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Abstrakt 
 
Předmětem této diplomové práce je novostavba mateřské školy v městské části 
Zlín-Malenovice. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu s plochou 
střechou. Pro stavbu byl vybrán rovinatý pozemek uprostřed bytové zástavby 
s dobrou dostupností. Jedním z hlavních cílů je vytvoření funkčního dispozičního 
řešení pro každodenní provoz. Mateřská škola je tvořena čtyřmi odděleními, 
z nichž každé má kapacitu 20 dětí. Součástí budovy je kuchyně, kde se budou 
připravovat teplé pokrmy. Objekt je navržen z vápenopískových cihel a je založen 
na základových pasech. Na pozemku bude vybudováno parkoviště pro rodiče 
dětí a zaměstnance mateřské školy. 
 
 

Klíčová slova 
 
Mateřská škola, zahrada, parkoviště, kuchyně, plochá střecha, základové pasy, 
vápenopískové cihly, nepodsklepený, projektová dokumentace  
 
 

Abstract 
 
The subject of this thesis is a new building of kindergarten in Zlin-
Malenovice. It is a two-storey building without a basement and with a 
flat roof. For the construction was chosen flat land amidst residential 
area with good access. One of the main goals is to create a functional 
layout for daily operation. Kindergarten consists of four departments, 
each with capacity of 20 children. The building also has a kitchen, 
where hot meals will be prepared. The building is made of sand-lime 
bricks and it is based on footings. A car park for parents and 
kindergarten staff will also be built on the property. 
 
Keywords 
 
Kindergarten, garden, car park, kitchen, flat roof, footings, sand-lime 
bricks, without a basement, project documentation   
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Úvod 
 
 Tématem diplomové práce je navrhnout Kostel se zázemím pro 
salesiánskou komunitu v Brně-Líšni a zpracovat projekt pro provedení stavby. 
Jako výchozí podklady sloužily dokumenty související s vyhlášením 
architektonické soutěže na Novostavbu farního kostela Seslání Ducha Svatého 
se zázemím v Brně-Líšni, vydané prostřednictvím Nadace pro radost. Součástí 
těchto dokumentů byl stavební program, který charakterizoval základní členění 
objektu s požadavky na jednotlivé prostory. Tyto pak byly v maximální míře 
zaneseny do konečného řešení diplomové práce. 
 V první fázi se na základě výše uvedených podkladů budu zabývat 
návrhem dispozičního řešení jednotlivých ucelených částí objektu, ke kterým 
patří část kostela, administrativní křídlo s technickým zázemím a komunitní křídlo 
sloužící k ubytování členů salesiánské komunity se zázemím. V tomto prvotním 
návrhu bude respektováno požadavků ze strany Investora a budou zpracovány 
studie jednotlivých podlaží objektu. Návrh bude zpracováván z hlediska 
architektonického, i s respektováním příslušných norem. V součinnosti 
s architektonickou studií bude zvolen konstrukční sytém objektu a typy zastřešení 
jednotlivých částí objektu. 
 V druhé fázi přistoupím ke zpracování samotné dokumentace provedení 
stavby. Tato bude obsahovat výkresovou část včetně zpracovaných detailů a 
část textovou s projektovou dokumentací dle zadání diplomové práce. Textová 
část bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. 
Jako příloha bude doloženo stavebně-fyzikální posouzení objektu, zejména 
z hlediska tepelně technického, které je legislativně závazné. Bude zpracováno 
také požární řešení objektu. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 

A.1 Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
 

a) Název stavby: Novostavba mateřské školy  
Místo stavby: Zlín - Malenovice, kat. území Malenovice u Zlína,  
   parcela č. 906/185 

b) Předmět projekt. 
Dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby  

 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) Název, adresa: Statutární město Zlín,      
   náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Jméno, příjmení, bydliště:  
Bc. Michal Románek,  
Chelčického 823, Zlín 4, 763 02 

 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta: 

Bc. Michal Románek,  
Chelčického 823, Zlín 4, 763 02 

 
 

A.2 Seznam vstupních podklad ů 
 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opat řeních, na jejichž 
základě byla stavba povolena: 
 Byla brána v úvahu veškerá stanoviska dotčených orgánů státní 
správy zjištěná ve fázi stupně projektové dokumentace pro povolení 
stavby a uzemní rozhodnutí. Zohlednění vlastních průzkumů. 
 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové  dokumentaci, na 
jejímž základ ě byla zpracována projektová dokumentace pro 
provedení stavby: 
 Požadavky investora, katastrální mapa, vyjádření dotčených 
orgánů, platné technické normy, zákony a vyhlášky. 
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A.3 Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 
Řešené území se nachází v katastrálním území městské části Zlín 
Malenovice, kat. území Malenovice u Zlína, parc. č. 906/185. 
 

b) Údaje o ochran ě území  
Stavba se nenachází v žádných ochranných pásmech technické 
infrastruktury ani v záplavovém území a památkové rezervaci. 
 

c) Údaje o odtokových pom ěrech 
Veškeré dešťové vody ze střešních konstrukcí budou odváděny 
kanalizačním potrubím do retenční nádrže na pozemku stavebníka 
s přepadem do přípojky jednotné kanalizace. 
 
Množství deš ťových vod z ploché st řechy: 
Q1 = r x A x c 

 Q1 = 0,03 x 805,02 x 1,0 
 Q1 = 24,15 l/s 
 

Množství deš ťových vod ze zpevn ěných ploch: 
Q2 = r x A x c 

 Q2 = 0,03 x 522,53 x 1,0 
 Q2 = 15,68 l/s 
 

Celkové množství deš ťových vod: 
Q = Q1 + Q2 

 Q = 24,15 + 15,68 
 Q = 39,83 l/s 
 

d) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a splňuje veškeré 
požadavky pro řešené území. 
 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, p řípadně s regula čním 
plánem 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území  
Obecné požadavky na využití území budou dodrženy dle vyhl. č. 501/2006 
Sb. v platném znění. 
 

g) Údaje o dodržení požadavk ů dotčených orgán ů 
Budou dodrženy veškeré požadavky dotčených orgánů. 
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení  
Nejsou známy. 
 

i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic  
Nejsou známy. 
 

j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby  
 

 č.parcely druh pozemku   vlastnické právo 
906/185  ostatní plocha Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 
      761 40 Zlín       
  
 

A.4 Údaje o stavb ě 
 

a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
Jedná se o novostavbu občanské vybavenosti. 

 
b) Účel užívání stavby  

Stavba občanské vybavenosti sloužící jako mateřská škola pro obyvatele 
města. 
 

c) Trvalá nebo do časná stavba  
    Trvalá stavba. 
 

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 
    Netýká se této stavby. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných 
technických požadavk ů zabezpečující bezbariérové užívání staveb  
Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavbu dle vyhl. 
č. 268/2009 Sb. a dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a právními 
předpisy platnými v době zpracování dokumentace - v platném znění.  
Bezbariérové řešení přístupu do objektu je řešeno stavebními úpravami 
přístupových chodníků a parkovacích stání. Uvnitř objektu je bezbariérový 
přístup zajištěn pomocí osobního výtahu s kabinou o rozměrech 1100 x 
1400 mm. Vnitřní dveře jsou řešeny bez prahů. Bezbariérové WC v tomto 
typu stavby není vyžadováno. Dveře šířky minimálně 900 mm. 

 
f) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů 

vyplývajících z jiných právních p ředpis ů 
Budou dodrženy veškeré požadavky dotčených orgánů. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky nejsou požadovány. 
 

h) navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha:     758,5 m2   
Zpevněné plochy:      862 m2   

  Obestavěný prostor:   6907 m3 

Podlahová plocha užitná:   1238,58 m2 
 
Počet podlaží:     1 nadzemní + 1 podzemní 
Počet zaměstnanců:   15 osob 
Počet pracovišť:    5 pracovišť 
Počet umístěných dětí:   80 dětí  
Výška stavby      + 8,415 m  

 

i) Základní bilance stavby 

Potřeba pitné vody:    1520 m3/rok 
Spotřeba plynu:    58,3  MWh/rok 
Spotřeba elektrické energie:  26,4  MWh/rok 
Množství dešťových vod:   Q = 39,83 l/s (retenční nádrž) 
Množství splaškových vod:  Q = 15,83 l/s 

Třída energetické náročnosti budovy: B 
 

j) základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
Předpokládané zahájení stavby:   duben 2016 
Předpokládané dokončení stavby:  listopad 2017 

 
Členění na etapy: -    04/2016 hrubá stavba (základy, stěny, stropy,…) 

- 12/2016 výplně vnějších otvorů 
- 01/2017 Vnitřní příčky, podhledy 
- 04/2017 rozvody elektro, vody, kanalizace 
- 05/2017 tepelná izolace dodatečná lokální 
- 06/2017 vnitřní omítky, obklady, podlahy 
- 09/2017 kompletace fasády, kompletace vnitřní 
- 10/2017 vnější úpravy terénu, zpevněné plochy 
- 11/2017 předání objektu 

   
k) orienta ční náklady stavby 

předpoklad cca 46 039 000,- Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty 
  
 SO 01 – Mateřská škola 
 SO 02 – Zahradní domek s WC 
 SO 03 – Přípojka pitné vody, vodoměrná šachta 
 SO 04 – Přípojka jednotné kanalizace 
 SO 05 – Retenční nádrž dešťových vod 
 SO 06 – Vsakovací jímka dešťových vod 
 SO 07 – Přípojka NT plynu 
 SO 08 – Přípojka elektrického vedení NN 
 SO 09 – Přípojka sdělovacího kabelu 
 SO 10 – Zpevněné příjezdové plochy 
 SO 11 – Parkoviště 
 SO 12 – Chodníky 
 SO 13 – Oplocení 
 SO 14 – Sadové úpravy 
 SO 15 – Pískoviště pro jednotlivá oddělení 
 SO 16 – Hřiště pro jednotlivá oddělení 
 SO 17 – Společné hřiště 
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 14. 1. 2016  
  
  
  
                                                         ………………………………………………… 
                                                                  Bc. Michal Románek  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemek ve vlastnictví Investora (stavebníka) se nachází v městské části 
Zlín Malenovice v lokalitě sídliště s panelovými a bytovými domy na 
parcele číslo 906/185 o celkové výměře 8831 m2. Není zde žádné věcné 
břemeno ani legislativní překážka. Pozemek je rovinatý bez vrostlých 
stromů či křovin, má obdélníkový tvar. Umožňuje bezproblémovou 
výstavbu. Ze severní a východní strany je příjezdová komunikace na ulici 
Chelčického a Zahradnické, které navazují na silnici I/49. Inženýrské sítě 
potřebné pro výstavbu procházejí kolem severní a východní hranice 
pozemku. Na pozemku nejsou žádné inženýrské sítě. 
 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
Byla provedena obhlídka a kontrola stavební parcely. Byly zkontrolovány 
vytyčovací body a provedeno výškové zaměření stavební parcely. 

Radonový průzkum: - byl proveden v září 2015 s výsledkem nízký  
radonový index 

Hydrogeologický průzkum: 
- byly provedeny povrchové vrty do hloubky 4,30 m 

pod terén a nebyla zjišt ěna podzemní voda . 
- základová spára byla stanovena jako F1 – hlína 

štěrkovitá s únosností Rd=200 kPa  
(tato skutečnost bude ověřena při výkopu 
základové spáry a případně bude upraveno 
založení, dle situace) 

 
c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

V místě stavby se nevyskytují. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území 
apod. 
Parcela se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jinak ohroženém 
území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 
Samotná stavba nebude mít negativní vliv na dotčené okolí a okolní 
stavby. Návrh je v souladu s územním plánem a je na pozemku investora 
(stavebníka). V průběhu výstavby bude brán ohled na okolní zástavbu a 
čistotu okolí staveniště. Po dokončení stavby bude okolí uvedeno do 
původního stavu. Odtokové poměry dešťové vody ze střešních konstrukcí 
jsou řešeny retenční nádrží na pozemku investora (stavebníka), odtok 
splaškových vod je řešen do veřejného řadu kanalizace. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Nejsou žádné požadavky, pozemek je bez stávajících objektů a dřevin. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zem ěděl. půd. fondu nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 
Nejsou žádné požadavky. 
 

h) Územně technické podmínky (zejména napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Parcela je v blízkosti asfaltových místních komunikací na ulici Chelčického 
a Zahradní. Příjezdová komunikace k objektu bude napojena sjezdem na 
komunikaci na ulici Chelčického. 
Připojovací místa inženýrských sítí jsou situována na ulici Chelčického. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související 
investice 
Realizace stavby není vázána na žádné další investice ani stavby. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

 
Stavba občanské vybavenosti sloužící jako mateřská škola s kapacitou 80 
dětí pro obyvatele městské části. 
 
Zastavěná plocha:     758,5 m2   
Zpevněné plochy:      862 m2   

  Obestavěný prostor:   6907 m3 

Podlahová plocha užitná:   1238,58 m2 
 
Počet podlaží:     1 nadzemní + 1 podzemní 
Počet zaměstnanců:   15 osob 
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Počet pracovišť:    5 pracovišť 
Počet umístěných dětí:   80 dětí 
 
  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 
Dle územního plánu města Zlín je pozemek určený pro výstavbu zařízení 
občanské vybavenosti. 
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Objekt je protáhlého obdélníkového tvaru s plochou střechou s 
vystupujícími přístavky pro schodiště na severním průčelí a částečně 
ustupujícím průčelím pro venkovní úniková schodiště na 
severovýchodním a severozápadním rohu. Ve směru východ západ je 
objekt osově symetrický. Základní rozměry objektu jsou 60,96 x 12,11 m, 
přístavky pro schodiště u severního průčelí mají rozměr 10,11 x 5,25 m. 
Výška atiky nad úrovní 0,000 je +8,415 m. Závětří u obou hlavních vstupů 
do oddělení mateřské školy je zastřešeno plochou střechou podporovanou 
sloupem a průvlaky. Výplně okenních a dveřních otvorů na fasádě jsou 
navrženy z dřevohliníkových a hliníkových profilů v odstínu bílém. Dveře 
na požárních únikových schodištích jsou ocelové v odstínu bílém. 
Povrchová úprava fasády na zateplovacím systému bude provedena 
silikátovou omítkou v odstínu tyrkysovém a světle žlutém (barevné řešení 
viz. výkres pohledů. Sokl objektu bude omítnut mozaikovou omítkou 
v šedém odstínu. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Objekt je provozně rozdělen na tři celky. Ve východní a západní části 
budou v obou podlažích oddělení mateřské školy. Ve střední části bude 
umístěna v 1.NP kuchyně se zázemím pro zaměstnance, ve 2.NP bude 
administrativní část technická místnost a strojovna vzduchotechniky. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení přístupu do objektu je řešeno stavebními úpravami 
přístupových chodníků a parkovacích stání. Maximální příčný sklon 
zpevněné plochy před vstupními dveřmi je 2%. Vstupní dveře jsou 
opatřeny madlem ve výšce 900 mm na straně dveřních závěsů. Uvnitř 
objektu je bezbariérový přístup zajištěn pomocí osobního výtahu s kabinou 
o rozměrech 1100 x 1400 mm. Vnitřní dveře jsou řešeny bez prahů. 
Bezbariérové WC v tomto typu stavby není vyžadováno. Dveře šířky 
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minimálně 900 mm. Je splněna vyhláška č. 398/2009 Sb. v platném znění, 
o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. Bezbariérově jsou řešena dvě parkovací místa v blízkosti objektu. 

 
B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 
 

Ve stavbě nejsou zabudovány žádné zdroje ohrožení pro její budoucí 
uživatele. Projekt je navržen v souladu s technickými požadavky na 
výstavbu. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je 
samočinným odpojením od zdroje. Užívání objektu se musí řídit platnými 
bezpečnostními předpisy. Pro provoz VZT a technické místnosti budou 
vypracovány provozní řády. 

 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 

a) Stavební řešení 
Jedná se dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou 
obdélníkového tvaru s přístavky pro schodiště na severním průčelí. 
Hlavní vstupy pro děti navštěvující mateřskou školu jsou umístěny na 
severním průčelí 1.NP vedle schodišťových přístavků. Na zádveří 
navazuje šatna oddělení v 1.NP a chodba ke schodišti pro přístup pro 
oddělení ve 2.NP. Každé ze čtyř oddělení v obou podlažích má 
samostatnou šatnu propojenou s umývárnami s WC a denní místností 
Pracovna - jídelna. Z denní místnosti je přístupný sklad učebních 
pomůcek. Na denní místnost navazuje místnost Herna – lehárna se 
skladem hraček a skladem lehátek. Z komunikačních prostor je pro každé 
oddělení přístupná šatna s hygienickým zařízením pro zaměstnance, 
úklidová místnost, sklad čistého a špinavého prádla, výdejna – 
dokončovna a místnost izolace s hygienickým zařízením. Pro přístup do 
2.NP jsou navržena dvě vnitřní schodiště v přístavcích na severním 
průčelí. 
Samostatný vstup do kuchyňského provozu ve střední části 1.NP je na 
severním průčelí. Na tomto průčelí je také vstup do skladu zahradní 
techniky. Kuchyňský provoz zahrnuje místnosti kuchyně s příručními 
sklady, šatnu s hygienickým zázemím zaměstnanců a sklad obalů. 
Distribuce pokrmů do oddělení ve 2.NP bude realizována pomocí jídelních 
výtahů umístěných v místnosti výdejna – dokončovna. Nad kuchyňským 
provozem je ve 2.NP situována administrativní část mateřské školy – 
ředitelna se sborovnou, učební místnost pro kroužek angličtiny 
s pohotovostním WC pro děti. Dále je zde část technického zázemí 
zahrnující technickou místnost pro vytápění a strojovnu vzduchotechniky 
pro kuchyňský provoz. 
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b) Konstruk ční a materiálové řešení 
Objekt je řešen jako stěnový obousměrný systém rozdělený na tři dilatační 
celky. 
 
Základy:  
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, pod 
obvodovým zdivem s nadzákladovými stěnami z betonových bednících 
tvárnic tl. 250 mm ukončenými pod podkladní betonovou deskou. 
Zateplení základových konstrukcí je provedeno z pěnového polystyrenu 
pěněného ISOVER 3000 do forem tl. 140 mm. Zdivo výtahové šachty 
osobního výtahu je založeno na ŽB základové desce s nadzákladovými 
stěnami z betonových bednících tvárnic. 
 
Hydroizolace spodní stavby: 
Je navržena na podkladní betonové desce z asfaltových SBS pásů 
Glastek 40 special mineral. Vytažení izolace minimálně 300 mm nad 
terénem. 
 
Svislé nosné konstrukce: 
Obvodové, střední nosné zdi i stěny výtahové šachty 1.NP i 2.NP tl 240 
mm jsou navrženy z akustických vápenopískových cihel KM Beta 
SENDWIX. Pod stropními konstrukcemi je zdivo ukončeno ztužujícími ŽB 
věnci. Zdivo výtahové šachty jídelního výtahu je z vápenopískových cihel 
KM Beta SENDWIX tl. 175 mm. 
 
Vodorovné nosné konstrukce:  
Stropní konstrukce je navržena z ŽB předpjatých stropních panelů Spiroll 
tl. 250 mm. Překlady nad otvory v nosném zdivu jsou typové systému Km 
Beta SENDWIX. Průvlaky nad otvory ve středních nosných zdech jsou ŽB 
monolitické. 
 
Schodiště: 
Hlavní schodiště jsou prefabrikovaná ŽB desková, dvouramenná. Ramena 
schodišť jsou uložena na mezipodestových a podestových ŽB 
prefabrikovaných deskách. Exteriérová úniková schodiště jsou ocelová 
schodnicová z válcovaných profilů s vevařenými stupni z pororoštů. 
Podesty a mezipodesty jsou provedeny rovněž z pororoštů. Konstrukce 
únikových schodišť je podporována ocelovými sloupy svařenými 
z válcovaných profilů, kotvenými do ŽB základového pasu. 
 
Zastřešení: 
Objekt je zastřešen plochou střechou s hlavní vodotěsnící vrstvou 
z asfaltových pásů zatížených stabilizačních vrstvou praného říčního 
kameniva. Odvodnění střešní plochy je navrženo střešními vtoky 
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napojenými na vnitřní svislé dešťové svody. Vyspádování střešní plochy 
od atik ke střešním vtokům je 3%. Atiky jsou zděné z vápenopískových 
cihel tl. 240 mm a jsou ukončeny ztužujícím ŽB věncem, do kterého bude 
kotveno oplechování. Všechny klempířské výrobky jsou navrženy 
z pozinkovaného plechu. Zastřešení závětří u hlavních vstupů je řešeno 
rovněž jako plochá střecha s nosnou konstrukcí z ŽB předpjatých 
stropních panelů Spiroll uložených na monolitických ŽB průvlacích, 
podporovaných na volném rohu ŽB sloupem. Nejvyšší bod atiky je ve 
výškové úrovni +8,415 mm od podlahy 1.NP.  

 
 Tepelné Izolace: 
 

Tepelná izolace Ploché střechy:  
EPS 150S ve dvou vrstvách 2 x 100 mm a spádových klínů z EPS 
150S tl. 40 – 300 mm 

 
Tepelná izolace podlah na terénu: 

EPS ISOVER 150S Grey tl. 100 mm 
 

Tepelná izolace soklu:  
EPS peněný do forem ISOVER SOKL 3000 tl. 140 mm. 
 

Tepelná izolace fasády: 
Desky z minerální vaty s podélným vláknem ISOVER TF-profi 
tl. 180 mm   
 

Kročejová izolace podlah: 
Řešena pomocí izolace z elastifikovaného EPS ISOVER 
RIGIFLOOR 4000 tl. 30 – 40 mm. 

 
 Vnitřní nenosné zdivo: 

Příčky v 1.NP i ve 2.NP jsou navrženy z vápenopískových cihel KM Beta 
Sendwix tl. 115 mm. 
 
Podlahy: 
V denních místnostech oddělení MŠ a administrativní části jsou nášlapné 
vrstvy z povlakové podlahové krytiny marmoleum. V hygienických 
prostorech, v kuchyňském provozu, na chodbách a na hlavních 
schodištích je keramická dlažba. 
 
Úpravy povrchů stěn a stropů 
Vnitřní omítky stěn jsou jednovrstvé vápenocementové. V hygienických 
prostorech a v kuchyňském provozu jsou obklady stěn z keramických 
obkladů. Povrchová úprava stropů v denních místnostech je z akustických 
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kazetových podhledů. Povrchová úprava ostatních stropů mimo 
kuchyňského provozu je z SDK desek zavěšených na dvojitém kovovém 
roštu. V kuchyňském provozu je strop omítnut jednovrstvou 
vápenocementovou omítkou.  
 
 
Výplně otvorů 

Okna na fasádě jsou z dřevohliníkových profilů se zasklením izolačním 
trojsklem – Ug = 0,5 W/m2.K,  Uf = 1,04 W/m2.K 

Požární okna na fasádě jsou z hliníkových profilů. 

Hlavní vstupní dveře jsou ze sendvičových dřevohliníkových profilů ze 
zasklením izolačním trojsklem - Ug = 0,5 W/m2.K,  Uf = 0,75 W/m2.K 

Požární dveře na fasádě jsou ocelové s nadsvětlíkem UD = 1,4 W/m2.K 

Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované plné i prosklené v obložkových 
zárubních. Mezi denní místností pracovna a herna v oddělení MŠ je 
shrnovací koženková stěna (rovněž i do skladu hraček a lehátek). 
Vnitřní požární dveře jsou typové dřevěné v zárubních opatřených 
zpěnitelnou páskou. 
 
Klempířské výrobky: 
Navrženy z pozinkovaného plechu s možnou povrchovou úpravou. 
 
Inženýrské sítě: 
Splašková kanalizace:  

Kanalizace, která odvádí odpadní splaškové vody z objektu, bude 
napojena přes revizní šachty do veřejného řadu potrubím PVC KG 
DN 200. 

Dešťová kanalizace: 
Kanalizace, která odvádí dešťové vody z objektu, bude napojena 
přes revizní šachty do retenční nádrže s přepadem do hlavní 
přípojky kanalizace PVC KG DN 200. 

Vodovod:  
Pro zásobování pitnou vodou bude zřízena přípojka z vodovodního 
řadu pro veřejnou potřebu z HDPE 100 SDR 11 50x4,6 mm. 
Vodoměrová souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody 
bude umístěna u severní hranice parcely. Materiál uvnitř domu 
bude z PPR. Teplá voda bude připravována v zásobníkových 
ohřívačích v technické místnosti. 

Elektrické vedení:  
Na severní hranici pozemku bude umístěna elektroměrová skříň, 
kde bude umístěn elektroměr s Hlavním vypínačem a veškeré 
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rozvody budou realizovány z této přípojky. Hlavní domovní 
rozvaděč bude umístěn v zádveří západní části objektu.  

Plyn: Na severní hranici pozemku bude umístěna skříň HUP, ze které   
 bude realizován přívod do objektu. 

Komunikace: 
Zpevněná příjezdová komunikace včetně parkoviště bude ze zámkové 
betonové dlažby. Chodníky budou z betonových tvarovaných dlaždic.  
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení, které působí v průběhu výstavby a 
následně při jejím využívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce, 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Veškeré navržené konstrukce odpovídají technologiím systému a jsou 
podloženy technickými podklady a platným certifikáty výrobců. 
Nové konstrukce byly navrženy na předpokládané budoucí zatížení po 
dobu životnosti stavby dle současně platných norem a předpisů. Při 
návrhu  nových konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí 
jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti 
ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti přetvoření (2.MS). 
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 

a) technické řešení 
Objekt bude vytápěn a zásobován teplou vodou pomocí 2 plynových kotlů 
v kaskádě se zásobníky TUV. Výkon kotlů bude stanoven podle PENB a 
potřeby TUV. Umístění zařízení bude v technické místnosti ve 2.NP. 
Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora (stavebníka) 
pomocí retenční nádrže s přepadem do přípojky jednotné kanalizace. 
Objem této nádrže bude stanoven podle velikosti odvodňované plochy, 
periodicity srážek, …. Nádrž bude umístěna na pozemku investora 
(stavebníka). 
Výkony a kapacity jednotlivých zařízení budou stanoveny odbornými 
firmami a podloženy technickou dokumentací. 
V objektu je uvažováno i s návrhem vzduchotechnické jednotky, avšak 
tento není předmětem zadání diplomové práce. 
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b) Výčet technických a technologických za řízení 
- Plynové kotle v kaskádě + zásobníky TUV (+ příslušenství) 
- Retenční nádrž o objemu 30 m3 
- Vzduchotechnická jednotka (není předmětem této diplomové 

práce) 
- Technologické vybavení kuchyně 
- Hydraulické výtahy se strojovnou uvnitř výtahové šachty 
- Malé nákladní jídelní výtahy 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně řešeno samostatně v části 
projektové dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby.  

 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
 
 Podrobně řešeno v příloze Stavebně-fyzikální řešení. 
 

a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 
Příloha Stavebně-fyzikální řešení + Řešeno v PENB (odbornou firmou) 

 
b) Energetická náro čnost stavby 

Řešeno v PENB (doloženo odbornou firmou) 
 

c) Posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
Řešeno v PENB (doloženo odbornou firmou) 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a  
 komunální prost ředí. Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, 
 vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, odpad ů,…) a řešení vlivu 
 stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost,…) 
 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a 
závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých 
životních podmínek, splňuje předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 
stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Charakter stavby nebude 
působit na okolí zvýšenými vibracemi, hlukem, prašností,… 
Stavební a prostorové řešení objektu je navrženo s ohledem na prostorové 
požadavky dle příslušných ČSN. 
Splaškové vody budou zaústěny do veřejného řadu jednotné kanalizace.  
Větrání místností je navrženo přirozené okny i nucené 
vzduchotechnickými zařízeními. Nucené větrání kuchyňského provozu 
zabezpečí VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT ve 2.NP. Nasávání 
čerstvého vzduchu je umístěno na severní fasádě objektu a odvod 
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odpadního vzduchu je vyústěn nad střešní plochu. Nucené odvětrání 
hygienických zařízení a místností izolace bude podtlakové s výfukem na 
fasádu objektu. 
Prosvětlení místností je přirozené s doplňujícím umělým osvětlením.  
Při provozu objektu nebude vznikat žádný nebezpečný odpad. V objektu 
bude produkován běžný komunální odpad a biologický odpad 
z kuchyňského provozu, se kterým bude nakládáno dle platných zákonů a 
vyhlášek. Pro odpad budou využívány uzavřené nádoby umístěné 
v prostoru pro uložení komunálního odpadu na pozemku stavebníka. 
Komunální odpad je v místě likvidován standardně pravidelným svozem. 
 
 
 
 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 

a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Byl proveden radonový průzkum s výsledkem nízký radonový index.  
Ochrana proti pronikání radonu na základě výsledků průzkumu se 
neprovádí.  
 

b) Ochrana p řed bludnými proudy 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. 
Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
 

c) Ochrana p řed 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 p řed hlukem 
Zdivo i výplně otvorů splňují požadavky na ochranu proti pronikání hluku 
do objektu z venkovního prostředí.  
 

e) Protipovod ňová opat ření 
Objekt se nenachází v povodňovém území, není potřeba řešit speciální 
opatření. 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno dle platných norem.  
Připojovací místa inženýrských sítí jsou situována na ulici Chelčického. 
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b) Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
Přípojka jednotné kanalizace: PVC KG DN 200, Qmax = 12,8 l/s, 

délka = 9,3 m  
Vodovodní přípojka:   HDPE 100 SDR 11 50x4,6, QD=1,91l/s 
   délka = 2,5 m 
Elektro přípojka   délka = 3,1 m 
Přípojka plynu   HDPE 100 SDR 11 32x3 

délka = 3,5 m 
 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 
Kolem severní hranice pozemku prochází místní živičná komunikace šířky 
6 m na ulici Chelčického, ze které bude proveden sjezd na příjezdové 
komunikace k objektu mateřské školy.  
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
Místní živičná komunikace na ulici Chelčického navazuje na místní 
komunikaci na ulici Zahradní, která je napojena na silnici I/49 ve směru 
Vizovice.  
 

c) Doprava v klidu 
Na pozemku bude vybudována zpevněná příjezdová plocha k parkovišti a 
pro zásobování kuchyňského provozu. Parkoviště bude vybudováno u 
severní hranice pozemku, počet parkovacích míst je 16, z toho 2 
parkovací místa pro imobilní. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Chodníky na pozemku navazují na stávající veřejné chodníky procházející 
v blízkosti stavební parcely. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 
Pozemek je rovinatý, terénní úpravy se budou provádět pouze 
v minimálním rozsahu na zahradě MŠ pro vytvoření malých náspů pro 
trénování fyzické zdatnosti dětí. 
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b) Použité vegeta ční prvky 
Bude provedeno zatravnění ploch a osázení zelených keřů podél hranic 
pozemku a na zahradě MŠ. Prostor bude doplněn podle přání investora 
nebo zahradního architekta o další zeleň.  
 

c) Biotechnická opat ření 
Nejsou navrhována žádná opatření. 

 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby 
neobsahuje žádnou výrobu, nebudou vznikat žádné zplodiny, které by 
ohrožovaly ovzduší. Hluk bude vznikat pouze běžným užíváním objektu.  
Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace, dešťové řešeny 
vsakováním na stavebním pozemku. Při provozu bude vznikat běžný 
komunální odpad, který bude likvidován standardně pravidelným svozem. 
Půda nebude nijak znečišťována.  
Bude zabezpečeno, aby při výstavbě byla minimalizována prašnost. Při 
terénních úpravách bude ornice skladována dle požadavků a po skončení 
výstavby bude terén vhodně upraven. 
 

b) Vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana 
památkových strom ů, ochrana rostlin a živo čichů,…), zachování 
ekologických vazeb v krajin ě 
V souvislosti s výstavbou nebude nutné kácet žádné stromy ani keře, 
parcela je bez vzrostlých stromů a křovin. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Stavba neovlivňuje soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo EIA 
Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma ani omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
Stavba nebude po realizaci a při užívání pro obyvatelstvo nebezpečná. 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení 
budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
Zhotovitel stavby (nebo části stavby) zajistí výkaz výměr, který bude 
obsahovat výpis veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů. 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody 
z dočasných připojovacích míst vytvořených na severní hranici pozemku 
z vyvedených přípojek.  
 

b) Odvodn ění staveništ ě 
Staveniště bude odvodněno po povrchu terénu parcely ve vlastnictví 
investora (stavebníka) takovým způsobem, aby nedošlo k znehodnocení 
okolního terénu. V případě nedostatečného odvodnění bude zřízen 
odvodňovací kanálek podél okraje pozemku a přebytek vody bude 
odváděn do nevyužívaných částí stavebního pozemku nebo do provizorní 
označené a chráněné stavební jámy v těchto částech. 
 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Parcela je v blízkosti asfaltových místních komunikací na ulici Chelčického 
a Zahradní. Příjezdová komunikace k objektu bude napojena sjezdem na 
komunikaci na ulici Chelčického. Napojovací místa inženýrských sítí se 
nachází na ulici Chelčického. 
 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Může dojít k přechodnému zhoršení okolního prostředí vlivem etapizace 
výstavby. Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí 
staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. Bude dbáno na to, aby 
tyto negativní vlivy byly eliminovány a případné znečištění odstraněno. 
 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení d řevin 
Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat ani se nepohybovat. Pokud není staveniště zajištěno jiným 
způsobem, musí být oploceno v zastavěném území obce souvislým 
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oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana 
staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro 
dané období stanovené v NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (tj. např. při provozu hlučných strojů 
překračujících hygienické limity v okolí staveb je nutno zabezpečit pasivní 
ochranu => kryty, akustické zástěny, apod.). 
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. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 
staveniště odfouknutím lehkých odpadů. 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). 
 

f) Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 
Dočasné i Trvalé zábory staveniště jsou vymezeny vnějšími hranicemi 
stavebního pozemku. 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři 
výstavb ě, jejich likvidace 
Odpady vzniklé při výstavbě, 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  Papírové a lepenkové obaly  O 
15 01 02  Plastové obaly    O 
15 01 03  Dřevěné obaly    O 
15 01 04  Kovové 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 04 05  Železo/Ocel      O 
17 04 11 Kabely     O 
17 05 01  Zemina/Kameny     O 
17 05 04 Zemina a kamení    O 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O  
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Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají 
 oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto 
 provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou 
 kontrolu. 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Bude sejmuta ornice v hloubce cca 200 mm v ploše, která bude využívána 
pro potřeby staveniště. Tato bude uložena na dočasné mezideponii na 
pozemku investora v jižní části pozemku, kde nebude zasahovat do 
stavebního prostoru. Bude pak použita na čisté terénní úpravy. Při 
výkopových pracích bude vytěžena zemina odvezena na řízenou skládku. 
Nepředpokládá se přísun zeminy.   

 
i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění 
staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. 
Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 
technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, 
popř. do podzemních vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v 
zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání 
odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat 
pro případnou kontrolu. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů 
proti odfouknutí. 
 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, 
posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 
práci podle jiných právních p ředpis ů 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány 
ustanovení NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále 
NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
č.309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví. 
Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 
Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, 
rukavice, respirátory, apod.), potřebným nářadím a proškoleni z 
bezpečnostních předpisů. 
Dodavatel zajistí přítomnost koordinátora BOZP. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět 
úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 
 

l) Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a 
chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění 
stavby za provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při 
výstavb ě,…) 
Vzhledem k typu a umístění stavby se nestanovují speciální podmínky pro 
provádění stavby. 
 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
Předpokládané zahájení stavby:   duben 2016 
Předpokládané dokončení stavby:  listopad 2017 
Předpokládaná doba výstavby:   20 měsíců 

 
Členění na etapy: -    04/2016 hrubá stavba (základy, stěny, stropy,…) 

- 12/2016 výplně vnějších otvorů 
- 01/2017 Vnitřní příčky, podhledy 
- 04/2017 rozvody elektro, vody, kanalizace 
- 05/2017 tepelná izolace dodatečná lokální 
- 06/2017 vnitřní omítky, obklady, podlahy 
- 09/2017 kompletace fasády, kompletace vnitřní 
- 10/2017 vnější úpravy terénu, zpevněné plochy 
- 11/2017 předání objektu 

 
 
V Brně dne 14. 1. 2016  
                                                         ………………………………………………… 
                                                                  Bc. Michal Románek 



35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH  
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
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D DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH  
        A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
 
 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 
  
 Stavební objekt SO 01 – Mate řská škola: 
 
D.1.1 Architektonicko stavební řešení 
 

a) Účel objektu 
Stavba občanské vybavenosti sloužící jako mateřská škola s kapacitou 80 
dětí pro obyvatele městské části. 
 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného 
řešení a řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení 
přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu 
a orientace 

Objekt je protáhlého obdélníkového tvaru s plochou střechou s 
vystupujícími přístavky pro schodiště na severním průčelí a částečně 
ustupujícím průčelím pro venkovní úniková schodiště na severovýchodním 
a severozápadním rohu. Ve směru východ západ je objekt osově 
symetrický. Základní rozměry objektu jsou 60,96 x 12,11 m, přístavky pro 
schodiště u severního průčelí mají rozměr 10,11 x 5,25 m. Výška atiky nad 
úrovní 0,000 je +8,415 m. Závětří u obou hlavních vstupů do oddělení 
mateřské školy je zastřešeno plochou střechou podporovanou sloupem a 
průvlaky. Výplně okenních a dveřních otvorů na fasádě jsou navrženy 
z dřevohliníkových a hliníkových profilů v odstínu bílém. Dveře na 
požárních únikových schodištích jsou ocelové v odstínu bílém. Povrchová 
úprava fasády na zateplovacím systému bude provedena silikátovou 
omítkou v odstínu tyrkysovém a světle žlutém (barevné řešení viz výkres 
pohledů. Sokl objektu bude omítnut mozaikovou omítkou v šedém odstínu. 
V jižní části pozemku je navržena zahrada MŠ pro pobyt dětí a pohybové 
aktivity na čerstvém vzduchu v období jaro – podzim. 
 
Bude provedeno zatravnění ploch v okolí budovy a osázení zelených keřů 
podél hranic pozemku a na zahradě MŠ. Prostor bude doplněn podle přání 
investora nebo zahradního architekta o další zeleň. 
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Dispoziční řešení 1.NP: 
 Hlavní vstupy pro děti navštěvující mateřskou školu jsou umístěny 
na severním průčelí 1.NP vedle schodišťových přístavků. V 1.NP jsou ve 
východní a západní části situována dvě oddělení MŠ. Ve střední části 
objektu je situován kuchyňský provoz včetně příručních skladů a zázemí 
pro zaměstnance. U severního průčelí je z venkovního prostoru přístupný 
sklad zahradní techniky. 

Oddělení MŠ v západní a východní části jsou dispozičně řešena 
shodně, zrcadlově otočená. Na zádveří navazuje šatna oddělení v 1.NP a 
chodba ke schodišti pro přístup pro oddělení ve 2.NP. Každé ze čtyř 
oddělení v obou podlažích má samostatnou šatnu propojenou 
s umývárnami s WC a denní místností Pracovna - jídelna. Z denní 
místnosti je přístupný sklad učebních pomůcek. Na denní místnost 
navazuje místnost Herna – lehárna se skladem hraček a skladem lehátek. 
Z komunikačních prostor je pro každé oddělení přístupná šatna 
s hygienickým zařízením pro zaměstnance, úklidová místnost, sklad 
čistého a špinavého prádla, výdejna – dokončovna a místnost izolace 
s hygienickým zařízením. 

Samostatný vstup do kuchyňského provozu ve střední části 1.NP je 
na severním průčelí. Na tomto průčelí je také vstup do skladu zahradní 
techniky. Kuchyňský provoz zahrnuje místnosti kuchyně s příručními 
sklady, šatnu s hygienickým zázemím zaměstnanců a sklad obalů. 
Distribuce pokrmů do oddělení ve 2.NP bude realizována pomocí jídelních 
výtahů umístěných v místnosti výdejna – dokončovna. 

 
Dispoziční řešení 2.NP: 
 Pro přístup do 2.NP jsou navržena dvě vnitřní schodiště 
v přístavcích na severním průčelí přístupná z chodby ústící ze zádveří 
hlavních vstupů v 1.NP. Ze schodišťového prostoru se ve 2.NP vystoupí 
do chodeb k dalším dvěma oddělením MŠ o stejném dispozičním řešení 
jako v 1.NP. Z obou oddělení MŠ ve 2. NP je výstup na úniková schodiště 
u SV a SZ rohu objektu. Obě oddělení ve 2.NP mají samostatnou šatnu 
propojenou s umývárnami s WC a denní místností Pracovna - jídelna. 
Z denní místnosti je přístupný sklad učebních pomůcek. Na denní 
místnost navazuje místnost Herna – lehárna se skladem hraček a skladem 
lehátek. Z komunikačních prostor je pro každé oddělení přístupná šatna 
s hygienickým zařízením pro zaměstnance, úklidová místnost, sklad 
čistého a špinavého prádla, výdejna – dokončovna a místnost izolace 
s hygienickým zařízením.  

Nad kuchyňským provozem je ve 2.NP situována administrativní část 
mateřské školy – ředitelna se sborovnou, učební místnost pro kroužek 
angličtiny s pohotovostním WC pro děti. Dále je zde část technického 
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zázemí zahrnující technickou místnost pro vytápění a strojovnu 
vzduchotechniky pro kuchyňský provoz. 

Bezbariérové řešení přístupu do objektu je řešeno stavebními 
úpravami přístupových chodníků a parkovacích stání. Maximální příčný 
sklon zpevněné plochy před vstupními dveřmi je 2%. Vstupní dveře jsou 
opatřeny madlem ve výšce 900 mm na straně dveřních závěsů. Uvnitř 
objektu je bezbariérový přístup zajištěn pomocí osobního výtahu s kabinou 
o rozměrech 1100 x 1400 mm. Vnitřní dveře jsou řešeny bez prahů. 
Bezbariérové WC v tomto typu stavby není vyžadováno. Dveře šířky 
minimálně 900 mm. Je splněna vyhláška č. 398/2009 Sb. v platném znění, 
o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. Bezbariérově jsou řešena dvě parkovací místa v blízkosti objektu. 
 

 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, 

osvětlení a oslun ění 
 

Zastavěná plocha:     758,5 m2   
Zpevněné plochy:      862 m2   

   Obestavěný prostor:   6907 m3 

Podlahová plocha užitná:   1238,58 m2 
 

Počet podlaží:  2 nadzemní podlaží 
Počet zaměstnanců:   15 osob 
Počet pracovišť:    5 pracovišť 
Počet umístěných dětí:   80 dětí 
 

Objekt má všechny fasády s okny a každá místnost je dostatečně 
přirozeně osvětlena a pobytové místnosti pro děti osluněny. V chodbách, 
shromažďovacích prostorech a podřadných místnostech je osvětlení 
řešeno sdruženě s umělým osvětlením. 

 

d) Konstruk ční a stavebn ě technické řešení a technické vlastnosti 
stavby 

Objekt je řešen jako stěnový obousměrný systém rozdělený na tři dilatační celky. 
 
Základy:  
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25 třídy 
prostředí XC2, pod obvodovým zdivem s nadzákladovými stěnami z betonových 
bednících tvárnic tl. 250 mm vyplněných betonem C20/25 třídy prostředí XC2 
s výztuží 2øR10/tvárnici zatažené do podkladní betonové desky tl. 150 mm 
z betonu C20/25 třídy prostředí XC2 vyztužené kari sítí 5x150/150 mm. Pod 
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středními nosnými zdmi a příčkami jsou pouze betonové pasy z prostého betonu 
C20/25 třídy prostředí XC2. Zateplení obvodových základových konstrukcí je 
provedeno z pěnového polystyrenu pěněného do forem ISOVER SOKL 3000 tl. 
140 mm. Zdivo výtahové šachty osobního výtahu je založeno na ŽB základové 
desce tl. 450 mm z betonu C20/25 třídy prostředí XC2 s výztuží ocel B500B s 
nadzákladovými stěnami z betonových bednících tvárnic tl. 250 mm vyplněných 
betonem C20/25 třídy prostředí XC2 s výztuží 2øR10/tvárnici. Pod venkovními 
únikovými schodišti bude ŽB základový pas z betonu C20/25 třídy prostředí XC2 
s výztuží ocel B500B. Pod ŽB sloupy podpírajícími zastřešení závětří budou ŽB 
patky z betonu C20/25 třídy prostředí XC2 s výztuží ocel B500B. Hloubka 
základové spáry bude minimálně 1200 mm pod úrovní upraveného terénu a 
minimálně 600 mm v rostlém terénu. Pod základy ze ŽB bude vylita ochranná a 
vyrovnávací podkladní betonová mazanina tl. 50 mm. Podkladní betonová deska 
bude uložena do hutněného štěrkopískového lože tl. 100 mm.  
 
Hydroizolace spodní stavby: 
Na podkladní betonovou desku opatřenou penetračním nátěrem bude bodově 
nataven 1x SBS modif. asf. pás Glastek 40 Special Mineral. Vytažení izolace 
minimálně 300 mm nad terénem. Opatření proti pronikání radonu z podloží 
nejsou nutná vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku. 
 
Svislé nosné konstrukce: 
Obvodové nosné zdi 1.NP i 2.NP budou z akustických vápenopískových cihel KM 
Beta SENDWIX 8DF-LP AKU tl 240 mm zděných na tenkovrstvé lepidlo. Střední 
nosné zdi a zdivo výtahové šachty osobního výtahu v 1.NP i 2.NP budou z 
akustických vápenopískových cihel KM Beta SENDWIX 8DF-LP AKU tl. 240 mm 
zděných na tenkovrstvé lepidlo. Zdivo výtahové šachty jídelního výtahu je z 
vápenopískových cihel KM Beta SENDWIX 6DF-LD tl. 175 mm. Pod stropními 
konstrukcemi je zdivo ukončeno ztužujícími ŽB věnci z betonu C20/25 třídy 
prostředí XC1 s výztuží ocel B500B. 
 
Vodorovné nosné konstrukce:  
Stropní konstrukce je navržena z ŽB předpjatých stropních panelů Spiroll Prefa 
Brno PPD…/254 tl. 250 mm. Panely budou uloženy na nosném zdivu do lože 
z cementové malty MC10 tl. 10 mm. Délka uložení panelů minimálně 100 mm. 
Po uložení panelů bude do spár vložená zálivková výztuž o průměru 8 mm 
zatažená do ŽB věnců. Překlady výšky 240 mm nad otvory v nosném zdivu jsou 
typové systému Km Beta SENDWIX 8DF. Průvlaky nad většími otvory ve 
středních nosných zdech jsou ŽB monolitické z betonu C20/25 třídy prostředí 
XC1 s výztuží ocel B500B. 
 
Schodiště: 
Hlavní schodiště jsou prefabrikovaná ŽB desková, dvouramenná. Ramena 
schodišť jsou uložena ozuby do lože z cementové malty MC10 tl. 10 mm na 
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mezidpodestových a podestových ŽB prefabrikovaných deskách tl. 250 mm. 
Šířka schodišťových ramen je 1250 mm. Šířka mezipodesty je 1250 mm. Celková 
šířka podesty je 1800 mm. Exteriérová úniková schodiště jsou ocelová 
schodnicová z válcovaných profilů U č. 200 mm. s vevařenými stupni z pororoštů 
tl. 30 mm. Podesty a mezipodesty jsou provedeny rovněž z pororoštů tl. 30 mm 
kotvených do rámu z válcovaných profilů U č. 200 mm. Konstrukce únikových 
schodišť je podporována ocelovými sloupy svařenými do obdélníkového profilu z 
válcovaných profilů U č. 160 mm, kotvenými do ŽB základového pasu. 
 
Zastřešení: 
Objekt je zastřešen plochou střechou s hlavní vodotěsnící vrstvou z dvou SBS 
modif. asfaltových pásů – 1x Elastek 50 Garden plnoplošně natavený na 
asfaltový pás Vedatect PYE G200 S4 Mineral nakašírovaný na spádových 
klínech z EPS 150S tl. 40 – 300 mm. Hlavní vodotěsnící vrstva je zatížena 
stabilizační vrstvou tl. 120 mm z praného říčního kameniva frakce 16 – 32 mm. 
Drenážní vrstvu tvoří nopová fólie s výškou nopu 20 mm (nopy perforovány ve 
spodní části) a chráněná oboustranně geotextílií 300g/m2. Odvodnění střešní 
plochy je navrženo střešními vtoky DN100 napojenými na vnitřní svislé dešťové 
svody. Vyspádování střešní plochy od atik ke střešním vtokům je 3% pomocí 
spádových klínů z tepelné izolace. Atiky jsou zděné z vápenopískových cihel KM 
Beta SENDWIX 16DF-LD tl 240 mm vyzděných na tenkovrstvé lepidlo a jsou 
ukončeny ztužujícím ŽB věncem, do kterého bude kotveno oplechování. Všechny 
klempířské výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu. Nejvyšší bod atiky je 
ve výškové úrovni +8,415 mm od podlahy 1.NP. 
Zastřešení závětří u hlavních vstupů je řešeno rovněž jako plochá střecha s 
nosnou konstrukcí z ŽB předpjatých stropních panelů Spiroll Prefa Brno 
PPD…/254 tl. 250 mm uložených na monolitických ŽB průvlacích z betonu 
C20/25 třídy prostředí XC2 s výztuží ocel B500B, podporovaných na volném rohu 
ŽB sloupem. Nejvyšší bod zastřešení atiky závětří je ve výškové úrovni +4,180 
mm. Atiky jsou zděné z vápenopískových cihel KM Beta SENDWIX 16DF-LD tl. 
240 mm vyzděných na tenkovrstvé lepidlo a jsou ukončeny ztužujícím ŽB 
věncem, do kterého bude kotveno oplechování. Dešťové vody z ploché střechy 
jsou odváděny podokapním žlabem a svislým svodem DN 100 do dešťové 
kanalizace. 
 
Tepelné Izolace: 
Tepelná izolace Ploché střechy:  
EPS 150S ve dvou vrstvách 2 x 100 mm a spádových klínů z EPS 150S tl. 40 – 
300 mm 
 
Tepelná izolace podlah na terénu: 
EPS ISOVER 150S Grey tl. 100 mm 
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Tepelná izolace soklu:  
EPS pěněný do forem ISOVER SOKL 3000 tl. 140 mm. 
 
Tepelná izolace fasády: 
Desky z minerální vaty s podélným vláknem ISOVER TF-profi 
tl. 180 mm   
 
Kročejová izolace podlah: 
Řešena pomocí izolace z elastifikovaného EPS ISOVER 
RIGIFLOOR 4000 tl. 30 – 40 mm. 
 
Vnitřní nenosné zdivo: 
Příčky v 1.NP i ve 2.NP jsou navrženy z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix 
4DF-LD tl. 115 mm vyzděných na tenkovrstvé lepidlo. Nad otvory v příčkách jsou 
použity typové překlady KM Beta SENDWIX 2DF. Příčky jsou pod stropy 
ukončeny dilatační spárou vyplněnou montážní polyuretanovou pěnou. 
V hygienických prostorách budou instalační předstěny z SDK desek RIGIPS RBI 
(H2) 2x12,5 mm.  
 
Podlahy: 
Podlahy v celém objektu jsou řešeny jako těžké plovoucí s roznášecí vrstvou 
z litého anhydritu ANHYMENT tl. min. 73 mm s vloženými rozvody podlahového 
topení na systémových deskách GABOTHERM 1.2.3, 10. V místnostech bez 
topných rozvodů je tloušťka roznášecí vrstvy min. 50 mm. V denních místnostech 
oddělení MŠ a administrativní části jsou nášlapné vrstvy z povlakové podlahové 
krytiny marmoleum FORBO, typ REAL tl. 2 mm. V hygienických prostorech, v 
kuchyňském provozu, na chodbách a na hlavních schodištích je keramická 
dlažba s protiskluzností µ > 0,5 (součinitel smykového tření).  
 
Úpravy povrchů stěn a stropů 
Vnitřní omítky stěn jsou jednovrstvé vápenocementové tl. 8 mm KM Beta JM303 
s podkladním spojovacím můstkem KM Beta OM 209 tl. 2 mm. V hygienických 
prostorech a v kuchyňském provozu jsou obklady stěn z keramických obkladů 
výšky od 1500 – 2000 mm dle účelu místnosti. Povrchová úprava stropů v 
denních místnostech je ze zavěšených akustických kazetových podhledů 
ECOPHON CONNECT Master Rigid A s přídavnými deskami Extra Bass.  
Povrchová úprava ostatních stropů mimo kuchyňského provozu je z SDK desek 
Rigips RB tl. 1x12,5 mm zavěšených na dvojitém kovovém roštu, v místnostech 
se zvýšenou vlhkostí budou použity desky Rigips RBI tl. 1x12,5 mm. V 
kuchyňském provozu je strop omítnut jednovrstvou vápenocementovou omítkou 
KM Beta JM303 tl. 8 mm s podkladním spojovacím můstkem KM Beta OM 209 
tl. 2 mm a opravnou stěrkou pro betonový povrch KM Beta OM 211 tl. 2 mm.  
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Výplně otvorů 
Okna na fasádě jsou z dřevohliníkových profilů se zasklením izolačním trojsklem 
– Ug = 0,5 W/m2.K,  Uf = 1,04 W/m2.K, profil Slavona HA110. 
Požární okna na fasádě jsou fixní, z hliníkových profilů Schücko AWS70F. 
Hlavní vstupní dveře jsou ze sendvičových dřevohliníkových profilů ze zasklením 
izolačním trojsklem - Ug = 0,5 W/m2.K,  Uf = 0,75 W/m2.K, profil Slavona HA110 
Trend. 
Požární dveře na fasádě jsou ocelové s nadsvětlíkem UD = 1,4 W/m2.K Sherlock 
KP2. 
Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované plné i prosklené v obložkových zárubních. 
Vnitřní požární dveře jsou dřevěné plné i prosklené v požárních obložkových 
nebo ocelových zárubních. Mezi denní místností pracovna a herna v oddělení 
MŠ je shrnovací koženková stěna (rovněž i do skladu hraček a lehátek). 
 
Klempířské výrobky: 
Navrženy z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm s možnou povrchovou úpravou. 
Příponky atikového plechu jsou tl. 1,5 mm. 
 
Komunikace: 
Zpevněná příjezdová komunikace včetně parkoviště bude ze zámkové betonové 
dlažby tl. 80 mm kladených do vrstev štěrkodrti frakce 4 – 8 mm, 8 – 16 mm a 16 
– 32 mm viz. skladba SPE2. Chodníky budou z betonových tvarovaných dlaždic 
tl. 60 mm kladených do vrstev štěrkodrti frakce 4 – 8 mm a 16 – 32 mm viz skladba 
SPE1. 
 
Oplocení: 
Všechny hranice parcely č. 906/185 budou oploceny poplastovaným drátěným 
pletivem výšky 1800 mm, uchyceným na ocelových sloupcích kotvených do 
betonových patek. Maximální vzdálenost ocelových sloupků bude 2,5 m. V místě 
vjezdu na pozemek bude osazena posuvná brána, v místě vstupu pro pěší budou 
v oplocení uzamykatelné ocelové branky. Vnitřní dělící oplocení zahrady bude z 
poplastovaného drátěného pletiva výšky 1200 mm, uchyceným na ocelových 
sloupcích kotvených do betonových patek. 
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D.1.2 Stavebn ě konstruk ční řešení 
 

a)  Technická zpráva  
                                                                                                                                        

Je popsáno v části D 1.1. Neobvyklé ocelové nebo dřevěné konstrukce se ve 
stavbě nevyskytují.          
                                                                                                                                         
Hodnoty užitných a klimatických zatížení konstrukcí:                                                                         
zatížení sněhem : 2 kN/m2                                                                                                              
zatížení  užitné : 3 kN/m2 

 
Použité podklady, normy, technické předpisy:                                                                                                      
ČSN P ENV 1991-2-2                                                                                                                            
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – zatížení vlastní vahou a užitná 
zatížení 
ČSN P ENV 1991-2-3                                                                                                                            
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – zatížení sněhem                                                                         
ČSN P ENV 1991-2-4                                                                                                                            
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – zatížení větrem 
                                                                                        

b)  Výkresová část   
 

Viz seznam příloh 
 

c)  Statické posouzení 
 

Stavba je navržena tak, aby zatížení, které působí v průběhu výstavby a 
následně při jejím využívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce, 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Veškeré navržené konstrukce odpovídají technologiím systému a jsou podloženy 
technickými podklady a platným certifikáty výrobců. 
Nové konstrukce byly navrženy na předpokládané budoucí zatížení po dobu 
životnosti stavby dle současně platných norem a předpisů. Při návrhu  nových 
konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. 
bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti 
přetvoření (2.MS). 
 

d) Kontroly spolehlivosti konstrukcí 
 

Bude prováděna průběžně po dobu výstavby dle požadavků platných ČSN a 
EN a na žádost investora. 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Je samostatně řešena v příloze D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
stavby, této projektové dokumentace. 
 

D.1.4 Technika prost ředí staveb 
 

Je samostatně řešena v příloze D.1.4 Stavebně-fyzikální posouzení, této 
projektové dokumentace. 
 
 

 
V Brně dne 15. 1. 2016 
                                                         ………………………………………………… 
                                                                  Bc. Michal Románek 
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Závěr  
 
 Úkolem diplomové práce bylo provést návrh a zpracovat dokumentaci pro 
provedení stavby objektu mateřské školy ve Zlíně-Malenovicích podle 
legislativně právních požadavků. V prvotní fázi návrhu jsem se soustředil na 
vytvoření optimálního dispozičního řešení. Následně jsem zvolil vhodný 
konstrukční systém a začal pracovat na výkresové prováděcí dokumentaci. 
V průběhu práce jsem byl nucen provést několik projekčních změn kvůli své 
nezkušenosti s podobně velkými projekty. Snahou bylo optimalizovat návrh 
a najít konkrétní možné stavebně technické řešení. Nakonec se práci podařilo 
dovést do zdárného konce. Toto řešení je pak výsledkem diplomové práce.  

Součástí je také požární a stavebně-fyzikální posouzení stavby. Byla 
zpracována dokumentace k jednotlivým částem prokazující vyhovující řešení 
objektu při dodržení navržených opatření. 
 Tato práce pro mě byla velkou a poučnou zkušeností do budoucí praxe. 
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2.NP   - druhé nadzemní podlaží 
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č.    - číslo 
č.p.   - číslo popisné 
dl.   - délka 
dle   - podle 
Kat. území  - katastrální území 
kce    - konstrukce 
ker. ob.   - keramický obklad 
ks    - kus 
max.   - maximální 
min.   - minimální 
m n.m.         - metrů nad mořem 
modif.   - modifikovaný 
NÚC    - nechráněná úniková cesta 
PBŘS   - požárně bezpečnostní řešení stavby 
PE    - polyetylen 
Pozn.    - poznámka 
PT    - původní terén 
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TI    - tepelná izolace 
tj.    - to jest 
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