpočet 
 E.1.01  Výkres tvaru stropní konstrukce 
 E.1.02 Výkres výztuže – dolní povrch 
 E.1.03 Výkres výztuže – horní povrch 
 E.1.04 Tvar výztuže 
 
Složka č. 8 – Specializace – TZB - Vytápění  
  
 Technická zpráva 
 Výpočtová část 
 Půdorys technické místnosti 
 Schéma kotelny 
 
Složka č. 9 – Seminární práce – Prostorová akustika 
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Viz samostatné složky diplomové práce 1 až 9. 
 


