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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro novostavbu mateřské 
školy. V budově jsou navrženy 2 samostatné třídy, každá s kapacitou 24 dětí, zázemí pro 
učitele a učebny pro výuku menších kroužků. Části budovy je pro potřeby školky navržena 
kuchyně. Objekt je dvoupodlažní, zděný nosný systém. Zateplení kontaktní zateplovacím 
systémem s izolační vrstvou z polystyrenu. Zastřešení budovy plochou střechou.  
  

Klíčová slova 

mateřská škola, plochá střecha, hliníkové okna, keramické tvárnice, předpjatý stropní panel  
  

  

  

Abstract 

The thesis deals with drafting project documentation for the new building of the kindergarten. 

The building is designed in two separate classes, each with a capacity of 24 children, facilities 

for teachers and classroom for smaller rings. Parts of the building is designed for the needs of 

kindergarten kitchen. The building has two floors, brick bearing system. Warmth contact 

insulation system with an insulating layer of polystyrene. Roofing flat roof of the building.  

  

Keywords 

kindergarten, warm flat roof, aluminium windows, clay brick, prestressed concrete floor slab  

  



Bibliografická citace VŠKP 

  
Bc. Pavel Tichý Mateřská škola. Brno, 2016. 45 s., 304 s. příl. Diplomová práce. Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce prof. 
Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 
použité informační zdroje. 
  

  

  

V Brně dne 13.1.2016  
  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Bc. Pavel Tichý  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Poděkování: 
  

Chtěl bych poděkovat vedoucí diplomové práce prof. Ing. Jitce Mohelníkové, Ph.D . za 
odborné vedení, cenné rady a připomínky poskytované v průběhu vypracování diplomové 
práce.  
  

  

  

V Brně dne 13.1.2016  
  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                         Bc. Pavel Tichý  



8 

 

Obsah 

 

1 ÚVOD ................................................................................................ 9 

2 VLASTNÍ TEXT PRÁCE ................................................................. 10 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA ...................................................................... 10 

B SOUHRNNÁ ZECHNICKÁ ZPRÁVA .............................................. 15 

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ................................................................... 29 

D.1 Dokumentace stavebního objektu .................................................................................... 29 

D.1.1 Architektonicko stavební řešení ............................................................................... 29 

 

3 ZÁVĚR ............................................................................................ 40 

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .................................................... 41 

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ........................... 43 

6 SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................... 44 

 



9 

 

1 Úvod 

Cílem diplomové práce je navržení stavby a vypracování projektové dokumentace 

pro provedení stavby mateřské školy. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, zastřešen 

plochou střechou, založený na základových pasech.  

 Mateřská škola je kapacitně navržena jako dvoutřídní, každá třída vždy pro 24 

dětí. Každé oddělení je umístěno v samostatném podlaží. Nadále je navrženo zázemí 

pro učitelky, logopedická poradna a několik malých tříd, vhodných například pro výuku 

malých kroužků. Poslední částí mateřské školy je provoz kuchyně a příslušné potřebné 

sklady. Kuchyně je navržena tak, aby dispozičně navazovala na místnosti určené pro 

provoz dětí, ale současně bylo zajištěno vzájemné oddělené obou provozů.  

Pro vypracování práce bude využito CAD systémů, které se běžně využívají ve 

stavební praxi, čímž je zajištěna vysoká grafická úroveň zpracování. Jednotlivé části 

práce jsou členěny v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. a obsahují výkresy, výpočty a 

zprávy dané touto vyhláškou. Při zpracování práce jsou respektovány všechny normy, 

zákony a vyhlášky platné v době vypracování. 
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2 Vlastní text práce 

 

A    PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Identifikační údaje stavby 

a) Název stavby 

Mateřská škola 

b) Místo stavby  

Otrokovice, katastrální území Kvítkovice u Otrokovic, parcelní číslo 98/1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a příjmení:  Bc. Pavel Tichý 

Adresa:  Družstevní 4507 Zlín 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

Výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy k.ú. Kvítkovice u 

Otrokovic, poloha vedení stávajících inženýrských sítí, studie mateřské školy 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Mateřská škola bude umístěna na pozemku 98/1, velikost parcely 31 864 m
2
, 

pozemek není nijak zastavěn. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka.  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Parcela se nenachází v památkové zóně ani v záplavovém území. 
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c) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek pro výstavbu je rovinatý, s dostatečnou vsakovací schopností zeminy. Z 

důvodu existence pouze jednotné kanalizační stoky, je upřednostňované odvádět 

dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch do retenční nádrže s vyústěním do vsaku, 

případně dešťovou vodu uchovávat pro použití na zahradní účely v zásobníku na 

dešťovou vodu. Součástí zásobníku musí být přepad s vyústěním do vsaku. 

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

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

Navržená projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem města 

Otrokovice. Pozemek se nachází v zastavěném území obce.  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veřejnoprávní 
smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
popřípadě 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí s 

povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v 

užívání stavby, údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. Pozemek pro stavbu je v platném územním plánu 

města Otrokovice umístěn v zastavitelném území obce, využití pozemku pro bydlení, 

využití pro stavbu spojenou s bydlením povoleno.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly po projednání zapracovány do projektu. Stavba 

je navržena v souladu se všemi požadavky dotčených orgánů.  
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h) Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Projekt nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.  

i) Seznam souvisejících a  podmiňujíích investic 

Související a podmiňující investice nevznikly. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

98/3, 98/4, 98/5 město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice 

98/20, 98/23 JFA s.r.o., Příkrá 3561, 76001 Zlín  

98/21 SJM Klhůfek Pavel a Klhůfková Martina, č. p. 226, 76301 

Machová  

98/22 Kašpárek Michal, Padělky 323, Kvítkovice, 76502 Otrokovice 

98/24 Talaš Pavel, Padělky 319, Kvítkovice, 76502 Otrokovice 

98/29 JM Macho Petr Ing. a Machová Jarmila, Padělky 330, 

Kvítkovice, 76502 Otrokovice  

1286/26, 1286/55, 1286/56, 1286/58, 1286/59, 1286/60, 1286/64, 1286/65, 

1286/66, 128667 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR,  

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je určena pro využívání jako mateřská škola, část objektu lze využívat i 

pro volnočasové aktivity.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není zařazena do žádného způsobu ochrany, nenachází se v žádném 

ochranném pásmu. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technickýchpožadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 

Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a dle 

dalších současně platných technických norem a předpisů. Stavba je navržena tak, aby do 

ní byl umožněn bezbariérový přístup. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících zjiných právních předpisů 

Stavba je navržena v souladu s požadavky všech dotčených orgánů.  Požadavky 

byly zapracovány do projektové dokumentace. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro stavbu není vyžadováno žádné úlevové řešení.  

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha: 527 m
2 

Obestavěný prostor: 3870 m3
 

Užitná plocha:  

Počet parkovacích stání 5 + 10 

Počet dětských oddělení: 2 

Počet dětí v jednom oddělení: 24 

Počet zaměstnanců: 4 učitelky, ředitelka, 3 kuchařky, 1 uklízečka 

i) Základní bilance stavby 

Dešťová voda ze střech bude odvedena do vsakovací jímky umístěné na pozemku.  

j) Základní předpoklady výstavby 

Datum zahájení stavby:  květen 2016 

Datum ukončení výstavby: červen 2018   

 

Dílčí termíny: 

Spodní stavba:  05/2016 – 08/2016 

Přípojky sítí:  06/2016 – 08/2016 
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Vrchní stavba:  08/2016 -  10/2017 

Dokončení vnitřních prostor  10/2017 – 3/2018 

Terénní úpravy  3/2018 – 6/2018 

k) Orientační náklady stavby 

Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou 

jednotku stanoveného pro rok 2015. 

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 4580 Kč/m3 

Očekávané náklady na výstavbu: 17 485 000 Kč 

 

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

 

SO 01 – Mateřská škola 

SO 02 – Dětské hřiště 

SO 03 – Zpevněné plochy 

SO 04 – Příjezdová komunikace 

SO 05 – Parkoviště 

SO 06 – Přípojka NN 

SO 07 – Přípojka NTL 

SO 08 – Přípojka vodovodu 

SO 09 – Přípojka kanalizace 
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B  SOUHRNNÁ ZECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Kvítkovice u Otrokovic, na 

parcele číslo 98/1. Pozemek se nachází blízko nově vznikajících rodinných domů, lze 

tedy předpokládat využívání mateřské školy občany z blízkého okolí.  

Pozemek je rovinatý, mírně svažitý směrem k severozápadu. Dosavadní využití 

pozemku jako zemědělská půda.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologicky ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Na základě 

dostupných geologických a radonových map byla určena předpokládaná zemina třídy 

S3, písek s příměsí jemnozrnné hlíny, výpočtová pevnost zeminy Rdt = 225 kPa. 

Radonové riziko nízké. Uvedené závěry je nutné ověřit při hloubení základových pasů. 

V případě, že budou skutečné údaje o třídě zeminy a radonovém riziku odlišné od 

předpokladu, jen nutné kontaktovat projektanta, a domluvit se na dalším postupu prací.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na stavební pozemek nezasahují žádná ochranná a bezpečnostní pásma.  

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

Stavební pozemek se nenachází v blízkosti žádného poddolovaného území. 

Záplavové území města Otrokovice nezasahuje na stavební pozemek.  

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

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala životní prostředí uvolňováním 

nebezpečných látek, a aby nedocházelo k nadměrnému znečištění ovzduší, povrchových 

a podzemních vod a půdy. 
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Vlivem stavby nedojde k výrazné změně odtokových poměrů v území. Dešťová 

voda ze střešních konstrukcí a zpevněných ploch bude zachycována v zásobníku na 

dešťovou vodu. Součástí zásobníku bude bezpečnostní přepad s vyústěním do vsaku. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Na pozemku nejsou žádné stávající objekty, proto nejsou vyžadovány žádné 

demoliční práce.  Stávající dřeviny na pozemku jsou umístěny tak, že nezasáhnou do 

prostoru stavby. Není nutné provádět kácení dřevin.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Požadavky nejsou stanoveny.  

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

Objekt je možné napojit na místní komunikaci v místě křižovatky ulic Dubnická a 

Bratří Mrštíků. V blízkosti komunikací se také nachází všechny vedení inženýrských 

sítí, konkrétně vodovod, nízkotlaký plynovod, podzemní vedení elektřiny a jednotná 

kanalizace. Na všechny uvedené inženýrské sítě je umožněno napojení nových sítí 

k objektu.  

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

Stavba není nijak časově a věcně vázána. Nejsou podmiňující, vyvolané a 

související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je budována za účelem mateřské školy pro děti. Jsou navrženy dvě 

vzájemně oddělené třídy, každá s kapacitou 24 dětí. O výuku se budou starat celkem 4 

učitelky a 1 ředitelka. Pro potřeby mateřské školy je v objektu umístěna kuchyně. 

Předpokládaný počet kuchařek 4.  
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V druhém nadzemním podlaží jsou umístěny 3 učebny, vhodné pro výuku 

menších zájmových kroužků.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice, prostorové řešení 

Objekt mateřské školy je navržen samostatně stojící dvoupodlažní budova. Tvar 

objektu je složen z 3 vzájemně propojených obdélníků, svým uspořádáním 

připomínající tvar písmene V.  

Objekt je umístěn v jihovýchodní části pozemku, jsou do něj navrženy 2 

samostatné vstupy, vzájemně provozně oddělené. Stavba svým výškovým a tvarovým 

řešením navazuje na okolní zástavbu.  

b) Architektonické řešení  – kompozice tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešené 

Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní budova. Půdorys objektu je složen 

z 3 vzájemně propojených obdélníků, pootočených vždy pod úhlem 45° oproti 

předchozímu obdélníku. Jednotlivé obdélníky současně vymezují jednotlivé typy 

provozu.  

Budova je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou, výška atiky v úrovni 

+ 8,090 m nad podlahou prvního nadzemního podlaží. Část objektu, orientována do 

severní části budovy je navržena jako jednopodlažní. Tato část je poté zastřešená 

jednoplášťovou vegetační střechou.  

Mateřská škola je navržena jako zděná stavba z keramických tvárnic Porotherm 

výrobní řady Profi, vyzděných na tenkovrstvou zdící maltu. Stropní konstrukce tvoří 

předpjaté železobetonové stropní panely Spiroll výšky 250 mm. Dveřní a okenní výplně 

otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem.  

Barevně je budova rozdělena do několika různých barevných odstínů, aby byla 

zajištěna velká barevnost budovy, čímž je možné vytvořit příjemnější a veselejší 

prostředí pro děti. Současně je barevné členění voleno tak, aby bylo zřejmé různé 

funkční členění objektu. Hlavní trakt budovy, kde je umístěn hlavní vchod, je navržena 

v odstínu červené. Levá a pravá část objektu, určená pro děti a učitele, je v odstínu 

žluté. Prostor s technickým provozem objektu znázorňuje modrá fasádní omítka. Sokl 



18 

 

budovy je jednotný, dekorativní fasádní omítka s odstínem šedé. Výplně otvorů v barvě 

oranžové (barva RAL 2007). 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Mateřská škola je provozně rozdělena do tří vzájemně různých provozů, které jsou 

navrženy tak, aby se vzájemně nekřížili, ale přitom byla umožněna možnost spolupráce 

mezi nimi. Všechny provozy jsou napojeny na halu, která v prvním i druhém 

nadzemním podlaží tvoří pomyslné jádro objektu. V levé části budovy od haly je 

umístěn v prvním i druhém podlaží provoz denní místnosti dětí (herna + pracovna), 

se s ním související místnosti, jako jsou šatny dětí, umývárny, sklady hraček a sklady 

lehátek. Z obou místností pro děti je umožněn vstup unik z budovy nouzovými 

východy, v 1 NP ústících přímo na volné prostranství, ve 2 NP na evakuační schodiště, 

které zajišťuje přístup na volné prostranství.  

V části budovy napravo od haly jsou v 1 NP umístěny prostory pro učitelky (šatna 

a WC učitelek), prostor ředitelny a logopedická poradna. Z haly je do této části i přístup 

na WC pro návštěvníky. Ve 2 NP se v tomto místě nachází prostor pro možnou výuku 

malých zájmových kroužků. Nachází se zde 3 učebny, je k dispozici WC a šatna tak, 

aby bylo možné prostor provozovat nezávisle na ostatních místnostech školky.  

Prostor za halou (severním směrem) je vyčleněn pro technické zázemí. Nachází se 

zde kuchyně a k ní přidružené prostory (sklady, přípravna, …), Nadále je zde umístěna 

šatna a WC zaměstnanců, kancelář vedoucí kuchyně a technická místnost. Propojení 

kuchyně s místnostmi dětí je možné přes výdejnu jídla. Ta v 1 NP přímo navazuje na 

přípravu jídla. Do 2 NP je dovoz jídla zajištěn pomocí jídelního výtahu, který se nachází 

v prostorech výdejen jídla. Do provozní části objektu je umožněn přístup vlastním 

vchodem.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byl prostor v 1. NP umožněn užívat osobám se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Hlavní vstup do objektu je navržen jako 

bezbariérový, z haly je umožněn přístup na bezbariérové WC. Dveře do denní místnosti 

dětí jsou navrženy v takové šířce, že umožňují průjezd invalidního vozíku. Přístup do 

2 NP není umožněn bezbariérově.   
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena ze zdravotně nezávadných, certifikovaných materiálů, tak aby 

bylo užívání stavby bezpečné. Při užívání objektu je nutné udržovat všechny konstrukce 

domu v dobrém stavu, aby nedošlo k poškození objektu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Budova mateřské školy je navržena jako dvoupodlažní. Část objektu je 

jednopodlažní. Objekt je zděný, z keramických tvárnic Porotherm. Založení objektu na 

základových pasech. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETIC 

s tepelnou izolací z grafitového polystyrenu. Zastřešení objektu jednoplášťovými 

plochými střechami.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Mateřská škola je navržena jako zděná stavba s kontaktním zateplením, 

dvoupodlažní, s plochou střechou.  

Založení objektu na základových pasech z prostého betonu, na které navazuje 

podkladní betonová deska tl. 150 mm vyztužena kari sítí. Jako hydroizolace proti zemní 

vlhkosti je navrženo hydroizolační souvrství z asfaltových pásů z SBS modifikovaného 

asfaltu.  

Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm Profi. 

Obvodové zdivo z várnic Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm. Vnitřní nosné zdivo z 

tvárnic Porotherm 24 Profi tloušťky 240 mm. Příčky jsou z tvárnic Porotherm 14 Profi a 

Porotherm 11,5 Profi, tl. 140 a 115 mm. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem ETIC s izolační vrstvou z pěnového polystyrenu Isover 

GreyWall tl. 150 mm.  

Stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů Spiroll tl, 250 mm.  

 Zastřešení objektu jednoplášťovou plochou střechou. Spádová vrstva z pěnového 

polystyrenu. Hydroizolace střechy PVC hydroizolací Fatrafol. Podrobnější popis 

materiálového řešení objektu je zpracován v samostatné technické zprávě. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navržen tak, aby odolával po celou dobu své životnosti vystavenému 

působení zatížení a nedošlo k nežádoucímu porušení celé stavby nebo její části. 

Všechny konstrukce jsou navrženy z běžně používaných materiálů. Při výstavbě budou 

použity materiály předepsané projektovou dokumentací. Při změně materiálu je nutné 

použít materiál stejných nebo lepších vlastností, než je materiál předepsaný. Případné 

změny od projektové dokumentace je nutné konzultovat s projektantem. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) Technické řešení 

Mateřská škola bude vytápěna klasickou otopnou soustavou s radiátory. 

V místnostech, které jsou navrženy pro potřeby dětí, bude vytápění zajištěno 

teplovodním podlahovým vytápěním. Ohřev otopné soustavy pomocí plynového 

kotle umístěného v technické místnosti. Ohřev teplé vody zajištěn elektrickým 

ohřívačem  

b) Výčet technických a technologických zařízení  

Není součástí projektu. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je detailně rozepsáno v samostatné technické zprávě. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami zabývající se úsporou energií 

a tepelnou ochranou budov. Splňuje požadavky platného znění normy ČSN 730540-2 

Tepelná ochrana budov, zákona 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií a vyhlášky 

č. 78/2006 Sb. o energetické náročnosti budov. Podrobné řešení technického hodnocení 

budovy je součástí samostatné přílohy, která je obsažena v příloze č. 6 – Stavební 

fyzika. 
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b) Energetická náročnost budovy 

Hodnocení energetické náročnosti budovy není součástí projektu.  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Posouzení využitelnosti alternativních zdrojů není součástí projektu 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí 

Stavba splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 268/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Větrání objektu je navrženo jako 

přirozené okny popřípadě dveřmi. Vytápění objektu plynovým kotlem umístěným 

v technické místnosti. Ohřev vody elektrickým ohřívačem.  

Místnosti mají zajištěno odpovídající denní osvětlení. Umělé osvětlení 

žárovkovými a zářivkovými svítidly.  

Výstavbou objektu nedojde k žádnému nežádoucímu zastínění okolních objektů, 

ani k zastínění obytných místností řešeného domu okolními objekty. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana proti pronikání radonu z podloží  

Stavební pozemek je charakterizován nízkým radonovým indexem. Jako opatření 

proti tomuto riziku postačí opatřit všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou 

hydroizolací, která plní současně ochranu proti zemní vlhkosti a radonovou ochranu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není předpokládáno zatížení stavby bludnými proudy, proto nejsou navržena 

žádná opatření. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

V okolí stavby nedochází k technické seizmicitě. Nejsou navržena žádná opatření. 
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d) Ochrana před hlukem 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010 na ochranu před hlukem. 

Posouzení konstrukcí stavby z hlediska akustiky je součástí přílohy č. 6 – Stavební 

fyzika.  

e) Protipovodňové opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území a protipovodňová opatření tedy nejsou 

nutná. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Pro přivedení elektrické energie bude na pozemku stavebníka vybudována skříň, 

ve které budu umístěn hlavní rozvaděč elektřiny. Umístění na východní straně objektu 

za parkovacím stáním. 

Napojení na vodovod pomocí vodoměrné sestavy umístěné ve vodoměrné šachtě 

na pozemku stavebníka. Vodoměrná šachta umístěna poblíž parkovacích stání.  

Napojení na plynovod pomocí T-kusu umístěného na stávající plynovodní vedení. 

Přípojka plynu misí vyústit v nadzemní přípojkové skříni, ve které bude umístěn hlavní 

uzávěr plynu společně s plynoměrem. 

Napojení na kanalizaci přípojky napojené na stávající síť jednotné kanalizace. 

Přípojka bude vedena z revizní šachty umístěné na pozemku stavebníka, do které budou 

přivedeny všechny splaškové vody objektu. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Plynová přípojka je navržena z HDPE 100 mm.  Kanalizační přípojka je z PVC 

KG DN 150 s revizní šachtou. Vodovodní přípojka z HDPE 100 SDR 11/32x3. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Objekt bude napojen na stávající dopravní komunikaci, která se nachází podél 

východní hranice pozemku. Napojení pomocí nově vybudované obslužné komunikace 

šířky 6 m, povrch zhotoven z asfaltu.  

b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Budova mateřské školy bude napojena na ulici Bratří Mrštíků a Dubnická, v místě 

stávající křižovatky. Napojení prostřednictvím nové obslužné komunikace, šířky 6 m.  

c) Doprava v klidu 

Je navrženo 10 parkovacích stání určených pro potřeby rodičů, přivážejících a 

odvážejících děti. Počet parkovišť vychází z požadavku 1 parkovacího stání na každých 

5 dětí mateřské školky.  

Pro potřeby zaměstnanců jsou navržena 4 parkovací stání. Pro potřeby zásobování 

kuchyně je určeno parkoviště zřízené v místě obratiště. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší ani cyklistické stezky nejsou navrženy.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Před započetím výstavby objektu bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 100 

mm. Po ukončení výstavby bude ornice použita k finální úpravě terénu do 

požadovaného spádu. Okolo celého objektu bude proveden okapový chodník. Další 

terénní úpravy budou provedeny na základě samostatného projektu.  

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku budou vysezeny nové traviny, okrasné keře a drobné dřeviny. 
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c) Biotechnická opatření 

Nejsou řešena žádná biotechnická opatření. 

 

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

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

Druhy práce a použitá technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na 

emise škodlivin a cizorodých látek. Stavba je od okolní zástavby dostatečně vzdálena, a 

nebude tedy docházet k obtěžování okolních budov hlukem a prachem. Nebude 

ohrožena bezpečnost obyvatel v okolí objektu. Při výstavbě objektu a jeho provozu 

musí být dodrženy všechny platné právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí. 

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 nemá nepříznivý vliv na okolní přírodu a krajinu. Vlivem výstavby 

nedojde k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek není součástí chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska 

EIA 

Nejsou vydána žádná stanoviska EIA týkající se pozemku pro výstavbu. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná nová bezpečnostní a ochranná pásma.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba mateřské školy je navržena v souladu s podmínkami územního plánu obce. 

Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatel. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujích médií a hmot, jejich zajištění 

Stanovení potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot není součástí projektu. 

Zajištění potřebných hmot (voda, elektřina) bude pomocí vyhotovení části nových 

přípojek objektu před započetím výstavby. 

b) Odvodnění staveniště 

Pozemek je v rovinatém terénu. Při výkopu pro základové konstrukce nebude 

dosaženo úrovně spodní vody. Při zvýšeném množství srážek dojde v dostatečné míře k 

vsáknutí vody do zeminy na okolních pozemcích. Z uvedených důvodů není nutné 

zřizovat speciální opatření pro odvodnění staveniště. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající místní komunikaci vedenou podél východní 

hranice pozemku. Vnitro staveništní komunikace musí být zpevněné, provedené 

položením betonových panelů. Staveništní přípojky budou zajištěny zhotovením části 

trvalých přípojek objektu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Veškeré práce je potřeba provádět tak, aby nebyla narušena práva obyvatel 

okolních domů a majitelů okolních pozemků a aby nebyl omezen provoz na veřejných 

komunikacích. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu tak, aby hluková zátěž v 

chráněném venkovním prostoru vyhověla požadavkům stanoveným nařízením vlády č. 

142/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební 

práce budou probíhat maximálně v časovém úseku dne od 7 do 21 hodin.  
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Vozidla vyjíždějící ze stavby před výjezdem ze staveniště řádně očištěna takovým 

způsobem, že nedojde ke znečištění komunikace a zvýšené prašnosti v okolí stavby. 

Prašnost v okolí bude nadále omezena zpevněním vnitro staveništních komunikací. 

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

Na pozemku nejsou žádné stávající objekty. Stávající dřeviny nepřekáží průběhu 

výstavby, a měli by tedy být v co největší míře zachovány.  

f) Maximální zábory pro staveniště 

Pro prostor staveniště bude využito pouze pozemku stavebníka.  

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, 
jejich likvidace 

Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního prostředí. 

Budou dodrženy základní hygienické podmínky. Směsný odpad se bude shromažďovat 

do přistavených košů, které budou následně vysypávány do kontejnerů, jejichž obsah 

bude likvidován firmou zprostředkovávající tuto službu v příslušné obci. K navýšení 

hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i nárůstu prachu a zplodin. Bude dodržován 

noční klid.  

S veškerými odpady vzniklými v průběhu výstavby bude nakládáno s platnými 

právními předpisy, zejména:  

- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

- Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat a třídit podle druhů a kategorií a 

zajistit jejich likvidaci oprávněnou osobou. Původce odpadu je povinen vést evidenci 

odpadů. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie 
zemin 

Sejmutá ornice a zemina z výkopu rýh pro základy bude skladována na staveništi. 

Po ukončení výstavby bude zemina využita pro provedení terénních úprav. Zemina smí 

být během výstavby skladována na hromadě s maximální výškou 1,5 m. Je důležité 

důsledně oddělit od sebe skládku ornice a skládku zeminy, aby nedošlo k nežádoucímu 

znehodnocení ornice. 

Přebytečná zemina, která nebude využita, bude odvezena na skládku.  

i) Ochrana životního porstředí při výstavbě 

Zvýšená prašnost při výstavbě bude eliminována zpevněním vnitro staveništních 

komunikací a důsledným dočišťováním dopravních prostředků před výjezdem na 

veřejnou komunikaci tak, aby splňovali podmínky zákona 361/200 Sb. O provozu na 

pozemní komunikaci.  

Stroje používané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu. Při používání 

strojů musí být zamezeno úniku olejů a ropných do půdy a podzemních vod.  

Odpady vznikající při výstavbě je nutné likvidovat v souladu s právními předpisy. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných 

právních předpisů 

Při provádění stavby musí být striktně dodržovány ustanovení v nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi. 

 Zodpovědnost za pracovníky nese zadavatel, zhotovitel, popřípadě stavební 

dozor. Ti jsou povinni zabezpečit pracovníkům takové podmínky, aby nedošlo k 

žádnému pracovnímu úrazu.  

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni.  Mají povinnost používat osobní 

ochranné pomůcky, které jim zajišťuje zaměstnavatel. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba mateřské školy nijak neovlivní možnost bezbariérového užívání 

okolních objektů.  

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Staveniště bude z ulice přístupné po betonových panelech. Těžká mechanizace bude 

operovat pouze na pozemku stavebníka. Vlivem výstavby není nutné měnit dopravní 

značení v okolí stavby. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Grafitová izolace použitá pro zateplení fasády se liší od tradičních bílých EPS 

fasádních desek technologickým postupem montáže. Hlavním rozdílem mezi bílými a 

šedými EPS deskami je skutečnost, že u bílých desek je cca 90% slunečního záření 

odraženo a 10% pohlceno, u šedých desek je to obráceně. Z tohoto důvodů se desky 

nezpracovávají ani neskladují na přímém slunci.  

Při aplikaci na přímém slunci může z důvodu zvýšené teplotní dilatace docházet 

ke vzniku mezírek. Jako vhodné opatření se doporučuje používání ochranných sítí.  

Při nevhodném skladování na přímém slunci mohou vzniknout pod fólií velmi 

vysoké teploty s možností až poškození izolačních desek. Jako vhodné se považuje 

skladování např. pod přístřeškem. 
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D  Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko stavební řešení 

D.1.1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Předmětem technické zprávy je mateřská škola určena pro děti.  

 

Zastavěná plocha: 527 m2 

Obestavěný prostor: 3870 m3
 

Užitná plocha: 837 m2
 

Počet parkovacích stání 5 + 10 

Počet dětských oddělení: 2 

Počet dětí v jednom oddělení: 24 

Počet zaměstnanců: 4 učitelky, ředitelka, 3 kuchařky, 1 uklízečka 

D.1.1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Architektonické řešení vychází z požadavků investora a snaží se respektovat 

okolní zástavbu. Objekt je složen z 3 vzájemně propojených obdélníků. Větší část 

objektu je navržena jako dvoupodlažní. Část objektu, kde se nachází technické a 

provozní zázemí, je pouze jednopodlažní. Střešní konstrukce tvořeny jednoplášťovou 

plochou střechou, odvodnění střech uvnitř objektu.  

 Povrchová vrstva na fasádě je tvořena silikátovou omítkou. Barevně je objekt 

rozčleněn do několika částí, tak, aby i z venkovního prostoru bylo zřejmé členění 

jednotlivých provozních částí. Barvy fasády v odstínu červené, žluté a modré barvy.  

Okna v barvě oranžové. Sokl v odstínu šedé.  

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, na které navazuje 

podkladní betonová deska tl. 150 mm vyztužena kari sítí. Jako hydroizolace proti zemní 

vlhkosti jsou navrženy asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu. 



30 

 

Svislé konstrukce navrženy z keramických tvárnic Porotherm Profi. Zateplení 

fasády grafitovým pěnovým polystyrenem v tl. 150 mm. Stropní konstrukce ze stropní 

panelů Spiroll.  

Stavba je navržena tak, aby bylo umožněno využívání 1 NP osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

D.1.1.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Mateřská škola je provozně rozdělena do tří vzájemně různých provozů, které jsou 

navrženy tak, aby se vzájemně nekřížili, ale přitom byla umožněna možnost spolupráce 

mezi nimi. Všechny provozy jsou napojeny na halu, která v prvním i druhém 

nadzemním podlaží tvoří pomyslné jádro objektu. V levé části budovy od haly je 

umístěn v prvním i druhém podlaží provoz denní místnosti dětí (herna + pracovna), 

se s ním související místnosti, jako jsou šatny dětí, umývárny, sklady hraček a sklady 

lehátek. Z obou místností pro děti je umožněn vstup unik z budovy nouzovými 

východy, v 1 NP ústících přímo na volné prostranství, ve 2 NP na evakuační schodiště, 

které zajišťuje přístup na volné prostranství.  

V části budovy napravo od haly jsou v 1 NP umístěny prostory pro učitelky (šatna 

a WC učitelek), prostor ředitelny a logopedická poradna. Z haly je do této části i přístup 

na WC pro návštěvníky. Ve 2 NP se v tomto místě nachází prostor pro možnou výuku 

malých zájmových kroužků. Nachází se zde 3 učebny, je k dispozici WC a šatna tak, 

aby bylo možné prostor provozovat nezávisle na ostatních místnostech školky.  

Prostor za halou (severním směrem) je vyčleněn pro technické zázemí. Nachází se 

zde kuchyně a k ní přidružené prostory (sklady, přípravna, …), Nadále je zde umístěna 

šatna a WC zaměstnanců, kancelář vedoucí kuchyně a technická místnost. Propojení 

kuchyně s místnostmi dětí je možné přes výdejnu jídla. Ta v 1 NP přímo navazuje na 

přípravu jídla. Do 2 NP je dovoz jídla zajištěn pomocí jídelního výtahu, který se nachází 

v prostorech výdejen jídla. Do provozní části objektu je umožněn přístup vlastním 

vchodem.  

 

D.1.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 
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a) Bourací práce 

V souvislosti s výstavbou objektu nejsou nutné žádné bourací práce.  

b) Vytyčení stavby 

Před zahájením zemních prací bude objekt rodinného domu vytyčen lavičkami. 

Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. 

Vytyčení stavby bude provedeno podle souřadnic systému JTSK. 

c) Výkopy 

Zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice v tloušťce 100 mm. Ornice bude 

uložena na skládku umístěnou v jižní části pozemku tak, aby nebránila žádným pracím 

v průběhu celé výstavby. Po skončení výstavby bude ornice použita pro terénní úpravy. 

 Výkopové práce dále zahrnují výkop stavební jámy, rýh pro základy a výkopy 

pro přípojky inženýrských sítí. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být 

vyspádovány směrem od objektu. Přebytečná zemina z výkopů bude uskladněna na 

skládce zeminy umístěné na pozemku investora. 

Do výkopů základů je nutné v co nejkratší době po ukončení prací provést 

betonáž základových pasů, aby bylo zamezeno případnému promáčení základové spáry. 

V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 

mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 

d) Základy 

Základové konstrukce jsou navrženy jako betonové monolitické základové pasy 

z betonu C20/25. Pod obvodovými konstrukcemi je navržen základ šířky 700 mm, 

výška základu 500 mm. Základová spára je v nezámrzné hloubce v úrovni -1,400 m. 

Nad základovým pasem budou provedeny krčky ze ztraceného bednění. Jako ztracené 

bednění budou použity betonové tvárnice BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 šířky 300 

mm. Pod vnitřní nosnou stěnou je navržen základ šířky 750 mm, výška základu 500 

mm. Základová spáry v úrovni -0,900 m. Při betonáži je nutné dát pozor na dostatečné 

propojení základů s odlišnou hloubkou základové spáry. 

Nad základovou konstrukcí bude provedena podkladní betonová deska v tloušťce 

150 mm. Deska bude provedena z betonu C 20/25. V celé ploše bude vyztužena kari sítí 

ϕ 6 mm s oky 150×150 mm.  
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Při betonáži základů je nutné provést koordinaci s ostatními profesemi, zejména 

TZB, a vynechat otvory pro vedení inženýrských sítí. Základové pasy je nutné 

vybetonovat v co nejkratší době po zhotovení výkopů. Betonáž se nesmí provádět na 

podmáčenou základovou spáru. 

e) Obvodové zdivo 

Veškeré zděné svislé zděné konstrukce jsou provedeny z keramických  tvárnic 

Porotherm Profi. Pro obvodové konstrukce byly zvoleny tvárnice Porotherm 30 Profi, 

rozměry 247/300/249 mm. Pevnost tvárnic v tlaku 10 MPa. Pro atikové zdivo po 

obvodu střešní konstrukce jsou navrženy tvárnice Porotherm 24 Profi, rozměry 

372/240/249 mm, pevnost v tlaku 10 MPa. Tvárnice budou vyzděny na tenkovrstvou 

zdící maltu Porotherm Profi. Při zdění je nutné dodržovat technologický postup 

výrobce. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktní zateplovacím systémem ETIC. 

Popis tohoto zateplení je detailněji popsán v kapitole zabývající se tepelnou izolací. 

f) Vnitřní nosné zdivo 

Pro vnitřní nosné zdivo jsou navrženy tvárnice Porotherm 24 Profi, rozměr 

372/240/249 mm, pevnost v tlaku 10 MPa. Tvárnice budou vyzděny na tenkovrstvou 

zdící maltu Porotherm Profi. Při zdění je nutné dodržovat technologický postup 

výrobce. 

g) Příčky 

Pro příčky jsou navrženy keramické tvárnice Porotherm 14 Profi, rozměr tvárnic 

497/140/249 mm, pevnost v tlaku 10 MPa, a z tvárnic Porotherm 11,5 Profi rozměr 

497/115/249 mm, pevnost v tlaku 10 MPa. Tvárnice budou vyzděny na tenkovrstvou 

zdící maltu Porotherm Profi. Při zdění je nutné dodržovat technologický postup 

výrobce. 

h) Překlady 

Pro obvodové zdivo budou využity překlady typu Porotherm překlad 7, šířka 

překladu 71 mm, výška 239 mm. Jednotlivé překlady budou skládány do sestav dle 

tloušťky stěny.  
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Pro příčky a vnitřní nosné zdivo jsou zvoleny ploché překlady Porotherm překlad 

14 a Porotherm překlad 11,5.  Šířka překladu 140 a 115 mm, výška 71 mm. Překlady 

jsou tzv. spřažené, na jejich únosnosti se tedy podílí nadezdívka z cihel.  

Délky jednotlivých překladů jsou vypsány ve výkresové dokumentaci každého 

podlaží. U překladů je nutné dodržet jejich minimální uložení dané výrobcem. 

i) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena předpjatými ŽB stropní panely Spiroll. Uložení 

panelů na cementovou maltu pevnosti MC 10, délka uložení minimálně 150 mm.  

V úrovni stropní desky budou provedeny ztužující věnce. Spáry mezi panely 

budou zality zálivkou z betonu C20/25. Před betonáží bude vložena výztuž, kterou je 

nutné propojit s výztuží věnců. 

j) Zastřešení 

Mateřská škola je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Odvodnění střech 

dovnitř objektu. Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní panely, které současně tvoří 

stropní konstrukci v objektu.  

Nad 2NP je součástí střešní konstrukce vrstva tepelné izolace ISOVER EPS 100 

S, v celkové tloušťce minimálně 250 mm. Izolace je volně ložena. Na této izolaci je 

položena spádová vrstva vytvořená ze spádových klínů z EPS 100 S. Tloušťka 

spádových klínů. Spád vrstvy 3 %. Ochranná a hydroizolační vrstva je tvořena 

hydroizolační fólií FATRAFOL 810 z měkčeného PVC (detailněji popsáno v kapitole 

hydroizolace plochých střech).  

 Střešní konstrukce nad 1NP je zateplena izolací izolace z pěnového polystyrenu 

ISOVER EPS 200 S, tl. 250 mm. Spádová vrstva je tvořena pomocí spádových klínů z 

ISOVER EPS 200 S, spád vrstvy 3 %.  Jako hydroizolační vrstva je použito stejně jako 

u 2NP hydroizolačních fólií FATRAFOL 810 z měkčeného PVC. Na touto částí  

střechy je vytvořena extenzivní zelená střecha. Použitá skladba souvrství s výškou 

vrstvy substrátu 80 mm. 
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k)  Schodiště 

V objektu je navrženo ŽB dvouramenné schodiště. Šířka schodišťového ramene 

1200 mm, rozměr stupňů 152/300 mm. Počet stupňů 24. Schodiště bude vybetonováno 

při betonáži stropních věnců.  

l) Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonu je navržena vrstva dvou asfaltových 

hydroizolačních pásů. Horní pás Elastek 40 special mineral z SBS modifikovaného 

asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože. Tloušťka pásu 4 mm. Spodní pás 

Glastek 40 special mineral z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skelných 

vláken. Pásy jsou celoplošně nataveny na podkladní betonovou desku, na které je 

nanesena asfaltová penetrační emulse.  

 

Hydroizolace plochých střech  

Jako parotěsná vrstva je použita jedna vrstva asfaltového hydroizolačního pásu 

Elastek AL 40 special mineral z SBS modifikovaného asfaltu, nosná hliníková vložka. 

Tloušťka pásu 4 mm. Pás je bodově nataven na stropní železobetonovou desku. Jako 

ochranná hydroizolační vrstva je použita hydroizolace z měkčeného PVC Fatrafol 810. 

Tloušťka pásu 2 mm. Pásy jsou mechanicky kotveny ve spojích. Pásy jsou vzájemně 

spojovány horkovzdušným svařováním. Hydroizolační pásy je nutné oddělit od spádové 

vrstvy z EPS geotextilií s objemovou hmotností 300 g/m2. 

 

Zvukové izolace 

 Ve 2NP budou pro omezení šíření kročejového hluku použity plovoucí podlahy. 

Izolace podlah zajištěna minerální izolací Isover TDPT, tloušťka izolace 35 a 50 mm. 

Pro zajištění správné funkce zvukové izolace je nutné oddělit vrstvu anhydritového 

potěru od zvukově izolační podložky PE fólií. Zvukově izolační vrstva musí zcela 

oddělovat roznášecí vrstvu podlah od nosné konstrukce i od okolních obvodových stěn. 

To bude provedeno páskem z mirelonu tl. 10 mm. Instalační potrubí musí být uložena 

pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se 

konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní potrubí budou v kritických místech 

opatřena zvukovou izolací. 
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Tepelné izolace 

Izolace podlah v 1NP bude provedena tepelná izolace z pěnového polystyrenu 

Isover GreyWall 100 v tloušťce 140 mm. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/mK. 

Zateplení fasády objektu bude provedeno zateplovacím systémem ETICS . Jako tepelně 

izolační vrstva je použit pěnový polystyren Isover GrayWall v tloušťce 150 mm, 

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,032 W/mK. Tepelná izolace je lepena a mechanicky 

kotvena hmoždinkami. Provádění je nutné provádět v souladu s technologickým 

předpisem výrobce.  

Sokl a základové krčky objektu budou zatepleny extrudovaným polystyrenem 

Synthos XPS PRIME 30 L, tl. 100mm. Desky budou k podkladu lepeny.  

m) Klempířské konstrukce 

Vnější parapety u oken jsou z taženého hliníku. Povrch upraven lakem v barvě 

oranžové (RAL 2007), čímž dojde k optickému sjednocení s povrchem oken. 

Oplechování atiky bude provedeno z poplastovaného plechu v barvě šedé. Z vnitřní 

strany objektu bude na oplechování napojena hydroizolační fólie. 

n) Výpně otvorů 

Okna, balkonové dveře a vstupní dveře budou provedeny z hliníkových profilů 

Aluprof MB 70 HI, součinitel prostupu tepla rámem Uw = 1,2 W/m
2
K (okna) a 

UD = 1,2 W/m
2
K (dveře) 

Vnitřní dveře v objektu budou provedeny do dřevěné obložkové zárubně. Dveřní 

křídlo z CPL laminátu, varianta plné nebo částečně prosklené. Barevný dekor dveří 

třešeň. 

Ve střešní konstrukci nad 1 NP jsou umístěny 4 světlíky.  

 

o) Podlahy 

Podkladní vrstvy 

 V místnostech v 1NP bude použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu Isover 

GreyWall 100 v tloušťce 140 mm. Ve 2NP bude použita kročejová izolace Isover TDPT  

v tloušťce 35 a 50 mm. V některých podlahách bude umístěno teplovodní podlahové 
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vytápění. Položení na desce z EPS v tl. 30 mm. Ta je na horním povrchu opatřena 

hliníkovou fólií.  

Po obvodu bude použit pásek z mirelonu tl. 10 mm. Proti vnikání vlhkosti z 

roznášecí vrstvy do izolací bude položena PE folie a budou utěsněny spoje jednotlivých 

pásů fólie. Na tento podklad bude provedena roznášecí vrstva ze samonivelačního 

anhydritového potěru. Tloušťky potěru v jednotlivých podlahách jsou popsány ve 

výpisu skladeb 

 

Podlahy z marmolea  

Po dokonalém vyschnutí anhydritového potěru se na tuto vrstvu položí podlahové 

desky z marmolea. Jsou tvořeny souvrstvím, spodní vrstva korek v tl. 1 mm, nosná 

deska HDF deska tl. 7 mm, povrchová deska marmoleum tl. 2 mm. Podlahy jsou 

spojovány na zámek. Před pokládáním je doporučeno oddělit vrstvu od anhydritového 

potěru PE fólií.  

 

Keramické dlažby 

 Keramická dlažba je navržena v tloušťce 8 mm. Výběr vzoru, odstínu a velikosti 

dlažby bude proveden na základě požadavků investora. Dlažba bude pokládána do 

jednosložkové lepící hmoty na bázi cementu Weber.set flexi. Tloušťka lepidla 5 mm. V 

místnostech s mokrým provozem je nutné před lepením dlažby nanést ještě vrstvu 

stěrkové hydroizolace. 

p) Úpravy povrchů 

Vnitřní obklady  

Obklady jsou navrženy v koupelnách, WC a v kuchyni za kuchyňskou linkou. 

Výškové umístění obkladů je uvedeno ve výkresové dokumentaci jednotlivých podlaží. 

Obklady budou lepeny na podkladní jádrovou vrstvu omítek. Výběr barevných odstínů 

a rozměrů obkladů bude proveden podle přání investora. V místech s mokrám provozem 

je nutné před lepením obkladů nanést hydroizolační stěrku. 

 

Vnitřní omítky  

Vnitřní omítky jsou navrženy jako jednovrstvé, tvořeny jádrovou omítkou 

Weber.dur klasik mono RU určené pro ruční nanášení. Velikost zrna 1 mm. Omítka je 
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nanášena v tloušťce 10 mm. Zahlazení plstěným hladítkem. Omítky budou zhotoveny 

před prováděním podlah a budou dotaženy na úroveň hrubé podlahy. 

 

Venkovní omítky  

Finální vrstva vnějších omítek bude provedena z tenkovrstvé silikátovéé fasádní 

omítky Weber.pas akrylát (zrnitost 2 mm) v tloušťce 2 mm. Omítka bude probarvována 

podle umístění na fasádě. Bude provedena na vrchní vrstvu zateplovacího systému 

ETIC tvořenou cementovým lepidlem lepidlem naneseného s výztužnou skleněnou 

síťovinou. Tloušťka vrstvy 5 mm.  

 

Podhledy 

Budou provedeny sádrokartonový podhledy v některých místnostech. Budou 

požity obyčejné sádrokartonové desky tl. 12,5 mm, kotvené na ocelový rošt z profilů. 

V místnostech s mokrým provozem budou požity impregnované sádrokartonové desky. 

V denních místnostech pro děti a v učebnách bude proveden akustický podhled 

z panelů Ecophone Master A. Výška zavěšení 200 mm pod stropní konstrukcí.  

 

Předstěnové konstrukce 

Předstěnové konstrukce budou provedeny ze sádrokartonových desek kotvených 

na rošt z profilů CW 50. Sádrokartonové desky budou z běžných sádrokartonových 

desek. V místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, WC,…) budou použity 

impregnované sádrokartonové desky. Výšky a šířky předstěn jsou uvedeny v 

půdorysech jednotlivých podlaží. 

 

Malby a nátěry 

Na omítky bude provedena finální výmalba malířským nátěrem. Pro 

sádrokartonové konstrukce bude použit malířský nátěr určený pro sádrokartony. 

Barevné odstíny v jednotlivých místnostech budou provedeny na základě požadavků 

investora. 
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q) Komíny  

Je navržen venkovní komínový systém Schiedel Absolut , tvořený 2 komínovými 

průduchy s vnitřním průměrem 140 mm. Komínový průduch je dodáván jako 

systémový výrobek tvořený jednotlivými tvarovkami, které se na stavbě vzájemně 

seskládají dohromady. Tvarovky jsou složeny z vnitřní keramické vložky a 

sendvičovým opláštěním. Komín je ukončen protidešťovou krycí hlavicí. 

r) Terénní úpravy  

V rámci terénních úprav budou provedeny zpevněné povrchy okolo stavby.  

Provede se úprava a vyspádování terénu a vysadí se nové stromy a keře. Zpevněné 

plochy jsou z betonové dlažby pokládané do pískového lože. Okolo objektu bude 

proveden okapový chodník, tvořen vrstvou z kačírku. Ohraničení okapového chodníku 

za pomoci betonových patníků. 

D.1.1.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Stavba je navržena ze zdravotně nezávadných, certifikovaných materiálů, tak 

aby bylo užívání stavby bezpečné. Při užívání objektu je nutné udržovat všechny 

konstrukce domu v dobrém stavu, aby nedošlo k poškození objektu. 

D.1.1.6 Stavební fyzika 

Podrobnému zhodnocení stavební fyziky se věnuje samostatná technická zpráva, 

která je součástí přílohy číslo 6.  

D.1.1.7 Ochrana stavby před nepříznivými účinky vnějšího prostředí 

Objekt je chráněn proti působení zemní vlhkost provedením hydroizolačních 

asfaltových pásů. Plochá střecha je proti vnikání dešťové vody opatřena hydroizolační 

fólií z měkčeného PVC. Specifikace hydroizolací jsou detailněji popsány v předchozích 

kapitolách. Opatření proti jiným negativním účinkům vnějšího prostředí nejsou 

požadována. 

D.1.1.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
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Stavba je navržena dle platných předpisů a norem, zabývajících se požární 

bezpečností staveb. Stavba splňuje požadavky na zachování nosnosti a stability 

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

požáru na sousední stavby, umožnění evakuace osob a zvířat a umožnění bezpečného 

zásahu jednotek požární ochrany. 

Podrobný popis požárně bezpečnostního řešení objektu je součástí samostatné 

technické zprávy, která je obsažena ve příloze č. 5 – D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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3 Závěr 

V diplomové práci byla zpravována projektová dokumentace pro realizaci 

mateřské školy. Práce je vypracována v souladu s veškerými právními předpisy 

platnými v době vypracování práce.  

Největší přínos práce je v prohloubení znalostí v oblasti staveb pro děti, zde 

stavby mateřských školek, které jsou v mnoha případech odlišné a přísnější než 

požadavky na jiné stavby. Při vypracování práce došlo k rozšíření obzoru na poli 

stavebnictví, také i pro to, že dosavadní zkušenosti jsem měl zejména s bytovými 

budovami.   

V průběhu práce probíhaly změny oproti původnímu návrhu. Zpravidla se jednalo 

o drobné úpravy v materiálech či jejich nahrazení za jiný, lepší, či konkurenční výrobek. 

Větší změny poté proběhly v úpravě dispozičního řešení objektu tak, aby byly splněny 

veškeré požadavky na stavbu, zejména z oblasti denního osvětlení.  Dá se předpokládat, 

že stejné situace nastávají i při práci v projekčních kancelářích. 

Práce je vypracována v souladu s požadavky a zadám vedoucího bakalářské práce. 

Práce také respektuje jednotnou formu zpracování, požadovanou ústavem pozemních 

staveb na VUT v Brně. 
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4 Seznam použitých zdrojů 
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ČSN 73 0601. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Praha: Český normalizační 

institut, 2006. Třídící znak 73 0601 

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov: Terminologie. Praha: ČNI, 2005. 
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ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody. Praha: ČNI, 2005. 

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

a stavebních prvků: Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové 

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

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

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

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov - Část 1: Změna 1. Praha: ČNI, 2011. 
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Praha: ČNI, 2007. 

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

1994. 

ČSN 73 0580-3. Denní osvětlení budov - Část 3: Změna 1. Praha: ČNI, 1996. 

ČSN 73 0580-3. Denní osvětlení budov - Část 3: Změna 2. Praha: ČNI, 1999. 

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

vlastností stavebních výrobků. Požadavky. Praha: ČNI, 2010. 

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

z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi. 
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VYHLÁŠKY A ZÁKONY 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (Změna: 62/2013 Sb.) 

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

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

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

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

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 410/ 2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

WEBY 

www. isover.cz 

www.dektrade.cz 

www.schiedel.cz 

www.fatrafol.cz 

www.topwet.cz 

www.weber-terranova.cz 

www.porotherm.cz 

www.aluprof.eu 

www.tzb-info.cz 

www.khszlin.cz 

www.prefa.cz 

www.semovytahy.cz 

www.ecophon.com 

www.cuzk.cz 

www.jdtm-zk.cz/ 

www.hriste.cz/ 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

k.ú. – katastrální území 

č.p. – číslo popisní 

ČSN – česká státní norma 

NP – nadzemní podlaží 

EPS – pěnový polystyren 

XPS -extrudovaný polystyren 

Tl. – tloušťka [m;mm] 

SBS – modifikace pomocí styrénbutadien styrénu 

TZB – technická zařízení budov 

PT – původní terén 

UT – upravený terén 

dl. – délka [mm;m] 

JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

NV – nařízení vlády 

U – součinitel prostupu tepla (W/m2K) 

RŠ – rozvinutá šířka 

PVC – polyvinylchlorid 

PE - polyetylen 

Pozn. – poznámka 

DN - vnější průměr materiálu 

ŽB – železobeton 

KCE – konstrukce 

RAL – vzorník barev 

č.d.o - činitel denní osvětlenosti (%) 

HI – hydroizolace 

PD – projektová dokumentace 

MŠ – mateřská škola 
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6 Seznam příloh 

Příloha č. 1  - Přípravné a studijní práce 

 Studie: 01 – Půdorys 1 NP 

 02 – Půdorys 2 NP 

 03 – Řez 

 04 – Pohledy 

 05 – Pohledy 

 Výtah z vyhlášky 410/2005 Sb. 

 

Příloha č. 2 – Situační výkresy 

 C.1 Situační výkres širších vztahů M 1:2000 

 C.2 Celkový situační výkres  M 1:250 

 

Příloha č. 3 – D.1.1 Architektonicko stavební řešení 

 D.1.1.1 Půdorys 1NP M 1:50 

 D.1.1.2 Půdorys 2NP M 1:50 

 D.1.1.3 Půdorys ploché střechy M 1:50 

 D.1.1.4 Řez  M 1:50 

 D.1.1.5 Pohledy M 1:100 

 D.1.1.6 Detail A M 1:5 

 D.1.1.7 Detail B M 1:5  

 D.1.1.8 Detail C M 1:5 

 Výpis prvků 

Příloha č. 4 – D1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 D.1.2.1 Půdorys základů M 1:50 

 D.1.2.2 Výkres skladby stropní konstrukce nad 1 NP M 1:50 

 D.1.2.2 Výkres skladby stropní konstrukce nad 2 NP M 1:50 

 Výpočty 

 

Příloha č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 D.1.3.1 Odstupové vzdálenosti M 1:500 

 D.1.3.2 Půdorys 1NP M 1:100 

 D.1.3.3 Půdorys 2NP M 1:100 
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 Technická zpráva požární ochrany 

 

Příloha č. 6 – Stavební fyzika 

 Technická zpráva stavební fyziky 
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