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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace k provedení novostavby 

mateřské školy v Českém Těšíně. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, zastřešen 

plochou střechou, umístěn na rovinatém pozemku. V objektu jsou situována 2 oddělení, 

celkem pro 50 dětí, stravovací provoz, technické zázemí, zázemí pro personál a prostory pro 

zájmové aktivity. Konstrukční systém je kombinovaný, tvořen zděnými stěnami a ŽB sloupy 

a průvlaky. Součástí projektu je i řešení parkovacích stání a zpevněných ploch. 

 

Klíčová slova 

 Mateřská škola, projektová dokumentace k provedení stavby, plochá vegetační 

střecha, kuchyň, provětrávaná fasáda 

  

  

Abstract 

The subject of this master´s thesis is a detailed design documentation of a newly-built 

kindergarten in Český Těšín. The building is located on flat land, does not have a basement 

and has two above - ground floors with flat roof. The kindergarten will contain 2 classes for 

50 kids in total, kitchen, technical background, facilities for staff and a place for a leisure time 

activities. The building is made of combined construction system comprising brick walls and 

reinforced concrete columns and girders. The project will also include the parking lots and 

pavements. 
 

Keywords 

 Kindergarten, detailed design documentation, flat green roof, kitchen, ventilated 

facade 
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Úvod 
 

Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace ve stupni pro 

provedení stavby. Jedná se o novostavbu mateřské školy. Samostatně stojící objekt je 

umístěn na parcelách č. 3040/12 a 3033/17 k. ú. Český Těšín. Jedná se o 

nepodsklepený, částečně dvoupodlažní objekt ve tvaru písmene U. Součástí objektu je 

zázemí pro dvě třídy, stravovací provoz (kuchyň), technické zázemí, zázemí pro 

personál a prostory pro zájmové aktivity. Konstrukční systém je kombinovaný, tvořen 

zděnými stěnami a ŽB sloupy a průvlaky, zastřešení je tvořeno plochou střechou. 

Součástí projektu je i řešení parkovacích stání a zpevněných ploch. Bakalářskou práci 

tvoří tyto části:  „Hlavní textová část“ a „Přílohy bakalářské práce“, které zahrnují 

přípravné a studijní práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně 

konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, posouzení objektu z hlediska stavební 

fyziky a specializovanou část – vzduchotechniku. Obsah jednotlivých částí práce je 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Smyslem práce 

bylo vytvoření nadstandardní a kvalitní mateřské školy s ohledem na podmínky 

okolního prostředí, návrh funkčního dispozičního řešení a staticky a architektonicky 

vhodného konstrukčního řešení. Důraz byl kladen také na tepelně technické řešení. 
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A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby  

Mateřská škola Český Těšín 

b) Místo stavby  

ul. Sokolovská, Český Těšín, k. ú. Český Těšín 623164, p. č. 3040/12,  3033/17  

c) Předmět dokumentace 

Dokumentace pro provádění stavby 

A.1.2 Údaje o žadateli 

c) Název a adresa:      

Město Český Těšín, IČO 00297437, Náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Zhotovitel projektových prací 

Iwona Ćmielová, Písek 461, 73984 Písek u Jablunkova 

b) Zodpovědný projektant  

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě 

byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

Stavba byla povolena dne 1. 12. 2015 s platností stavebního povolení 2 roky Odborem 

výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby MěÚ Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 

73701 Český Těšín. 

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 

dokumentace pro stavební povolení, z níž vycházela. 

c) další podklady. 

Původní geologické a hydrogeologické průzkumy, provedené v dané lokalitě, 

geologické mapy. Radonový průzkum objektu nebyl proveden, podkladem byly aktuální 

radonové mapy. Certifikovaným geodetem bylo provedeno geodetické měření, dalšími 

osobami s odpovídající kvalifikací byla uskutečněna vizuální prohlídka staveniště i jeho 

okolí. Výchozí podklad pro umístění stavby tvořila katastrální mapa dotčené parcely a 

jejího okolí. Polohy stávajících inženýrských sítí byly zjištěny na základě vyjádření 

dotčených orgánů. Dále pak požadavky investora, předpisy a normy pro projektování 

tohoto typu stavby. 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Jedná se o parcely č. 3040/12,  3033/17 k. ú. Český Těšín 623164 pro 

umístění objektu mateřské školy. Na parcelách se ve větší míře nenachází 

vzrostlá zeleň, parcely jsou pouze porostlé trávou. Dále sjezd ze stávající 

komunikace na parcele č. 1777/1 a napojení pomocí příjezdové komunikace přes 

parcelu č. 3040/4 ve vlastnictví Města Český Těšín. Na těchto parcelách se 
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nachází pouze pár vzrostlých stromů. Dotčené parcely nejsou v současné době 

využívané, jsou nezastavěné.  

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

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.)  

Pozemek se nenachází v ochranném území, památkové rezervaci, 

památkové zóně, zvláště chráněném území ani v záplavovém území. Na území 

se nacházejí chráněná ložisková území ID 14400000 (zemní plyn) ID 40016000 

(zemní plyn) a chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry ID 3072400 

(černé uhlí, zemní plyn). Lokalita není poddolovaná. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek se nachází v povodí Odry. Hydrogeologický průzkum nebyl 

proveden. Byly převzaty údaje z databáze vrtů České geologické služby, kde 

byla hladina podzemní vody zjištěna v hloubce větší než 5 m pod úrovní terénu. 

Podzemní voda nebude mít na objekt žádný nepříznivý vliv. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo – li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl – li vydán 

územní souhlas  

Stavba se nachází v zastavitelné ploše města Český Těšín pro občanské 

vybavení – veřejnou infrastrukturu. Stavba výškově ani urbanisticky nenarušuje 

krajinný ráz území. Jsou splněny podmínky platného územního plánu Města 

Český Těšín. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 
Územní rozhodnutí bylo v době zpracování projektové dokumentace 

vydáno se souhlasným stanoviskem. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 

Sb. O obecných požadavcích na využívání území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dotčené orgány: ČEZ Distribuce, a.s. - vlastník energetického zařízení 

   SmVaK Ostrava, a.s. – vlastník vodovodu a kanalizace 

Podmínky dotčených orgánů podle vyjádření existencí sítí, byly splněny. 

Zejména ochranná pásma a podmínky připojení. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nepodléhá výjimkám ani úlevovým řešením. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Zajištění dopravního napojení přes stávající přilehlé parkoviště – vjezd přes p. č. 

3040/4 k.ú. Český Těšín ve vlastnictví Města Český Těšín. 

Napojení stavby na stávající inženýrské sítě – budou provedeny nové přípojky 

vody, kanalizace a silového vedení. Ty budou realizovány do kolaudace stavby 

na základě územního souhlasu. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby  

Parcelní číslo: 3040/12 

Obec: Český Těšín 598933 

Katastrální území: Český Těšín 623164 

Číslo LV: 1497 

Výměra: 2985 m
2
 

 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list: DKM  

 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

 Druh pozemku: zahrada 

Vlastnické právo: PCC MORAVA - CHEM s.r.o., Leoše Janáčka 798/20, 73701 

Český Těšín 
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Způsob ochrany nemovitosti (BPEJ): zemědělský půdní fond (74400) 

 

Parcelní číslo: 3033/17 

Obec: Český Těšín 598933 

Katastrální území: Český Těšín 623164 

Číslo LV: 1497 

Výměra: 3808 m
2
 

 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list: DKM  

 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

 Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo: PCC MORAVA - CHEM s.r.o., Leoše Janáčka 798/20, 73701 

Český Těšín 

Způsob ochrany nemovitosti (BPEJ): zemědělský půdní fond (74400) 

 

Sousední parcely: 

 

Parcelní číslo: 3033/22 

Obec: Český Těšín 598933 

Katastrální území: Český Těšín 623164 

Číslo LV: 10002 

Výměra: 2309 m
2
 

 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list: DKM  

 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

 Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo: Česká republika 

 Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

Způsob ochrany nemovitosti (BPEJ): zemědělský půdní fond (74400) 
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Parcelní číslo: 3040/5 

Obec: Český Těšín 598933 

Katastrální území: Český Těšín 623164 

Číslo LV: 6775 

Výměra: 19181 m
2
 

 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list: DKM  

 Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

 Způsob využití: jiná plocha  

 Druh pozemku: ostatní plocha 

 Vlastnické právo: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín 

 Hospodaření se svěřeným majetkem obce: Centrum sociálních služeb Český 

Těšín, příspěvková organizace, Sokolovská 1997, 73701 Český Těšín 

Způsob ochrany nemovitosti (BPEJ): zemědělský půdní fond (nemá evidované) 

 

Parcelní číslo: 3040/6 

Obec: Český Těšín 598933 

Katastrální území: Český Těšín 623164 

Číslo LV: 10002 

Výměra: 44 m
2
 

 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list: DKM  

 Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK   

 Způsob využití: jiná plocha  

 Druh pozemku: ostatní plocha 

 Vlastnické právo: Česká republika 

 Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

Způsob ochrany nemovitosti (BPEJ): Parcela nemá evidované BPEJ. 

 

Parcelní číslo: 3040/24 

Obec: Český Těšín 598933 
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Katastrální území: Český Těšín 623164 

Číslo LV: 10002 

Výměra: 1365 m
2
 

 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list: DKM  

 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě   

 Druh pozemku: zahrada 

 Vlastnické právo: Česká republika 

 Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

Způsob ochrany nemovitosti (BPEJ): zemědělský půdní fond (74400) 

 

Parcelní číslo: 1777/1 

Obec: Český Těšín 598933 

Katastrální území: Český Těšín 623164 

Číslo LV: 10001 

Výměra: 10877 m
2
 

 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list: DKM  

 Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  

 Způsob využití: ostatní komunikace 

 Druh pozemku: ostatní plocha 

 Vlastnické právo: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín 

 Způsob ochrany nemovitosti (BPEJ): Parcela nemá evidované BPEJ. 

 Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno (podle listiny) 

 

Parcelní číslo: 3033/1 

Obec: Český Těšín 598933 

Katastrální území: Český Těšín 623164 

Číslo LV: 10001 

Výměra: 73208 m
2
 

 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
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 Mapový list: DKM  

 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  

 Druh pozemku: orná půda 

 Vlastnické právo: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín 

Způsob ochrany nemovitosti (BPEJ): zemědělský půdní fond (74400) 

 Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno (podle listiny) 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Mateřská škola pro výchovu a vzdělání dětí předškolního věku ve dvou třídách. 

Součástí objektu jsou i prostory pro zájmové kroužky. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.)  

Stavba nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace splňuje požadavky: 

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

 Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být a) 3000 mm u mateřských 

škol a speciálních mateřských škol; snížení na světlou výšku 2500 mm lze 

připustit, pokud je dodržena kubatura vzduchu 12 m3 na jedno dítě, 6000 mm u 

tělocvičen rozměrů 12 m x 18 m a 12 m x 24 m, 7000 mm u tělocvičen rozměrů 

18 m x 30 m a větších, d) 2500 mm u šaten. 
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 V budově každé školy, předškolního, školského a tělovýchovného zařízení musí 

být zřízeny šatny žáků. Prostory šaten musí být osvětlené a větrané. Odkládání 

oděvu pedagogických a nepedagogických pracovníků se musí řešit odděleně od 

šaten žáků.  

 Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u předškolních zařízení 

musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí.  

 Nejmenší světlá šířka chodby u všech předškolních zařízení musí být 1200 mm. 

 Ve výukových prostorách musí mít dveře šířku nejméně 900 mm. U tělocvičen 

musí být alespoň jedny dveře velikosti 1800 mm x 2100 mm. 

 Ve všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních 

nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla 

musí být opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech předškolních zařízeních 

nesmí být spodní třetina dveří zasklívána. 

 Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. 

Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu 

vyšší než 45 °C. 

 Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb: 

 Počet stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené:  

2 až 20 stání: 1 vyhrazené stání. 

 Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory 

rovněž pro děti, žáky a studenty 

 Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn 

vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými 

rampami nebo výtahy. 

 Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém 

tomto zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně 

jedna záchodová kabina v oddělení pro muže 

 Kabina nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který 

není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena maximálně dvěma 

záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, 



12 

 

určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního 

prostoru. 

 Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 

 Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. 

 Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru 

chůze nejvýše 15 mm.  

 Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci 

úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro 

otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm.  

 Pro podjezd sedátka vozíku musí být výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 

800mm a hloubce nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku musí 

být výška nejméně 350 mm, při šířce nejméně 600 mm a hloubce nejméně 300 

mm. 

 Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky, musí být ve výšce 600 až 1200 

mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od 

pevné překážky. Manipulační plocha před těmito ovládacími prvky nebo slotem 

poštovní schránky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 

(2,0 %); musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm.  

 Bezbariérově se řeší hlavní a přiměřeně úniková a ostatní schodiště. Ve všech 

ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou 

může být nejméně 3 a nejvíce 16. 

 Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. 

 Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny 

madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a 

poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být 

odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. 

 Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 x 1500 

mm. 

 Šachetní a klečové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně 

posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku 

nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm 



13 

 

 Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při 

otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu 

nejméně 2000 mm. 

 Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0%).  

 Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých 

dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm.  

 Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s 

výjimkou dveří automaticky ovládaných.  

 Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem.  

 Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 

mm.  

 Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s 

odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. Prosklené dveře, jejichž 

zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 

1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti 

pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze 

značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně 

viditelnými oproti pozadí. 

 Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.  

 V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové 

ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou. 4.1.2. Okna s parapetem nižším než 

500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou 

opatřeny proti mechanickému poškození 

 Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit 

kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po 

osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační 

prostor o průměru nejméně 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná. 

 Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 

mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm 
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x 1600 mm. Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 

2200 mm a hloubku nejméně 2150 mm. V kabině musí být záchodová mísa, 

umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš.  

 Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 

900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany 

vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být 

odjistitelný zvenku.  

 Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. 

Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. 

Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční 

nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný 

proti dveřím. Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou 

v ose stěny, která je na proti vstupu. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí 

být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být 

umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 

mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu 

osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 

až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad 

podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.  

 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 

ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana 

musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je 

nutno použít pouze malé umývátko.  

 Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 

mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné 

strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí 

přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a 

záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. U záchodové mísy s přístupem z 

obou stran nebo je-li záchodová kabina s využitím asistence musí být obě madla 

sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Vedle umyvadla 

musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.  
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 Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být použitelné 

pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve 

výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 

mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do 

prostoru.  

 Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm 

x 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení 

vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. 

Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného 

ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm. Výškový rozdíl 

podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. 

Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování ve sklonu 

nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého 

roštem. Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem 

o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v 

osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku 

a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí 

být ruční sprcha s pákovým ovládáním. V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 

až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí 

být ovladač signalizačního systému nouzového volání.  

 V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné 

madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a 

umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být 

dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. 

Doporučuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným 

prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm 

nad podlahou. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s požadavky jednotlivých 

dotčených orgánů. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nepodléhá výjimkám ani úlevovým řešením. 

h) Navrhované kapacity stavby  

 zastavěná plocha:     1108 m
2
 

 obestavěný prostor:     5425 m
3
 

 užitná plocha:      1146 m
2
 

 počet funkčních jednotek a jejich velikost:  2 třídy 

 počet uživatelů/pracovníků:    48 dětí (24+24) 

         4 učitelky 

         1 ředitelka 

         3 kuchařky 

 počet venkovních parkovacích stání:   12 stání (z toho 1 stání 

vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace) 

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

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí) 

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

voda bude svedena do vsakovacích systémů. Množství vznikajících druhů odpadů 

bude v minimálním rozsahu. V převážné míře budou vznikat odpady kategorie 

„O“ jen v malém množství odpady nebezpečné. V místě vzniku bude odpad 

shromažďován a ihned bude odvážen mimo vlastní objekt k dalšímu zpracování 

nebo zneškodnění. S odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem. Stavba 

bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude 

dokladován. 

j) Základní předpoklady výstavby  

Stavba bude provedena v rámci jedné stavební etapy. 

termín zahájení stavebních prací: 05/2016 

termín dokončení stavebních prací: 10/2016 

k) Orientační náklady stavby 

Cena dle technicko-hospodářských ukazatelů inženýrských staveb pro rok 2015: 
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jednotková cena za m
3
 obestavěného prostoru:  4 582,- Kč 

obestavěný prostor:      5425 m
3
 

orientační cena stavby (bez DPH):    24 857 350,- Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO01 – Stavebně technické řešení mateřská škola 

SO02 – Zpevněná plocha betonovou dlažbou  

 SO03 – Prodloužení vodovodního řádu 

 SO04 – Vodovodní přípojka 

 SO05 – Prodloužení jednotné kanalizace 

 SO06 – Přípojka splaškové kanalizace 

 SO07 – Přípojka dešťové kanalizace 

 SO08 – Přípojka silového vedení nízkého napětí 

SO09 – Plocha pro odkládání komunálního odpadu 

SO10 – Oplocení 

SO11 – Dětské hřiště s pískovištěm 

SO12 – Sadové úpravy 

SO13 – Pergola 

 

 

 

  

 

 

 

 

V Brně, 15. 1. 2016     Zpracovala: Bc. Iwona Ćmielová 

 

            

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

 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Novostavba mateřské školy se nachází na parcelách č. 3040/12,  3033/17 k. ú. 

Český Těšín 623164 o výměře 2985 m
2
 a 3808 m

2
. Parcely se nachází na západním 

okraji města Český Těšín v blízkosti sídliště Frýdecká. Pozemky jsou v katastru 

nemovitostí vedeny jako zahrada a orná půda. Na parcelách se ve větší míře nenachází 

vzrostlá zeleň, parcely jsou pouze porostlé trávou.     

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Výsledky byly převzaty 

z databáze vrtů České geologické služby z původních geologických průzkumů, 

provedených v dané lokalitě. Radonový průzkum objektu nebyl proveden. Radonové 

riziko bylo určeno na základě aktuálních radonových map. Kategorie radonového 

indexu byla pro dané území stanovena jako nízká – objemová aktivita radonu je tedy 

nízká. Byly převzaty údaje z databáze vrtů České geologické služby, kde byla hladina 

podzemní vody zjištěna v hloubce větší než 5 m pod úrovní terénu. Podzemní voda 

nebude mít na objekt žádný nepříznivý vliv. Stavebně historický průzkum nebyl 

proveden, protože se na pozemcích nenacházejí žádné stávající objekty ani svou 

rozlohou nezasahují do chráněného území ani nenarušuje další ochranná a bezpečnostní 

pásma. Certifikovaným geodetem bylo provedeno geodetické měření, dalšími osobami s 

odpovídající kvalifikací byla provedena vizuální prohlídka staveniště i jeho okolí. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek se nenachází v ochranném území, památkové rezervaci, památkové zóně, 

zvláště chráněném území ani v záplavovém území. Stávající ochranná a bezpečnostní 

pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých 

vyjádřeních. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. Na území se nacházejí chráněná 

ložisková území ID 14400000 (zemní plyn) ID 40016000 (zemní plyn) a chráněné 

území pro zvláštní zásah do zemské kůry ID 3072400 (černé uhlí, zemní plyn). Lokalita 

není poddolovaná. 

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

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění stavby 

může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti, kterou je potřeba minimalizovat vhodnou 

organizací práce a minimalizací provozu hlučných strojů. Během výstavby je nutno 

dodržet hygienické limity ekvivalentních hlukových hladin v okolí výstavby dle 

Vyhlášky č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce budou prováděny v denní době od 7.00 do 21.00 hodin, hluk nepřesáhne 

přípustnou hodnotu akustického tlaku A ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB ve 

vzdálenosti 2,00 m od fasády obytných budov. 

Stavba nevykazuje žádný nežádoucí dopad na životní prostředí. Při realizaci stavby 

nedojde k znečišťování povrchových a podzemních vod. Dle zákona c. 185/2001 sb. o 

odpadech v platném znění a § 79 odst. 5 písmena c a vyhlášky č. 132/1998 sb. se 

odpady vzniklé při stavbě i dále při jejím užívání se budou třídit na recyklovatelné a 

nerecyklovatelné. Recyklovatelné budou předávány k dalšímu využití do nejbližší 

provozovny Sběrných surovin, nerecyklovatelné budou ukládány do nádob k tomu 

zvláště určených a likvidovány specializovanou firmou. Při výstavbě bude ovzduší 

ovlivněno především tuhými látkami. Stanovení množství emisí během výstavby není 

prakticky možné a při přípravě staveb se běžně neprovádí.  

Zvýšena prašnost bude omezována důkladným dodržováním všech platných 

předpisu a norem s důrazem na řádné čištění stavebních mechanizmu před výjezdem na 

veřejnou (místní) komunikaci. Pro přepravu sypkých hmot musí být použity vhodné 

dopravní prostředky. Veškeré dopravní mechanizmy musí splňovat ustanovení platných 

předpisu. Vlastní provoz nebude mít negativní vliv na ovzduší. Ve smyslu § 4 odst.10 

zákona c. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel zařadil stacionární zdroj podle 

míry vlivu na kvalitu ovzduší do kategorie malého znečištění. Dodavatel musí zajistit 
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pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. Stavbou 

nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek je volný, nezastavěný, prostý jakýchkoli keřů a dřevin. V rámci realizace 

stavby bude provedena skrývka ornice. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa 

nejsou předmětem této dokumentace. 
 

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

infrastrukturu)  

Pozemky jsou přístupné z přilehlé hlavní silnice II. třídy Sokolovská na p. č. 1777/1 

k. ú. Český Těšín, na kterou budou napojeny sjezdem na východní straně pozemku. 

Dále bude zajištěno dopravní napojení ze severní strany přes stávající přilehlé 

parkoviště – vjezd přes parcelu č. 3040/4 k. ú. Český Těšín, ve vlastnictví Města Český 

Těšín. Bude také vybudována přístupová komunikace pro pěší. 

Stavba bude napojena na veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci ve vlastnictví 

SmVaK Ostrava, a.s., dále na nadzemní vedení NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. 

přes elektroměrnou skříň, která bude umístěna na hranici pozemku investora. Přípojka 

stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií musí být samostatně 

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

přístupná a trvale označená. Napojení na veřejný vodovod bude provedeno 

prodloužením řádu potrubím HDPE DN 100, dále bude realizována přípojka pomocí 

potrubí HDPE 100 SRD DN 32x5,4 přes vodoměrnou šachtu umístěnou na pozemku. 

Napojení na veřejnou jednotnou kanalizaci bude provedeno prodloužením řádu, 

osazením revizní šachty a přípojkou pro odvod splaškových vod potrubím PVC KG DN 

160. Potrubí bude v rýze ukládáno ve spádu min. 2% směrem k stávající splaškové 

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

roury s ručním hutněním. Zbytek výkopu bude zaházen prosátou zeminou. 

Dešťové vody budou ze střešních svodů vedeny potrubím PVC KG DN 160 do 

systému retenčních bloků Rigo-fill. Potrubí PVC bude v rýze ukládáno do pískového 
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lože s obsypem pískem do úrovně 150 mm nad horní okraj roury s ručním hutněním ve 

spádu 1,5%. Zbytek výkopu bude zaházen prosátou zeminou a zatravněn nebo nad ním 

bude provedena skladba zpevněných ploch. 

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

Stavba mateřské školy bude probíhat v jedné časové etapě.  Podmiňující investicí je 

Zajištění dopravního napojení přes p. č. 3040/4 k. ú. Český Těšín ve vlastnictví Města 

Český Těšín. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

Novostavba mateřské školy bude využívána pro výchovu a vzdělání dětí 

předškolního věku ve dvou třídách. Součástí objektu jsou i prostory pro zájmové 

kroužky. 

 

zastavěná plocha:     1108 m
2
 

obestavěný prostor:     5425 m
3
 

užitná plocha:      1146 m
2
 

počet funkčních jednotek a jejich velikost:  2 třídy 

počet uživatelů/pracovníků:    48 dětí (24+24) 

        4 učitelky 

        1 ředitelka 

        3 kuchařky 

počet venkovních parkovacích stání:  12 stání (z toho 1 stání vyhrazené 

pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace) 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se nachází v zastavitelné ploše města Český Těšín pro občanské 

vybavení – veřejnou infrastrukturu. Stavba výškově ani urbanisticky nenarušuje 

krajinný ráz území a zapadá do okolní zástavby. Jsou splněny podmínky 

platného územního plánu Města Český Těšín. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 

Jedná se o částečně dvoupodlažní, nepodsklepený objekt ve tvaru písmene U. 

Výsledné architektonické řešení je tvořeno jednotlivými na sebe navazujícími úseky 

uspořádanými tak, aby odpovídaly každodennímu provozu. Stavba respektuje uliční ráz 

s ohledem na okolní zástavbu. Střecha je navržena jako plochá, nepochozí z části 

vegetační. Pro povrchovou úpravu fasády byl použit obklad z vláknocementových desek 

a omítka v různých barevných odstínech, vhodných pro tento druh stavby. Vnější 

výplně otvorů budou plastové ve různém barevném provedení v odstínech fasády. 

Na polouzavřené straně objektu je navržena prosklená fasáda obklopující dětské hřiště, 

které se nachází ve vnitřní části. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Uspořádání je řešeno do dvou podlaží. Hlavní stup do mateřské školy je navržen ze 

severní strany přes zádveří, ze kterého je přístupné 2NP ve kterém se nachází prostory 

pro zájmové kroužky. Ze zádveří se vchází také do haly, ze které jsou přístupny ostatní 

funkčně členěné prostory. V pravém křídle se nachází zázemí pro 2 třídy, sestávající 

vždy z šatny, denní místnosti užívané jako herna a ložnice, ze které je přístupná 

hygienická místnost, sklad hraček a lehátek, WC pro učitelky a izolace. Centrální část 

haly je reprezentativní, určena rodičům dětí, je zde umístěno WC pro veřejnost. 

V levém křídle je umístěno zázemí pro personál školy sestávající z šatny, kanceláře, 

kuchyňky, ředitelny, zasedací místnosti, hygienického zázemí a úklidové místnosti se 

samostatným vstupem pro personál. Dále je zde koncipováno technické zázemí, které 

tvoří strojovna, sklady prádla a úklidová místnost se samostatným vstupem z východní 

strany. Ve východní části jsou navrženy prostory kuchyně sestávající ze zázemí pro 

personál, skladů, kuchyně, umývárny a jídelny orientované na jih. Je zde také místnost 

určena pro výdej jídel veřejnosti. Ve 2NP se nachází dvě učebny pro zájmové kroužky, 

WC a kancelář pro vyučující kroužků. Ve vnitrobloku je umístěno dětské hřiště 

přístupné z haly, k tomuto hřišti přísluší WC a sklad hraček. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Mateřská škola je v částech určených pro užívání veřejností a v prostorech pro děti 

řešena bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a 

vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pasech a 

patkách. Nosný konstrukční systém je navržen jako smíšený, nosné obvodové zdi jsou 

doplněny sloupy, stropy jsou tvořeny předpjatými stropními panely, obvodový plášť je 

zateplen. Střecha je navržena jako plochá, nepochozí z části vegetační.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je založen na monolitických základových pasech z prostého betonu třídy 

C16/20. Podkladní deska je z betonu C 16/20  tloušťky 0,15 m vyztuženého ocelovou 

KARI sítí 5x100x100 mm. Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém 

Porotherm. Obvodové zdivo je z broušených keramických tvárnic Porotherm 30 Profi 

Dryfix tl. 300 mm na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Vnitřní nosné zdivo tl. 240 mm je 

vyzděnou z broušených tvárnic Porotherm 24 Profi Dryfix na na zdící pěnu Porotherm 

Dryfix. Svislý konstrukční systém je z části tvořen ŽB sloupy 400x400 mm, beton 

C25/30, ocel B500B. Překlady nad okenními a dveřními otvory v nosných stěnách jsou 

navrženy z keramických překladů Porotherm překlad 7. Stropní konstrukce nad 1 NP a 

2NP bude provedena z předpjatých dutinových železobetonových panelů Spiroll PPD tl. 

250 mm. Střecha je navržena jako plochá nepochozí z části vegetační a z části 
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s násypem z praného kameniva. Parotěsnou vrstvu střechy tvoří SBS modifikovaný 

asfaltový pás Glastek Al 40 Mineral. Tepelně izolační a zároveň spádovou vrstvu tvoří 

pěnový polystyrén EPS 200. Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena dvěmi SBS 

modifikovanými asfaltovými pásy. Na ně je položena drenážní fólie perforovanou shora 

z obou stran opatřena geotextilií, na které je násyp ze substrátu a vegetační vrstva nebo 

násyp z praného kameniva. Pod stropními panely bude proveden ŽB věnec z betonu 

C25/30 a oceli B500B pro uložení panelů. Dvouramenné schodiště z 1. NP do do 2. NP  

je navrženo jako monolitické železobetonové (beton C25/30).  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 

únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. Statický výpočet 

je nedílnou součástí dokumentace. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických 

a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Objekt bude zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí. Pitnou 

vodou bude objekt zásobován z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových vod je 

řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Likvidace dešťových vod je řešena systémem 

retenčních bloků. Teplá voda bude připravována v zásobníku teplé vody o objemu 250 l. 

Jednotlivé místnosti budou vytápěny nízkoteplotním teplovodním podlahovým 

vytápěním. Zdrojem pro vytápění objektu bude tepelné čerpadlo země voda Dimplex SI 

90 TU s topným výkonem 81,7 kW, pracující v bivalentním provozu. Záložním zdrojem 

bude elektrokotel o výkonu 25 kW. Na pozemku bude provedeno 12 zemních vrtů, 

každý hloubky 100m. 

V objektu je uvažováno s nuceným větráním s rekuperací v odděleních MŠ a dále 

v provozním celku kuchyně a ostatních prostorách. Jedná se o centrálně umístěné 

větrací jednotky s ventilátory a zpětným získáváním tepla. Vedení přiváděného a 

odváděného vzduchu je v oddělených kanálech. Větrací jednotky budou umístěny 

v místnosti 112 – Strojovna. Pro větrání bude zvolen rovnotlaký systém. Výfuk 
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znehodnoceného vzduchu bude vyved nad střechu. Přívod čerstvého vzduchu bude 

umístěn na západní fasádě. Výfuk i přívod bude pro všechny jednotky společný. 

Podrobněji je v samostatné příloze zpracován návrh vzduchotechnické jednotky, 

distribučních elementů a dimenze rozvodů jen pro oddělení MŠ. Návrh 

vzduchotechniky pro ostatní prostory není součástí zadání diplomové práce. Pro dvě 

oddělení MŠ je navržena jedna kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým 

výměníkem TOPVEX SC04 EL-L-VAV. Jedná se o větrací jednotku s deskovým 

rekuperačním výměníkem. V jednotce je integrovaný systém regulace.  Rozvody budou 

umístěny jako podstropní, kryté podhledem. Jedná se o čtyřhranné potrubí. Pro napojení 

potrubí na distribuční elementy bude použito flexibilní potrubí Aluflex. Z hlediska 

utlumení hluku je potřeba instalovat tlumiče za jednotku, čímž utlumíme hluk z 

ventilátoru. Potrubí je nutno ke konstrukci kotvit svorkami s gumovými podložkami. Na 

potrubí procházející více požárními úseky budou osazeny požární klapky s 

automatickou pojistkou. Tyto klapky budou přístupné pro údržbu a revizi. Filtry na 

vstupu vzduchu do jednotky jsou třídy F7 – filtry na zvýšenou ochranu před 

nečistotami, tzv. pylová ochrana. Filtry na výstupu z jednotky jsou použity třídy F5. 

Protimrazová ochrana je řešena elektrickým ohřevem vnějšího vzduchu. Všechny 

přítoky a odtahy musí být nastavené. Proudění vzduchu v místnostech oddělení a ve 

větracím systému musí být vyregulované. Podrobné řešení viz samostatná příloha 

Příloha 7 – Specializace VZT 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Nejedná se o výrobní objekt, výčet technických a technologických zařízení není 

předmětem dokumentace. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Projekt je řešen v souladu s požadavky Zákona č.183/2006 Sb., Vyhlášky 

č.268/2009 Sb., Vyhlášky č.23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0821, 

ČSN 73 0810, ČSN 73 0873. Podrobné řešení viz samostatná příloha Příloha 5 – 

Požárně bezpečnostní řešení 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Jednotlivé tepelně technická kritéria jsou splněny na základě požadavků příslušných 

norem, viz samostatná Příloha 6 – Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

b) Energetická náročnost stavby 

Jednotlivé tepelně technická kritéria jsou splněny na základě požadavků příslušných 

norem, viz samostatná Příloha 6 – Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí 

Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi a 

použitím vzduchotechnické jednotky. Vytápění bude zajištěno pomocí tepelného 

čerpadla typu země-voda s bivalentním elektrickým kotlem. Objekt je vytápěn 

nízkoteplotním teplovodním podlahovým vytápěním. Vnitřní rozvody vodovodu k 

jednotlivým zařizovacím předmětům jsou navržené dle platných norem a vyhlášek. V 

rámci provozu MŠ, bude vznikat pouze běžný komunální odpad a bude likvidován 

běžným způsobem. 

V rámci elektroinstalace je řešeno domovní vedení NN, nové elektroinstalace, 

napojení vzduchotechniky, rozvody pro vytápění, vnitřní a venkovní osvětlení. 

Slaboproudé rozvody, ochrana před přepětím a bleskem nejsou předmětem řešení této 

projektové dokumentace. 

 Denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů a 

světlíky. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka 

a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný 

zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba 

je navržena tak, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která 

neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. Stavba ani její provoz nevyžadují 

zvláštní opatření k zajištění ochrany zdraví a životního prostředí. Projektová 

dokumentace respektuje platné závazné předpisy hygienické, ochrany zdraví a životního 
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prostředí, zejména Vyhl. č.268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 

výstavbu. Pro stavbu bude použito atestovaných stavebních materiálů. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko bylo určeno na základě aktuálních radonových map. Kategorie 

radonového indexu byla pro dané území stanovena jako nízká - objemová aktivita 

radonu je tedy nízká. Navržena hydroizolace je v souladu s ČSN 730601 uvažována 

jako dostatečné protiradonové opatření. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou 

stavbu, která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se 

nepředpokládá. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana není řešena. 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních 

prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku. Konstrukce, resp. jejich materiály splňují 

požadavky na neprůzvučnost stavebních konstrukcí v prostorách dle účelu užívání 

stavby, jsou navrženy v souladu s ČSN 730532. V navrhovaném objektu nebude 

instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou řešena žádná konkrétní 

protipovodňová opatření. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Na hranici pozemku investora bude osazen elektroměrný rozváděč, ze kterého bude 

napájen vnitřní elektrický rozvaděč.  Pro připojení na veřejný vodovodní řád bude 

zřízeno prodloužení řádu a šachta s vodoměrem (1200x900mm), která bude umístěna na 

severní straně pozemku ve vzdálenosti 3,5m od objektu. Pro odvod splaškové a dešťové 

vody se zřídí přípojka, revizní šachta a prodloužení kanalizačního řádu, které bude 

připojeno na stávající jednotnou kanalizaci. Revizní šachta bude umístěna na severní 

straně ve vzdálenosti 5,1 m od objektu. Přípojka stavby na vodovod pro veřejnou 

potřebu a sítě potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a 

vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a trvale označená. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Délka elektrické přípojky nízkého napětí je 14,8 m k rozvaděči na hranici pozemku. 

Vodovodní přípojka je z HDPE 100 SDR DN 32 x 5,4 mm o délce 3,5 m. Přípojka 

splaškové kanalizace je z PVC KG 160 délky 5,1 m. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Území je přístupné z přilehlé hlavní silnice Sokolovská, která je napojena na silnici 

III. třídy Ostravská a silnici II. třídy Frýdecká. Tato příjezdová komunikace má 

asfaltový povrch. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen pomocí příjezdové komunikace ze severu přes stávající 

parkoviště ve vlastnictví Města Český Těšín. Ve východní části pozemku bude 

vybudován obousměrný sjezd pro obsluhu technického zázemí a zásobování skladů.  

c) Doprava v klidu 

Na pozemku před vstupem do objektu bude zřízeno parkovací stání pro 12 vozidel 

sloužící pro návštěvníky a zaměstnance MŠ, z toho jedno stání je řešeno pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

Přístup k objektu je umožněn pro pěší po vydlážděném chodníku vedoucím podél 

hlavní silnice. Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po dokončení stavebních prací bude vytvořena plocha pro parkoviště, příjezdové 

komunikace a komunikace pro chodce. Terén narušen výkopovými pracemi bude 

upraven do požadovaného spádu. 

b) Použité vegetační prvky 

Střecha objektu je z části vegetační extenzivní. Celý pozemek bude zatravněn a 

následně osázen keři a okrasnou zelení.  

c) Biotechnická opatření 

Není předmětem dokumentace. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

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

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Všechny 

použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 

škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem, 

prachem a nebude ohrožovat bezpečnost obyvatelstva apod. Během výstavby se 

dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem zaručí 

opatření k minimalizaci těchto negativních účinků. Splašková voda bude odváděna do 

jednotné kanalizace. Dešťová voda bude odváděna do retenční nádrže. Odpady ze 

stavby a následného provozu budou roztříděny a odstraněny dle vyhl. MŽP č. 381/2001 

Sb., ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 

a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. Na pozemku se nenachází 

památné stromy. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází evropsky významné lokalitě ani ptačí oblasti pod ochranou 

Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných 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./ 

Nebyla navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma dle jiných právních předpisů 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou 

využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Dodavatel zřídí zařízení staveniště. Mezideponie ornice a vytěžené zeminy bude 

umístěna v jihozápadním okraji parcely. Část ornice a vytěžené zeminy bude použita na 

terénní úpravy, zbylá zemina bude odvezena na skládku. Plochy určené pro skládky 

materiálů, krytý přístřešek a plochy vymezené k dopravě po staveništi budou zpevněny 

živičnou drtí nebo jiným materiálem. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný 

odběr energií a vody se správcem příslušné sítě. 

b) odvodnění staveniště 

K odvodnění staveniště bude využito terénu pozemku, v případě přívalového deště 

nebo výskytu většího množství vody, např. podzemní vody, ve výkopu, bude tato voda 

přečerpávána čerpadly do kanalizace. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd a přístup na staveniště bude na východní části pozemku ze stávající 

komunikace. Veřejnou komunikaci mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě 

dle silničního zákona. 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod, na veřejnou energetickou síť. Dodavatel 

stavby si smluvně dohodne detailní odběrná místa a způsob napojení s příslušným 

správcem sítě. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí. Stavebník ve 

spolupráci s dodavatelem zaručí opatření k minimalizaci těchto negativních účinků.  

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

kácení dřevin 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném 

území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna 

ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby 

z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze 

dne 21. 1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 

nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. 

A zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních 

prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší 

přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební 

elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. 

míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v 

časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší 

přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud 

možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí 

mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu 

na veřejnou komunikaci očištěny. 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, 383/2001). Při 
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veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro 

dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

V souvislosti se stavbou nebudou prováděny žádně demolice, asanace ani kácení 

dřevin. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi p. č. 3040/12 a p. č.  

3033/17. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, 

zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po 

dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a 

správcem sítě. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace, 

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. 

15 01 01 plastové a lepenkové obaly      O 

15 01 02 plastové obaly        O 

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 03 02 asfaltové směsi       O  

17 04 05  železo/ocel         O  

17 05 01  zemina/kameny       O  

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 01 06 03 O  

17 08 02 izolační materiály na bázi sádry      O  

17 09 04  směsný stavební a demoliční odpad      O 

Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě 

bude dokladován. 

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

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie 
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zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. Bilance není 

předmětem této dokumentace. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí 

a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné 

staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační 

firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými 

odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 

souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další 

odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly 

stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní 

prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň 

budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný 

prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn 

vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů
5)

 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, 

zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění 

staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora 

a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné 

předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další 

případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo 

k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci 

se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný 

v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu 

zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je 
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hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště 

(např. během napojování navrhované komunikace nebo během budování přípojek), 

dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 

opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující musí 

být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), 

potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude 

součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do 

bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí 

být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro 

bezbariérové užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

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

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zhotovitel stavby vypracuje podrobný harmonogram postupu stavebních prací a ten 

projedná a odsouhlasí se zástupci investora. Rozhodující dílčí termíny nejsou 

předmětem dokumentace. 

Předpokládané zahájení výstavby:  05/2016 

Předpokládané ukončení výstavby:  10/2016 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. 
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V Brně, 15. 1. 2016     Zpracovala: Bc. Iwona Ćmielová 

       

          

 

         …………………. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

a) Technická zpráva 

 

D.1.1.a.1 Účel objektu 
Projektová dokumentace řeší novostavbu mateřské školy. 

 

D.1.1.a.2 Funkční náplň 
Mateřská škola bude využívána pro výchovu a vzdělání dětí předškolního věku 

ve dvou třídách. Součástí objektu jsou i prostory určené k výuce zájmových kroužků. 

 

D.1.1.a.3  Kapacitní údaje 
 zastavěná plocha:     1108 m

2
 

obestavěný prostor:     5425 m
3
 

užitná plocha:      1146 m
2
 

počet funkčních jednotek a jejich velikost:  2 třídy 

počet uživatelů/pracovníků:    48 dětí (24+24) 

        4 učitelky 

        1 ředitelka 

        3 kuchařky 

počet venkovních parkovacích stání:   12 stání (z toho 1 stání vyhrazené 

pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace) 

 

D.1.1.a.4  Architektonické, výtvarné a materiálové 

a dispoziční řešení 
Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt ve tvaru písmene U. Výsledné 

architektonické řešení je tvořeno jednotlivými na sebe navazujícími úseky 

uspořádanými tak, aby odpovídaly každodennímu provozu. Stavba respektuje uliční ráz 

s ohledem na okolní zástavbu. Střecha je navržena jako plochá, nepochozí z části 

vegetační. Pro povrchovou úpravu fasády byl použit obklad z vláknocementových desek 

a omítka v různých barevných odstínech, vhodných pro tento druh stavby. Vnější 

výplně otvorů budou plastové ve různém barevném provedení v odstínech fasády. 

Na polouzavřené straně objektu je navržena prosklená fasáda obklopující dětské hřiště, 

které se nachází ve vnitřní části. 
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Dispoziční uspořádání je řešeno do dvou podlaží. Hlavní stup do mateřské školy je 

navržen ze severní strany přes zádveří, ze kterého je přístupné 2NP ve kterém se 

nachází prostory pro zájmové kroužky. Ze zádveří se vchází také do haly, ze které jsou 

přístupny ostatní funkčně členěné prostory. V pravém křídle se nachází zázemí pro 2 

třídy, sestávající vždy z šatny, denní místnosti užívané jako herna a ložnice, ze které je 

přístupná hygienická místnost, sklad hraček a lehátek, WC pro učitelky a izolace. 

Centrální část haly je reprezentativní, určena rodičům dětí, je zde umístěno WC pro 

veřejnost. V levém křídle je umístěno zázemí pro personál školy sestávající z šatny, 

kanceláře, kuchyňky, ředitelny, zasedací místnosti, hygienického zázemí a úklidové 

místnosti se samostatným vstupem pro personál. Dále je zde koncipováno technické 

zázemí, které tvoří strojovna, sklady prádla a úklidová místnost se samostatným 

vstupem z východní strany. Ve východní části jsou navrženy prostory kuchyně 

sestávající ze zázemí pro personál, skladů, kuchyně, umývárny a jídelny orientované na 

jih. Je zde také místnost určena pro výdej jídel veřejnosti. Ve 2NP se nachází dvě 

učebny pro zájmové kroužky, WC a kancelář pro vyučující kroužků. Ve vnitrobloku je 

umístěno dětské hřiště přístupné z haly, k tomuto hřišti přísluší WC a sklad hraček. 

 

D.1.1.a.5  Bezbariérové užívání stavby 
Mateřská škola je v částech určených pro užívání veřejností řešena bezbariérově dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. 

 

D.1.1.a.6  Celkové provozní řešení 
Mateřská škola je rozdělena do dvou tříd po max. 24 dětech, s minimálním počtem 

2 učitelek pro každou třídu. Stravování dětí bude řešeno pomocí zázemí kuchyně. 

Lůžkoviny budou skladovány a následné čištění bude prováděno mimo prostory MŠ 

externí firmou. Součástí objektu jsou prostory pro výuku zájmových kroužků, které jsou 

provozně odděleny od prostorů MŠ. 

 

D.1.1.a.7  Konstrukční a stavebně technické řešení 

a technické vlastnosti stavby 
Zemní práce 

Na pozemku dotčeném stavbou bude před realizací stavby provedena skrývka 

kulturních vrstev půdy – ornice v tloušťce 20-25 cm (dle místních podmínek možno i do 

větší hloubky). Skrývka bude provedena na ploše dotčené samotnou stavbou 

a zpevněnými plochami. Tato skrývka bude následně odděleně uložena na deponii 

v části parcely, která nebude dotčena stavbou. Po ukončení stavební činnosti bude půda 

rozprostřena na nezastavěných částech tohoto pozemku a použita k jeho zúrodnění. 

Ornice bude rozprostřena pouze jako svrchní vrstva na kulturní vrstvy nižší kvality. 

Kulturní vrstvy půdy budou chráněny proti znehodnocení v souladu s § 10 odst. 2 
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vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu. Pro zachování geotechnických parametrů zemin v původním uložení je 

nutná bezprostřední ochrana základové spáry, což bude zajištěno vyhloubením 

základové spáry těsně před betonáží. Srážkovou vodou nasycené zeminy v základové 

spáře pak musí být odtěženy v celé ovlivněné mocnosti. Po provedení výkopů pro 

základové konstrukce bude přizván statik k posouzení kvality základové spáry. 

Předpokládaná únosnost zeminy v základové spáře je 275 kPa. Před zahájením 

výkopových prací pro přípojky inženýrských sítí bude provedeno vytyčení jejich 

správci. Výkopové práce budou provedeny dle výkresu základů. Zpětné zásypy pod 

konstrukcemi nutno zhutnit na 0,2 MPa. 

Základové poměry  

Šířka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována pro zeminu třídy F3 

hlína písčitá, konzistence pevná, na únosnost základové spáry 275 kPa a na minimální 

nezamrznou hloubku 0,8 m. Výkopy budou prováděny pod úhlem 45°. 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na monolitických základových pasech z prostého betonu 

třídy C16/20. Základová spára bude minimálně 800mm pod úrovní rostlého nebo 

upraveného terénu. Pod obvodovou zdí je navržen základ šířky 500 mm a hloubky 

600mm, pod vnitřní nosnou zdí je navržen základ šířky 500 mm a hloubky 600 mm, pod 

schodištěm je základ šířky 500 a hloubky 600 mm. Podkladní deska je navržena z 

betonu C 16/20  tloušťky 0,15 m vyztuženého ocelovou KARI sítí o 5 s oky 100x100 

mm. Základová spára bude provedena v hloubce 850 mm od úrovně 0,000. Základové 

pasy jsou po celém vnějším obvodu izolovány deskami z tvrzeného extrudovaného 

polystyrenu Isover Styrodur 3000 CS, tl. 80 mm. Pod ŽB sloupy jsou navrženy ŽB 

patky z betonu C 16/20, oceli B500B o rozměrech 1400x1400 mm, výšky 500 mm. 

Horní hrana patky je v úrovni základové spáry pásů. Základová spára pod patkami je 

v hloubce 1350 mm od úrovně 0,000. Před betonáží budou do do výkopů uloženy 

zemnící pásky hromosvodu FeZn 30x4 mm. V základových konstrukcích budou 

provedeny všechny potřebné prostupy pro jednotlivé přípojky a vedení dle výkresu 

základů. Kolem celého objektu bude provedena drenáž v hloubce 1,250 mm od úrovně 

0,000. PE drenážní potrubí DN100 bude obaleno geotextilií a uloženo ve spádu 0,5% na 

vrstvu podkladního betonu C7,5/10 tl. 50 mm. Následně bude zasypáno štěrkem frakce 

16/32, tl. Vrstvy na potrubím min. 200 mm.  

Svislé nosné konstrukce 

Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém Porotherm od společnosti 

Wienerberger. Obvodové zdivo je z broušených keramických tvárnic Porotherm 30 

Profi Dryfix tl. 300 mm na zdící pěnu Porotherm Profi Dryfix. Vnitřní nosné zdivo tl. 

240 mm je vyzděnou z broušených tvárnic Porotherm 24 Profi Dryfix na zdící pěnu 

Porotherm Profi Dryfix. Při provádění nutno dodržovat technologický postup výrobce 

(použijí se rovněž doplňkové, poloviční, koncové a rohové cihly). První zakládací řada 

tvárnic a první řada na ŽB věnci stropu bude vyzděna na minerální vápenocementovou 

zakládací maltu Porotherm Profi AM min tl. 12 mm. Svislý konstrukční systém je 
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z části tvořen ŽB sloupy 400x400 mm, beton C20/25, ocel B500B. Průvlaky jsou 

monolitické železobetonové z betonu C25/30 a oceli B500B. Překlady nad okenními a 

dveřními otvory v nosných stěnách jsou navrženy z keramických překladů Porotherm 

překlad 7 (počet dle tloušťky zdiva viz projektová dokumentace).  

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1NP a 2NP budou provedeny z předpjatých dutinových 

železobetonových panelů Spiroll PPD tl. 250 mm. Panely musí být uloženy na srovnaný 

betonový podklad do cementové malty M10 min. tl. 10mm, minimální délka uložení je 

v příčném směru 100 mm, v podélném směru max. 50 mm. Délky, šířky panelů, 

případné výřezy viz výkresová část. Vývrty do panelů v místech vedení instalací až do 

průměru 400 mm musí být provedeny diamantovými vrtáky a to pokud možno tak, aby 

nedošlo k poškození výztuže. Před zatížením stropu musí být provedena zálivka spár 

mezi jednotlivými panely. Ze spár musí být odstraněny veškeré nečistoty a beton boků 

spár musí být nasáklý vodou. Do spár bude vložena průběžná zálivková výztuž o 

průměru min 8 mm z oceli min V 10425 osazena ve výšce podélné drážky. Zálivkovou 

výztuž je nutno kotvit do věnců. Zálivkový beton třídy C20/25. Pod stopními panely 

bude proveden ŽB věnec z betonu C25/30 a oceli B500B pro uložení panelů a také 

plnící ztužující funkci objektu.  

Schodiště 

Dvouramenné schodiště z 1. NP do do 2. NP  je navrženo jako monolitické 

železobetonové (beton C25/30). Přesný návrh vyztužení schodiště bude odborně 

zpracován dodavatelem. Mezipodesta schodiště bude kotvena do přilehlých nosných 

zdí. Konstrukční výška schodiště je 3360 mm. Každé rameno obsahuje 10 stupňů o 

výšce 168 mm a šířce 300 mm, šířka jednoho ramene je 1250 mm a půdorysná délka 

ramene je 2700mm. Rozměry mezipodesty jsou 1250x1380 mm. Sklon schodiště je 29
o
. 

Schodiště bude opatřeno nerezovým madlem ve výšce 1000 mm, ve výšce 600 mm 

bude umístěno druhé madlo pro děti. Nerezové zábradlí se skleněnou výplní 

z bezpečnostního skla zábradlí bude přichyceno do schodnic pomocí chemických kotev. 

Maximální šířka mezer v zábradlí je 80 mm. Nášlapná vrstva bude tvořena cementovou 

stěrkou. 

Střecha 

Objekt je zastřešen plochou střechou. Nosná konstrukce střechy bude provedena 

z předpjatých dutinových železobetonových panelů Spiroll PPD tl. 250 mm. Panely 

musí být uloženy na srovnaný betonový podklad do cementové malty M10 min. tl. 

10mm, minimální délka uložení je v příčném směru 100 mm, v podélném směru max. 

50 mm. Délky, šířky panelů, případné výřezy viz výkresová část. Vývrty do panelů 

v místech vedení instalací až do průměru 400 mm musí být provedeny diamantovými 

vrtáky a to pokud možno tak, aby nedošlo k poškození výztuže. Před zatížením stropu 

musí být provedena zálivka spár mezi jednotlivými panely. Ze spár musí být odstraněny 

veškeré nečistoty a beton boků spár musí být nasáklý vodou. Do spár bude vložena 

průběžná zálivková výztuž o průměru min 8 mm z oceli min V 10425 osazena ve výšce 

podélné drážky. Zálivkovou výztuž je nutno kotvit do věnců. Zálivkový beton třídy 
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C20/25. Pod stopními panely bude proveden ŽB věnec z betonu C25/30 a oceli B500B 

pro uložení panelů. Parotěsná vrstva je navržena z SBS modifikovaného asfaltového 

pásu s hliníkovou vložkou. Spádová vrstva je tvořena pomocí tepelně izolačních 

spádových klínů z pěnového polystyrenu min tl. 20 mm se sklonem 3%, vložených mezi 

dvě tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 200 tl. 100 mm. Stabilizační 

vrstva je tvořena násypem z praného říčního kameniva nebo travním substrátem. 

Svislé nenosné konstrukce 

Příčky jsou z tvárnic Porotherm 14 Profi Dryfix na zdící pěnu Porotherm Profi Dryfix. 

Příčky nutno oddělit pružně od stropní konstrukce např. PUR pěnou, aby se omezilo 

šíření zvuku konstrukcí. Kotveny budou do zdiva pomocí ocelových profilů z pásové 

oceli dodaných firmou Porotherm (v každé druhé ložné spáře). Překlady nad dveřními 

otvory v nenosných stěnách jsou navrženy z keramických překladů Porotherm překlad 

7. Předstěny budou provedeny ze sádrokartonu (zelený, vodě odolný) na ocelové profily 

U a C. Kotvení profilů pomocí hmoždinek a šroubů.  

Hydroizolace: 

Hydroizolace proti radonu a zemní vlhkosti bude provedena z natavených 

asfaltových pásů. Podklad pro natavení hydroizolace musí být suchý a opatřený 

dvojitým penetračním nátěrem. Překrytí asfaltových pásů musí být minimálně 100 mm 

pro čelní a 80 mm pro boční spoj. Asfaltové pásy jsou modifikované typu SBS Elastek 

40 Special Mineral ve dvou vrstvách, celková tloušťka je 8 mm. Tento typ hydroizolace 

bude nataven i na svislé konstrukce do výšky 350 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Skladby podlahy WC a koupelny budou obsahovat hydroizolační tekutou těsnící fólií 

Rako SE 1. Hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena dvěma SBS modifikovanými 

pásy Glastek 40 Special Mineral s nosnou skleněnou tkaninou a Elastek 50 Garden 

s atestem proti prorůstání kořenů celkové tloušťky 9,3 mm. 

Tepelná izolace: 

Obvodové zdi budou zatepleny minerální izolací z kamenných vláken ve formě 

desek tl. 200 mm Isover TF PROFI, provětrávaná fasáda minerální izolací z kamenných 

vláken Isover FASSIL tl. 100 + 100 mm vkládaných do roštu a mechanicky kotvených. 

Zateplení soklu do výšky +0,300 mm je tvořeno tepelnou izolací Isover XPS Styrodur 

3000 CS tl. 160mm. Zateplení základových pasů je tvořeno tepelnou izolací Isover XPS 

Styrodur 3000 CS tl. 80mm. Zateplení střechy je tvořeno spádovou vrstvou je z tepelně 

izolačních spádových klínů z pěnového polystyrenu min tl. 20 mm se sklonem 3%, 

vložených mezi dvě tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 200 

tl. 100 mm. 

Podlahy 

Konstrukce podlah v celém objektu bude provedena jako plovoucí. Roznášecí vrstvou 

bude samonivelační anhydritový potěr Cemex Anhylevel 20 tl. 60mm. Do této vrstvy 

bude vloženo podlahové vytápění. Na konstrukci podlahy bude provedena finální 

povrchová nášlapná vrstva tvořena samonivelační stěrkou, kobercem nebo keramickou 

dlažbou, viz Legenda místností ve výkresech půdorysů. Skladby podlah mohou být 

pozměněny v závislosti na použité technologii a postupech dodavatele podlah se snahou 
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zachovat navrženou tloušťku tepelné izolace. Celé souvrství podlahy včetně nášlapné 

vrstvy podlahy musí být předem odsouhlaseny investorem. 

Povrchové úpravy 

Venkovní povrchová úprava stěn je navržena jako silikátová tenkovrstvá omítka 

Baumit Nanoportop tl. 2 mm nebo jako obklad z vláknocementových desek Cembrit 

Cembonit tl. 8 mm u provětrávané fasády. Vnitřní omítky jsou navrženy vápenné 

štukové omítky Baumit Extra tl. 3 mm. V místnostech se zvýšenou vlhkostí budou stěny 

opatřeny keramickým obkladem viz Legenda místnosti ve výkresech půdorysů.. Stropy 

jsou opatřeny omítkou Baumit Extra tl. 3 mm nebo sádrokartonovým opláštěním z kazet 

Rigips Gyptone Sixto 60, hrana A viz viz Legenda místnosti ve výkresech půdorysů. 

Výplně otvorů 

Prosklená fasáda je tvořena systémem Schuco 60+HI, který je opatřen na jižní 

straně předsazenými slunečními clonami Schuco CTB. Vnější dveře a okna budou 

plastová výrobce Vekra v odstínech dle Výpisu PSV, zasklené izolačním trojsklem, 

s vnitřními PVC parapety. Vstupní dveře budou automatické, hliníkové Schuco Ass 70 

HI. Dveře v interiéru budou v provedení  DTD výrobce Sapeli, dýha třešeň natur. 

V hygienických místnostech pro bezbariérové užívání budou dveře opatřeny madlem na 

straně opačné od závěsu ve výšce 900 mm. Střešní světlíky v kuchyni budou tovřeny 

sklolaminátovou manžetou a dvouvrstvou kopulí z polymethylmethaakrylátu. Rozměry 

a počty výplní otvorů dle Výpisu PSV. Veškeré velikosti otvorů nutno zaměřit a 

zkontrolovat před výrobou a dodávkou výplní. 

Klempířské výrobky 

Venkovní oplechování okenních parapetů bude z taženého hliníkového plechu 

s povrchovou úpravou v barevném provedení dle Výpisu PSV. Oplechování atik bude 

z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou v tmavě šedé barvě. Tvar a rozměry 

jednotlivých prvků dle platných ČSN a technologie výrobce. 

Zámečnické výrobky 

Schodiště je opatřeno madlem z broušeného nerezu a nerezovým zábradlím se 

skleněnou výplní z bezpečnostního skla. Maximální šířka mezer v zábradlí je 80 mm. 

Pro výlez na střechu 2NP bude zhotoven ocelový rezvizní žebřík s ochranným košem 

proti pádu osob rozměrů 800x700mm, zábradlí ve výšce 1100mm, opatřeno 

protikorozním nátěrem. Větrací mřížka pro vzduchotechnické potrubí bude z nerezu, 

rozměr 1100x1100 mm. V hygienických místnostech určených pro bezbariérové 

užívání, budou osazena nerezová madla, vodorovné pevné a svislé u WC mísy a 

nerezové svislé madlo u umyvadla. 

 

D.1.1.a.8  Bezpečnost při užívání stavby, ochrana 

zdraví a pracovní prostředí 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 
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výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. 

 

D.1.1.a.9  Stavební fyzika 
Tepelná technika 

Navržené skladby a konstrukce uvedené v příloze vyhovují požadavkům daných 

normou ČSN 73 0540 - 2: Tepelná ochrana budov - Požadavky. Za předpokladu 

správného provedení všech navržených konstrukcí a použití předepsaných materiálů, 

budou konstrukce přispívat k zajištění tepelné pohody člověka. Všechny provedené 

výpočty a posouzení byly provedeny v souladu s normou ČSN 730540: Tepelná 

ochrana budov.  

Osvětlení, oslunění: 

Jsou dodrženy všechny potřebné odstupové vzdálenosti od objektu a nevznikne 

zastínění sousedních objektů. Herna splňuje požadavky na osvětlení.  

Akustika/hluk, vibrace: 

Navržené skladby obvodového pláště a vnitřních stěn vyhoví z hlediska 

vzduchové neprůzvučnosti (dle normy ČSN 73 0532). V navrhovaném objektu nebude 

instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné 

hlukové poměry pro okolí. Stavba je navržena tak, aby hluk a vibrace působící na 

uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 

 

D.1.1.a.10 Ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko bylo určeno na základě aktuálních radonových map. Kategorie 

radonového indexu byla pro dané území stanovena jako nízká - objemová aktivita 

radonu je tedy nízká. Navržena hydroizolace je v souladu s ČSN 730601 uvažována 

jako dostatečné protiradonové opatření 

Ochrana před bludnými proudy 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se 

o běžnou stavbu, která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se 

nepředpokládá. 

Ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, 

průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 

nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

Ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích 

vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku. Konstrukce jsou navrženy 

v souladu s ČSN 730532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
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akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. V navrhovaném objektu 

nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 

Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou řešena žádná konkrétní 

protipovodňová opatření. 

 

D.1.1.a.11 Požadavky na požární ochranu 

konstrukcí 
Z hlediska požární bezpečnosti je zajištěno zachování nosnosti a stability 

konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení 

šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění 

bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Viz samostatná příloha Příloha 5 – D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.1.1.a.12 Údaje o požadované jakosti navržených 

materiálů a o požadované jakosti provedení 
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené ve 

výkresové části), musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s podmínkami 

stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí být v souladu 

s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů 

stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

 

D.1.1.a.13 Popis netradičních technologických 

postupů a zvláštních požadavků na provádění 

a jakost navržených konstrukcí 
Nejsou navrženy netradiční technologické postupy. 

 

D.1.1.a.14 Požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem byly 

stanoveny pro návrh vyztužení monolitického železobetonového schodiště. Dodavatel 

výplní otvorů musí provést zaměření stávajících otvorů pro následnou výrobu výplní 

otvorů. 
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D.1.1.a.15 Stanovení požadovaných kontrol 

zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek pokud jsou požadovány nad 

rámec povinných  
V rámci stavby nejsou vzneseny požadavky na kontrolu zakrývaných částí nad 

rámec povinných, stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. 

Proběhnou běžné kontrolní měření a zkoušky nosných konstrukcí.  

 

D.1.1.a.16 Výpis použitých norem 
Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb.: 

O dokumentaci staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu, 

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, vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách 

požární ochrany staveb, zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb.: O požární prevenci. 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, ČSN ISO 

128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování, ČSN 73 0810:04/2010 – Požární 

bezpečnost staveb (PBS) – společná ustanovení, ČSN 73 0802:05/2009 – PBS – 

nevýrobní objekty, ČSN 73 0873:06/2003 – PBS – Zásobování požární vodou, ČSN 73 

0821:05/2007 – PBS – odolnost stavebních konstrukcí, ČSN 73 0818: 07/1197 – PBS – 

obsazení objektu osobami, ČSN 73 0532: 2010 – Akustika - ochrana proti hluku v 

budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky), ČSN EN 

ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, 15. 1. 2015     Zpracovala: Bc. Iwona Ćmielová 

 

        

        ………………………… 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

a) Technická zpráva 

D.1.2.a.1 Podrobný popis navrženého nosného systému 

stavby 
Základové konstrukce 

Objekt bude založen na monolitických základových pasech z prostého betonu 

třídy C16/20. Základová spára bude minimálně 800mm pod úrovní rostlého nebo 

upraveného terénu. Pod obvodovou zdí je navržen základ šířky 500 mm a hloubky 

600mm, pod vnitřní nosnou zdí je navržen základ šířky 500 mm a hloubky 600 mm, pod 

schodištěm je základ šířky 500 a hloubky 600 mm. Podkladní deska je navržena z 

betonu C 16/20  tloušťky 0,15 m vyztuženého ocelovou KARI sítí o 5 s oky 100x100 

mm. Základová spára bude provedena v hloubce 850 mm od úrovně 0,000. Pod ŽB 

sloupy jsou navrženy ŽB patky z betonu C 16/20, oceli B500B o rozměrech 1400x1400 

mm, výšky 500 mm. Horní hrana patky je v úrovni základové spáry pásů. Základová 

spára pod patkami je v hloubce 1350 mm od úrovně 0,000. Před betonáží budou do do 

výkopů uloženy zemnící pásky hromosvodu FeZn 30x4 mm. V základových 

konstrukcích budou provedeny všechny potřebné prostupy pro jednotlivé přípojky a 

vedení dle výkresu základů. Kolem celého objektu bude provedena drenáž v hloubce 

1,250 mm od úrovně 0,000. PE drenážní potrubí DN100 bude obaleno geotextilií a 

uloženo ve spádu 0,5% na vrstvu podkladního betonu C7,5/10 tl. 50 mm. Následně bude 

zasypáno štěrkem frakce 16/32, tl. Vrstvy na potrubím min. 200 mm.  

Svislé nosné konstrukce 

Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém Porotherm od společnosti 

Wienerberger. Obvodové zdivo je z broušených keramických tvárnic Porotherm 30 

Profi Dryfix tl. 300 mm na zdící pěnu Porotherm Profi Dryfix. Vnitřní nosné zdivo tl. 

240 mm je vyzděnou z broušených tvárnic Porotherm 24 Profi Dryfix na zdící pěnu 

Porotherm Profi Dryfix. Při provádění nutno dodržovat technologický postup výrobce 

(použijí se rovněž doplňkové, poloviční, koncové a rohové cihly). První zakládací řada 

tvárnic a první řada na ŽB věnci stropu bude vyzděna na minerální vápenocementovou 

zakládací maltu Porotherm Profi AM min tl. 12 mm. Svislý konstrukční systém je 

z části tvořen ŽB sloupy 400x400 mm, beton C20/25, ocel B500B. Překlady nad 

okenními a dveřními otvory v nosných stěnách jsou navrženy z keramických překladů 

Porotherm překlad 7 (počet dle tloušťky zdiva viz projektová dokumentace) 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1NP a 2NP budou provedeny z předpjatých dutinových 

železobetonových panelů Spiroll PPD tl. 250 mm. Panely musí být uloženy na srovnaný 

betonový podklad do cementové malty M10 min. tl. 10mm, minimální délka uložení je 

v příčném směru 100 mm, v podélném směru max. 50 mm. Délky, šířky panelů, 

případné výřezy viz výkresová část. Vývrty do panelů v místech vedení instalací až do 
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průměru 400 mm musí být provedeny diamantovými vrtáky a to pokud možno tak, aby 

nedošlo k poškození výztuže. Před zatížením stropu musí být provedena zálivka spár 

mezi jednotlivými panely. Ze spár musí být odstraněny veškeré nečistoty a beton boků 

spár musí být nasáklý vodou. Do spár bude vložena průběžná zálivková výztuž o 

průměru min 8 mm z oceli min V 10425 osazena ve výšce podélné drážky. Zálivkovou 

výztuž je nutno kotvit do věnců. Zálivkový beton třídy C20/25. Pod stopními panely 

bude proveden ŽB věnec z betonu C25/30 a oceli B500B pro uložení panelů.  

Schodiště 

Dvouramenné schodiště z 1. NP do do 2. NP  je navrženo jako monolitické 

železobetonové (beton C25/30). Přesný návrh vyztužení schodiště bude odborně 

zpracován dodavatelem. Mezipodesta schodiště bude kotvena do přilehlých nosných 

zdí. Konstrukční výška schodiště je 3360 mm. Každé rameno obsahuje 10 stupňů o 

výšce 168 mm a šířce 300 mm, šířka jednoho ramene je 1250 mm a půdorysná délka 

ramene je 2700mm. Rozměry mezipodesty jsou 1250x1380 mm. Sklon schodiště je 29
o
. 

Schodiště bude opatřeno nerezovým madlem ve výšce 1000 mm, ve výšce 600 mm 

bude umístěno druhé madlo pro děti. Nerezové zábradlí se skleněnou výplní 

z bezpečnostního skla zábradlí bude přichyceno do schodnic pomocí chemických kotev. 

Maximální šířka mezer v zábradlí je 80 mm. Nášlapná vrstva bude tvořena cementovou 

stěrkou. 

Střešní konstrukce 

Nosná konstrukce střechy bude provedena z předpjatých dutinových 

železobetonových panelů Spiroll PPD tl. 250 mm. Panely musí být uloženy na srovnaný 

betonový podklad do cementové malty M10 min. tl. 10mm, minimální délka uložení je 

v příčném směru 100 mm, v podélném směru max. 50 mm. Délky, šířky panelů, 

případné výřezy viz výkresová část. Vývrty do panelů v místech vedení instalací až do 

průměru 400 mm musí být provedeny diamantovými vrtáky a to pokud možno tak, aby 

nedošlo k poškození výztuže. Před zatížením stropu musí být provedena zálivka spár 

mezi jednotlivými panely. Ze spár musí být odstraněny veškeré nečistoty a beton boků 

spár musí být nasáklý vodou. Do spár bude vložena průběžná zálivková výztuž o 

průměru min 8 mm z oceli min V 10425 osazena ve výšce podélné drážky. Zálivkovou 

výztuž je nutno kotvit do věnců. Zálivkový beton třídy C20/25. Pod stopními panely 

bude proveden ŽB věnec z betonu C25/30 a oceli B500B pro uložení panelů. 

 

D.1.2.a.2  Definitivní průřezové rozměry jednotlivých 

konstrukčních prvků  
Skladby a definitivní rozměry jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve 

výkresové části PD. 
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D.1.2.a.3  Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém 

výpočtu. 
Statický výpočet není předmětem této dokumentace. 

 

D.1.2.a.4  Údaje o požadované jakosti navržených 

materiálů 
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené ve 

výkresové části), musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s podmínkami 

stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí být v souladu 

s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů 

stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

 

D.1.2.a.5  Popis netradičních technologických postupů 

a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí 
Nejsou navrženy netradiční technologické postupy. 

 

D.1.2.a.6  Zajištění stavební jámy 
Na výkopy v soudržných zeminách do hloubky 1,5 m se nevztahují požadavky 

na zajištění stavební jámy. 

 

D.1.2.a.7  Stanovení požadovaných kontrol 

zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 

rámec povinných 
V rámci stavby nejsou vzneseny požadavky na kontrolu zakrývaných částí nad 

rámec povinných, stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. 

Proběhnou běžné kontrolní měření a zkoušky nosných konstrukcí.  

  

D.1.2.a.8  Požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované zhotovitelem stavby 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem byly 

stanoveny pro návrh monolitického železobetonového schodiště. Dodavatel výplní 

otvorů musí provést zaměření stávajících otvorů pro následnou výrobu výplní otvorů. 
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D.1.2.a.9  Upozornění na hodnoty minimální únosnosti, 

které musí konstrukce splňovat. 
 

Požadavky na minimální únosnost jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve 

výkresové části projektové dokumentace. 

  

D.1.2.a.10 Požadavky na požární ochranu 

konstrukcí 
Z hlediska požární bezpečnosti je zajištěno zachování nosnosti a stability 

konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení 

šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění 

bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Viz samostatná část Příloha 5 - D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.1.2.a.11 Seznam použitých podkladů 
Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb.: 

O dokumentaci staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu, 

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, vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách 

požární ochrany staveb, zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb.: O požární prevenci. 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, ČSN ISO 

128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování, ČSN 73 0810:04/2010 – Požární 

bezpečnost staveb (PBS) – společná ustanovení, ČSN 73 0802:05/2009 – PBS – 

nevýrobní objekty, ČSN 73 0873:06/2003 – PBS – Zásobování požární vodou, ČSN 73 

0821:05/2007 – PBS – odolnost stavebních konstrukcí, ČSN 73 0818: 07/1197 – PBS – 

obsazení objektu osobami, ČSN 73 0532: 2010 – Akustika - ochrana proti hluku v 

budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky), ČSN EN 

ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov. 

 

D.1.2.a.12 Požadavky na bezpečnost při provádění 

nosných konstrukcí 
Bezpečnost na stavbě bude zajištěna v souladu s „Nařízení vlády č. 591/2006  

Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích“ (Vláda nařizuje podle §21 písm. 

a) k provedení § 3 odst. 3, §15, §18 odst. 1 písm. c) a §18 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy). 
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V Brně, 15. 1. 2016     Zpracovala: Bc. Iwona Ćmielová 

 

 

        ……………………………..  
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Závěr 
 

Objekt byl navržen v souladu se všemi platnými normami a právními předpisy. 

Oproti prvotnímu návrhu studií, vytvořených v rámci diplomového semináře, došlo ve 

výsledku diplomové práce k několika dispozičním a konstrukčním změnám. Součástí 

diplomové práce je posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, požárně 

bezpečnostního řešení stavby a specializovaná část - vzduchotechnika. Všechny obalové 

konstrukce vyhověly na požadovaný a doporučený součinitel prostupu tepla. Objekt byl 

zatříděn dle energetického štítku do třídy B - úsporná. Konstrukce vyhověly také 

z hlediska vzduchové neprůzvučnosti. Všechny posudky vyhověly požadavkům. V 

požárně bezpečnostním řešení byl objekt rozdělen do 9 požárních úseků a vyhověl všem 

požadavkům požární bezpečnosti staveb. Odstupové vzdálenosti byly zakresleny do 

situace. V specializované části byla navržena vzduchotechnická jednotka pro denní 

místnosti s příslušenstvím, vypočteny tepelné ztráty objektu a navrženo tepelné 

čerpadlo. Řešená projektová dokumentace mateřské školy splňuje veškeré technické, 

urbanistické a architektonické požadavky a je zpracována v souladu se zadáním 

vedoucího práce. 
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ROVNANÍKOVÁ, Pavla a kol. Stavební chemie. CERM s.r.o. Brno 2004 

ROUSÍNOVÁ Marie, JURÁKOVÁ Táňa, SEDLÁKOVÁ, Markéta. Požární bezpečnost 

staveb. CERM s.r.o. Brno 2006 

ČUPROVÁ, Danuše. Tepelná technika budov. CERM s.r.o. Brno 2006 

 

Použité právní předpisy: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

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

Vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně 

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

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

požárního dozoru 

 

Použité ČSN a EN normy: 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 10 01 - Zakládání staveb 

ČSN 74 3305 - 2008 - Ochranná zábradlí 

ČSN 73 4130 - 2010 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

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

vlastností stavebních výrobku - Požadavky 

ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 
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ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov 

ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 

Webové stránky výrobců a dodavatelů: 

www.tzb-info.cz 

www.wienerberger.cz 

www.knauf.cz 

www.cemix.cz 

www.sapeli.cz 

www.slavona.cz 

www.topwet.cz 

www.sika.cz 

www.vekra.cz 

www.velux.cz 

www.isover.cz 

www.mirelon.cz 

www.rako.cz 

www.schueco.com  

http://www.tzb-info.cz/
http://www.sapeli.cz/
http://www.vekra.cz/
http://www.velux.cz/
http://www.rako.cz/
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

MŠ- mateřská škola 

čp. - číslo popisné  

p. č. - parcela číslo  

k. ú. - katastrální území  

tzv. - takzvaně  

BPV - Balt po vyrovnání  

EPS - expandovaný polystyrén  

XPS - extrudovaný polystyrén  

DN - jmenovitý průměr (diameter nominal)  

RŠ - revizní šachta  

EM - elektroměr  

VŠ - vodoměrná šachta  

Vyhl. - vyhláška  

ČSN - česká státní norma  

Sb. - sbírky  

kce - konstrukce  

NP - nadzemní podlaží  

tab. - tabulka  

obr. - obrázek  

např. - například  

UT - upravený terén  

PT - původní terén 

TI - tepelná izolace 

PE - polyethylen  

HI - hydroizolace  

ŽB - železobeton  

INT. – interiér 

EXT. – exteriér 

HPV – hladina podzemní vody 

ks - kus 
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ozn. - označení 

tl. - tloušťka  

NÚC - nechráněná úniková cesta  

SO - stavební objekt  

NN - nízké napětí  

m. n. m. - metrů nad mořem  

VŠKP - vysokoškolská kvalifikační práce  

SPB - stupeň požární bezpečnosti  

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj  

MV - Ministerstvo vnitra  

NV - nařízení vlády  
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