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Abstrakt 

 Diplomová práce „Mate ská škola v Zub í“ je zpracována ve form  

projektové dokumentace pro provád ní stavby. Mate ská škola je navržena pro 50 

d tí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatn  stojící objekt se 

dv ma nadzemními podlažími. Okolní terén je mírn  svažitý. Mate ská škola se 

nachází v dobré docházkové vzdálenosti od obytných staveb ve m st . Provoz tvo í 

3 odd lení, hospodá ská část, část vedení, část zájmových činností, část určená pro 

ve ejnost. Jedná se o zd nou budovu založenou na základových pasech. 

Klíčová slova 

Mate ská škola, zd ný systém, jednoplášťová plochá st echa, d ev ný 

vazník, dv  nadzemní podlaží, betonové základové pasy, p edpjaté stropní panely, 

prov trávaná fasáda, zateplovací systém ETICS 

Abstract 

 The final thesis „Kindergarten in Zub í“ is processed in the form design 

documentation for the construction. Kindergarten is designed for fifty children, part 

of the building is a large garden. It is a detached building with two floors. The 

surrounding terrain is slightly sloping. Kindergarten is located in a good walking 

distance from residential buildings in the town. The facility contains three class, the 

economic part, part of the leadership, part of the hobby activities, the public part. It 

is a masonry building based on the concrete strip foundations. 

Keywords 

Kindergarten, walled construction systém, warm flat roof, gang-nailed-

connected timber truss, two floors, concrete strip foundations, prestressed concrete 

floor slab, ventilated facade, insulation system ETICS 
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Úvod 

 Diplomová práce se zabývá návrhem mate ské školy ve m st  Zub í. 

Mate ská škola je určena kapacitn  pro 50 d tí a 13 zam stnanců. Tvo í ji 3 

odd lení t íd, hospodá ský, zájmový úsek, úsek vedení. Objekt je půdorysn  

členitý. Hlavní část, v nichž se nacházejí t ídy, úsek pro ve ejnost a hospodá ský 

úsek je navržena dvoupodlažní se sklonitou st echou tvo enou d ev nými vazníky. 

Úseky vedení a zájmové činnosti jsou navrženy jako jednopodlažní objekty 

zast ešené plochou st echou s klasickým po adím vrstev. Projekt byl vypracován 

na vhodné parcele nacházející se ve m st  Zub í s návazností na obytné domy, které 

tvo í sídlišt  a v dobré docházkové vzdálenosti od zastávek hromadné dopravy. 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout budovu v mírném svažitém terénu 

s dispozičním ešením, které respektuje provozní vazby charakteristické pro 

mate ské školy. Vytvo it objekt za použití moderních materiálů s dobrými tepeln  

izolačními vlastnostmi s respektováním platných p edpisů a na ízení. 

 



 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN  

 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

FůKULTů STůVEBNÍ 

ÚSTůV POZEMNÍHO STůVITELSTVÍ 
 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

 

 

A. PR VODNÍ ZPRÁVů 

 

MůTE SKÁ ŠKOLů V ZUB Í 
KINDERGůRTEN IN ZUB Í 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 

ůUTOR PRÁCE Bc. PůVEL VůN K 

AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. RADIM SMOLKA, Ph.D. 

SUPERVISOR 

BRNO 2016



2 

 

Obsah 

ů.1 Identifikační údaje .................................................................................................. 3 

ů.1.1 Údaje o stavb  ................................................................................................. 3 

ů.1.2 Údaje o žadateli ............................................................................................... 3 

ů.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace .................................................................. 3 

ů.2 Seznam vstupních podklad  ................................................................................... 3 

ů.3 Údaje o území ......................................................................................................... 4 

ů.4 Údaje o stavb  ........................................................................................................ 5 

ů.5 Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení ........................... 7 

 

  



3 

 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby 

    Mateřská škola v Zubří 

b) Místo stavby 

Místo stavby:  Zub í 

Číslo parcely:  3721/2 

Katastrální území: Zub í 

Kraj:   Zlínský kraj – okres Vsetín 

Vlastník pozemku: OSEVA PRO s.r.o 

ůdresa vlastníka: Jankovcova ř3Ř/1Ř a, Holešovice, Praha 7, 17000 

Druh pozemku: Orná p da 

Stupeň PD:  Dokumentace pro provád ní stavby 

c) Předmět dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení. 

A.1.2 Údaje o žadateli  

M sto Zub í 

U Domoviny 234 

Zub í, 756 54, okres Vsetín, Zlínský kraj 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bc. Pavel Van k 

Starozuberská 1237 

Zub í 756 54, okres Vsetín, Zlínský kraj 

Číslo autorizace – není uveden v ČKůIT 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

 Katastrální mapa Zub í 

 Výkresy inženýrských sítí 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 
 ešením je pozemek 3721/2 k.ú. Zub í. Vým ra pozemku je ř1Ř3 m2. Pozemek 

je mírn  svažitý a nachází se v okrajové části m sta. Parcela je v katastru vedena jako 

orná p da pod ochranou zem d lského p dního fondu.  

b) dosavadní využití a zastavěnost území 
 Pozemek doposud sloužil jako zem d lská p da soukromé společnosti. Na 

pozemku se nenachází žádné stávající stavby, oplocení, stromy ani ke e. Pozemek je 

mírn  svažitý k místní komunikaci na ulici Hamerská, odkud bude situován p íjezd pro 

zásobování. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Pozemek se nenachází ani v památkové zón , rezervaci, zvlášt  chrán ném území, 

záplavovém území apod. 

d) údaje o odtokových poměrech 

 Stavba bude napojena na stávající infrastrukturu, dešťové vody budou svedeny do 

retenční nádrže, dále do revizní šachty, odsud do jednotné kanalizace nacházející se na 

ulici Hamerská. Terén je mírn  svažitý, obsahuje dostatek travnatých ploch, které 

umožňují vsakování dešťových vod. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 
 Projektová dokumentace je vypracována v souladu s územním plánem m sta 

Zub í. Splňuje všechna kritéria územního plánování. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Vše v souladu s územn  plánovací dokumentací. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 P ípadné požadavky na zapracování p ipomínek dotčených orgán  budou 

zohledn ny a zapracovány v požadovaných lh tách p íslušnými dotčenými orgány. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení  
 V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
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 P ed zahájením stavby budou na staveništi provedeny p ípojky elekt iny, vody, 

kanalizace, plynu. Další související nebo podmiňující investice nejsou známy. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 
Číslo parcely Vým ra Druh pozemku Vlastnické právo 

3610 3156 ostatní plocha 

M sto Zub í, U 
Domoviny 234, 756 

54 Zub í 

3721/1 4713 orná p da 

OSEVA PRO s.r.o., 

Jankovcova 938/18a, 

Holešovice, 17000 
Praha 7 

3721/3 2158 orná p da 

Poho elský Pavel, 1. 
Máje 1356, 75661 
Rožnov pod 
Radhošt m 

5442/6 2481 ostatní plocha 

M sto Zub í, U 
Domoviny 234, 756 

54 Zub í 
  

A.4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Novostavba mate ské školy v Zub í. 

b) účel užívání stavby 

 Budova bude využívána jako mate ská škola, kapacitn  je ešena pro 50 d tí. 

V prostorech objektu SO02, který umožňuje samostatný p ístup, je umíst na učebna a 

víceúčelový sál, který m že sloužit pro kroužky. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní památka 

apod.)  

 Stavba není památkov  chrán ná. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Jsou spln ny všechny technické požadavky, které jsou požadovány dle platných 

norem. V souladu s p íslušnými normami ČSN, které se týkají navrhované budovy, 
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stavebním zákonem č. 1Ř3/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis , s vyhláškou č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve zn ní pozd jších p edpis . 

Bezbariérové požadavky byly navrženy dle vyhlášky 3řŘ/200ř Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

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

právních předpisů^2) 
 Požadavky dotčených orgán  byly zapracovány do projektové dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nejsou žádány žádné výjimky ani úlevová ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

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

 Zastav ná plocha:  1192,88 m2 

 Obestav ný prostor:  9963,75 m3 

 Procento zastav ní:  13% 

 Počet parkovacích stání: 20 pro osobní auta, 1 pro ZTP 

 Počet pracovník :  13 osob 

 Max. počet d tí:  50 d tí 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí třída energetické 

náročnosti, apod.)  
 Spot eba vody celkov :  - 2,54 m3/ den, 927 m3/ rok 

Bilance splaškových vod odpovídá p ibližn  bilanci spot eby vody. 

Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže, poté odvedena do jednotné kanalizace. 

T ída energetické náročnosti  - budova je hodnocena do t ídy B – Úsporná. 

Odpady – svoz odpad  bude zajišt n 1 x týdn , bude t íd n do kontejner , odpady vzniklé 

ze stavební činnosti budou t íd ny a odváženy na skládku k recyklaci, dle zákona č. 

185/2001 O odpadech. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
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 P edpokládané zahájení stavebních prací – duben 2016 

 Dokončení stavby – únor 201Ř 

 Stavba bude člen na na etapy, není p edm tem DP. 

k) orientační náklady stavby 

 Cena byla stanovena podle ukazatele THU pro rok 2015, cena stanovena dle JKSO 

801.3 Budovy pro výuku a výchovu. 

Konstrukčn  materiálová charakteristika 1 

Obestav ný prostor budovy x cena dle JKSO = 45Ř2 Kč 

Obestav ný prostor objekt  SO01 + SO02 = řř63,75 m3 

Cena stavby: 9963,75 x 4582 = 45 653 ř00 KČ 

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

OBJEKT SO 01  - MůTE SKÁ ŠKOLů 

OBJEKT SO 02  - MůTE SKÁ ŠKOLů - ÚSEK ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 

OBJEKT SO 03 - PůRKOVIŠT  MůTE SKÉ ŠKOLY - ZPEVN NÁ ůSFůLTOVÁ PLOCHů 

OBJEKT SO 04  - ZůHRůDNÍ DOMEK 

OBJEKT SO 05 - PÍSKOVIŠT  S POSEZENÍM 

OBJEKT SO 06 - D TSKÉ H IŠT  

OBJEKT SO 07 - ZPEVN NÁ PLOCHů PRO KOLEKTIVNÍ HRY 

OBJEKT SO 08 - P ÍJEZDOVÁ KOMUNIKůCE S ŠIKMÝM PůRKVůCÍM STÁNÍM 

OBJEKT SO 09 - P ÍPOJKů PLYNU 

OBJEKT SO 10 - P ÍPOJKů ELEKTRICKÉHO VEDENÍ NN 

OBJEKT SO 11 - VODOVODNÍ P ÍPOJKů  

OBJEKT SO 12 - P ÍPOJKů KůNůLIZůCE JEDNOTNÉ 

OBJEKT SO 13 - P ÍPOJKů KůNůLIZůCE PRO PůRKOVIŠT  ů ZůHRůDNÍ DOMEK 

OBJEKT SO 14 - SůDOVÉ ÚPRůVY 
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V Brn  dne 15.1. 2016    ………………………………. 

       Vypracoval: Bc. Pavel Van k 
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B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku 

 Navrhovaný objekt se nachází na pozemku s parcelním číslem 3721/2, pozemek 

je nepravidelného tvaru s celkovou plochou 9183 m2. Z hlediska sklonu se jedná o 

pozemek s mírným sklonem od severu k jihu. Pozemek není zastav n žádnými stavbami. 

P íjezd k pozemku je situován z ulice Hamerská a bude sloužit pro zásobování 

hospodá ské části. P íjezd k hlavnímu vstupu bude ze severní strany, kde se vytvo í nový 

povrch stávající místní komunikace s návazností na nov  vybudované parkovišt . 

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

P ed začátkem projektových prací byla provedena vizuální prohlídka ešeného 

pozemku. Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zam ení daného objektu. Na 

základ  inženýrsko – geologických průzkumů byla stanovena únosnost základové půdy 

175 KPa. Nebyla zjišt na hladina podzemní vody. Stavebn  – historický průzkum v tomto 

p ípad  není uvažován. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na parcelu nezasahují žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
ešený pozemek se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území, 

památkové rezervaci, v území se zvýšenou seismickou aktivitou. 

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

poměry v území 
Navržená stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby ani neovlivní její ráz. 

Veškeré stavební práce budou probíhat na stavebním pozemku. Zhotovitel stavby bude 

p i provád ní stavebních prací dbát na to, aby nedocházelo ke znečišt ní životního 

prost edí. Eliminovat nep íznivé vlivy p edevším hlučnost, prašnost a dodržovat noční 

klid.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Nejsou požadavky na sanace ani demolice, bude zhodnocen stav vzrostlých 

stromů, které se nachází na jižním okraji pozemku. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda pod ochranou ZPF, dle 

územních rozhodnutí bude tento pozemek vyňat ze ZPF a tento pozemek bude určen pro 

občanské stavby. V rámci výstavby objektu nedojde k dočasným ani trvalým záborům 

pozemků určených k pln ní funkce lesa. 

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

technickou infrastrukturu) 

 Dopravní infrastruktura: P ístup ke stavb  bude z místní komunikace ze severní 

strany pozemku. Tato komunikace bude opat ena novým souvrstvím p i budování 

parkovišt , které je součástí ešení. Parkovišt  bude kapacitn  navrženo pro 14 vozidel a 

jedno vozidlo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zásobování kuchyn  

bude ešeno novou p íjezdovou komunikací z jižní části pozemku z ulice Hamerská 

s p ilehlými šikmými parkovacími stání pro zam stnance. 

 Technická infrastruktura: P ípojky budou vedeny z jižní strany pozemku – 

vodovod, elekt ina, plyn, kanalizace. Na hranici pozemku bude umíst na zd ná nika pro 

umíst ní HUP a pojistkové sk ín . 

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

 Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. Nejsou známy ani žádné 

další činnosti, které by realizaci stavby podmiňovaly. 

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

 Projekt se zabývá novostavbou mate ské školy pro rozvíjející se malé m sto. 

Objekt obsahuje t i odd lení t íd. Dv  z nich jsou kapacitn  určeny pro 20 d tí. Jedna 

t ída je určena pro 10 d tí. Celková kapacita novostavby je 50 d tí, návrh počítá s 13 

zam stnanci. Součástí stavby je víceúčelový sál a místnosti určené pro kroužky či 

vzd lávání. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení 
 Pro umíst ní stavby byla zvolena parcela v mírn  svažitém terénu na okraji m sta 

Zub í. Parcela má dostatečn  velkou plochu pro umíst ní mate ské školy s velkou 
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zahradou. Velmi dobrá je dostupnost k obytným domům tvo ící Sídlišt  a dobrou 

docházkovou vzdálenost k zastávkám hromadné dopravy. Nemén  důležitým faktorem je 

kontakt s p írodou a možnost vycházek v klidné části m sta. Celkový návrh je v souladu 

s územním plánem. Daný pozemek leží mezi dv ma komunikacemi. Ob  tyto 

komunikace jsou ve vlastnictví m sta Zub í. P ístup ke stavb  bude z místní komunikace 

ze severní strany pozemku, která je uvažována jako jednosm rná komunikace s p íjezdem 

z ulice Sídlištní. Komunikace má p ímou návaznost na navržené parkovišt . Parkovišt  

bude kapacitn  navrženo pro 14 vozidel a jedno vozidlo pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Z parkovišt  je zbudován p ší p ístup k objektu mate ské školy za 

pomocí rampy, která respektuje požadavky pro osoby se sníženou schopností orientace a 

pohybu. Zásobování kuchyn  bude ešeno novou p íjezdovou komunikací z jižní části 

pozemku z ulice Hamerská s p ilehlými šikmými parkovacími stání pro zam stnance. 

b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 

ešení 
 Objekt je navržen jako samostatn  stojící dvoupodlažní, nepodsklepená budova 

s p iléhajícími nižšími jednopodlažními objekty. Snahou p i ešení bylo využít stávající 

terén a stavbu osadit do n kolika výškových úrovní bez narušení provozních vazeb. 

Mate ská škola je navržena jako zd ná, v dvoupodlažní části je zast ešena sedlovou 

st echou tvo enou d ev nými vazníky. Jednopodlažní objekty jsou zast ešeny plochou 

st echou - nepochozí s klasickým po adím vrstev a se stabilizační vrstvou z praného 

kameniva. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek v tl. 375 mm 

v dvoupodlažní části a kontaktn  zatepleno PUR deskami. Jedná se o systém ETICS. 

Obvodové zdivo jednopodlažní části je rovn ž z keramických tvarovek v tl. 250 mm 

zatepleno minerální tepelnou izolací. Stropní konstrukce je navržena z 

železobetonových p edpjatých dutinových stropních panelů Goldbeck. 

Barevné ešení fasády je ešeno ve dvou odstínech. Dvoupodlažní budova 

zateplená PUR deskami je navržena sv tle zeleným barevným odstínem. Jednopodlažní 

objekty p iléhající k dvoupodlažní části jsou obloženy obkladem z vláknocementových 

desek Cembrit Express v šedém odstínu. Okenní otvory jsou v odstínu d eva. St echa je 

z hliníkového plechu Satjam hn dé barvy. 
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B.2.3 Dispoziční a provozní ešení, technologie výroby  
P ístup do objektu MŠ je ze severní strany objektu, kde se nachází zádve í, 

z n hož je p ístup do hygienických prostor a dále do vstupní haly. Vstupní hala obsahuje 

posezení pro rodiče, okolo st n jsou pak prostory pro nást nky prací d tí. Ze vstupní haly 

je p ístup do editelny, výtahu, schodišt , šatny, zájmové, zázemí pro učitelky, 

hospodá ské části. Odd lení t ídy obsahuje šatnu, která má návaznost na t ídu d tí – denní 

místnost, umývárnu s WC, t ída je propojena s hernou d tí, izolací d tí určenou pro 

nemocné dít , herna má návaznost na sklad lehátek, kancelá  pro učitelky, t ída d tí je 

propojená s p ípravnou jídel, která obsahuje malý jídelní výtah a také sklad pomůcek. 

Zájmová oblast, která je p ístupná ze vstupní haly je tvo ena hygienickým zázemím, 

učebnou určenou pro výuku angličtiny či výrobu keramiky, víceúčelovým sálem pro 

vystoupení d tí či cvičení, sál má návaznost na sklad, který je určen pro uskladn ní židlí 

a vybavení pro venkovní účely. Součástí objektu je i WC, které je uvažováno jako 

venkovní. Zázemí pro učitelky je tvo eno sborovnou, šatnou s hygienickým zázemím a 

archivem. Hospodá ská část je tvo ena kuchyní, jídelnou, sklady, prádelnou, technickou 

místností, kancelá í vedoucí stravování, hygienickým zázemím a šatnou pro zam stnance. 

P ístup do haly v 2.NP je pomocí schodišt  ve st edu dispozice, ta má návaznost na výtah, 

místnost úklidu, výstup na st echu a další dv  odd lení t íd, p ístup do haly je možný i ze 

zahrady pomocí schodišt , hala je osv tlena z obou stran velkými okny, aby bylo docíleno 

osv tlení i do 1. NP. Odd lení t ídy jsou v tomto podlaží dv , t ída na východní stran  je 

totožná jako v 1.NP, kapacita pro toto odd lení je 20 d tí. Odd lení t ídy na západní 

stran  je navrženo pro kapacitu 10 d tí, jedná se o speciální t ídu pro d ti s vadou eči. 

Každé odd lení má únikovou cestu na volné prostranství, v druhém podlaží za pomocí 

ocelových schodišť. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby  
 Stavba byla navržena takovým způsobem, aby byla bezpečná p i užívání. 

Nevznikalo nebezpečí úrazu, nehod, či jiných zran ní. Velký důraz byl kladen p edevším 

na ešení zábradlí u schodišť pro zajišt ní bezpečnosti p edevším d tí. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební ešení 

Objekt je navržen jako samostatn  stojící dvoupodlažní, nepodsklepená budova 

s p iléhajícími nižšími jednopodlažními objekty. Snahou p i ešení bylo využít stávající 

terén a stavbu osadit do n kolika výškových úrovní bez narušení provozních vazeb. 

Mate ská škola je navržena jako zd ná, v dvoupodlažní části je zast ešena sedlovou 

st echou tvo enou d ev nými vazníky. Jednopodlažní objekty jsou zast ešeny plochou 

st echou - nepochozí s klasickým po adím vrstev a se stabilizační vrstvou z praného 

kameniva. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek v tl. 375 mm 

v dvoupodlažní části a kontaktn  zatepleno PUR deskami. Obvodové zdivo 

jednopodlažní části je rovn ž z keramických tvarovek v tl. 250 mm zatepleno minerální 

tepelnou izolací. Stropní konstrukce je navržena z železobetonových p edpjatých 

dutinových stropních panelů Goldbeck. 

b) konstrukční a materiálové ešení 

Základové konstrukce 

 Základy jsou navrženy z prostého betonu C 20/25 jako základové pasy. 

V ší kách 600, 650, 750 mm, jejich ší ka se liší podle umíst ní. Výška základových 

pasů je 500 mm. Z důvodu dosažení nezámrzné hloubky budou použity tvarovky 

ztraceného bedn ní Best 500 x 400 x 250 mm. Po celém obvodu budou tvarovky PUR 

deskami TPD 30/40 v tl. Ř0 mm. Podkladní betonová deska je navržena z betonu C 

16/20  v tl. 150 mm s kari sítí 100 x 100 x 6 mm.  

Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 36,5 Profi P15 

na maltu Porotherm Profi v dvoupodlažní části a kontaktn  zatepleno PUR deskami. 

Obvodové zdivo jednopodlažní části je rovn ž z keramických tvarovek Porotherm 25 

SK P10 na maltu Porotherm Profi zatepleno minerální tepelnou izolací Isover Hardsil tl. 

140 mm. Vnit ní zdivo je Porotherm 36,5 Profi P15, Porotherm 25 SK P10, pro 

místnosti, na které jsou zvýšené akustické požadavky, bylo navrženo zdivo Porotherm 

36,5 AKU na MC 10, Porotherm 25 AKU na MC 10, sádrokartonové p íčky s dvojitým 

oplášt ním v tl. 125 mm, 250 mm uvnit  vypln né izolací Isover Piano.  

Vodorovné nosné konstrukce 
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 Nosná konstrukce stropu je tvo ena železobetonovými stropními p edpjatými 

dutinovými panely Goldbeck v tl. 250 mm. P eklady nad okenními a dve ními otvory 

jsou navrženy Porotherm KP 7 v délkách daných výrobcem. Nad otvory, kde jsou 

navrženy posuvné dve e, jsou navrženy ŽB p eklady. Průvlaky umíst né ve vstupní hale 

jsou rovn ž ŽB a budou propojeny spolu se stropní monolitickou deskou tl. 150 mm a 

schodišťovou deskou.  

St ešní konstrukce 

 St echa nad dvoupodlažní částí je navržena z p íhradových vazníků s Gang Nail 

spojkami. Krytina je navržena z hliníkového plechu Satjam. St echy nad 

jednopodlažními částmi objektu jsou ešeny jako jednoplášťové nepochozí se 

stabilizační vrstvou s praného kameniva a s klasickým uspo ádáním vrstev. Na okraji 

jsou osazeny betonové dlažba v ší ce 1 m. Nosnou konstrukci pod st echou tvo í stropní 

panely Goldbeck.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je založen v nezámrzné hloubce na základových pasech. Prostorová tuhost 

je zajišt na spojením vnit ních a obvodových konstrukcí. Objekt je v úrovni a pod úrovní 

stropní konstrukce ztužen železobetonovými ztužujícími v nci C 25/30. P i provád ní 

budou dodrženy technologické postupy pro provád né činnosti.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení  
 V koteln  se nachází navržený plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus 

s výkonem až Ř0 kW a zásobníky pro p ípravu teplé vody OKC NTRR 500 v počtu 2 ks. 

Tyto návrhy budou p edány specialistovi na TZB pro podrobný návrh za ízení kotelny. 

Vzduchotechnická jednotka v objektu není uvažována. 

B.2.Ř Požárně bezpečnostní ešení  
 Požárn  bezpečnostní ešení stavby je detailn  popsáno v samostatné složce této 

diplomové práce. Obsahuje veškeré výpočty, posouzení, hodnocení. Pro spln ní 

požadavku pro únikové cesty byly z požárních úseků, jež tvo í odd lení t íd, navrženy 

dva sm ry úniku. Z požárních úseků z 2. NP byly navrženy únikové ocelové zalamované 

schodišt . V 1. NP je tento problém ešen dve mi vedoucími na volné prostranství.  
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B.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi  
 Stavba je navržena tak, aby vyhovovaly požadavkům normy ČSN 730540 – 

Tepelná ochrana budov. Výpočty a vyhodnocení dané problematiky je podrobn  

popsáno v samostatné dokumentu C.4.1 – Základní posouzení objektu z hlediska 

stavební fyziky. Energetická náročnost je B – Úsporná. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost edí 

a) zásady ešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.)  

V trání: 

V tšina prostorů je odv trána p irozen  okny. Bude spln na minimální vým na vzduchu 

n = 0,5/h. Odv trání kanalizačního potrubí je ukončeno na st eše v trací hlavicí. 

Místnosti, kde není p ívod vzduchu zajišt n p irozen , bude odv trán za pomocí axiálního 

ventilátoru ovládaného vazbou na sv telný vypínač. P ívod vzduchu je ešen m ížkou ve 

spodní části dve í. 

 Vytáp ní: 

Vytáp ní objektu bude ešeno specialistou v oboru TZB. Objekt bude vytáp n 

plynovým kondenzačním kotlem Buderus Logamax Plus. Pro odtah spalin je navržen 

nerezový vícevrstvý komín Schiedel. Vytáp ní místností bude ešeno dvoutrubkovou 

otopnou soustavou se spodním rozvodem a nuceným ob hem vody. Vedení rozvodů bude 

vedeno pod stropem v zav šeném podhledu. 

Osv tlení: 

Osv tlení je ešeno v samostatné části C.4.2.  

 Zásobování vodou: 

Zásobování je ešeno nov  zbudovanou vodovodní p ípojkou. 

Odpady: 

Odpady, které vzniknou p i stavb , budou v souladu s vyhláškou č. 3Ř1/2001 sb. o 

odpadech, jeho provád cími p edpisy a p edpisy s ním souvisejícími likvidovány na 

stavb , odvozem do sb rných surovin nebo na skládku k tomu určenou.  

Hlučnost: 
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Hluk bude způsoben provozem objektu, nebude mít však negativní vliv na okolí či životní 

prost edí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí  

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží  

Nebyla zjišt na zvýšená hodnota radonového rizika, byla navržena hydroizolace 

ve dvou vrstvách, plní současn  protiradonovou funkci. 

b) ochrana p ed bludnými proudy  
Namáhání bludnými proudy se nep edpokládá. 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou  
Namáhání technickou seizmicitou se nep edpokládá. 

d) ochrana p ed hlukem 

Ochranu p ed hlukem zajišťuje obvodový plášť. 

e) protipovodňová opat ení  
Nejsou vyžadována žádná protipovodňová opat ení. 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Kanalizace: 

Odvod splaškových vod bude proveden nov  vybudovanou p ípojkou DN 200 PVC KG 

z revizní šachty, do níž splaškové vody budou z celého objektu svedeny. Dešťová voda 

ze st ech – plochých i sedlové bude odvád na do retenční nádrže s objemem 3750 l. 

P epad retenční nádrže bude napojen na vybudovanou p ípojku a odveden do jednotné 

kanalizace. Kanalizační potrubí budou uložena v pískovém loži tloušťky 150 mm a vrchní 

hrdlo bude pískem obsypáno do výšky 300 mm. Potrubí bude uloženo v p edepsaném 

spádu a v p edepsaném krytí. 

 Vodovod: 

Na hranici pozemku bude vybudována nová vodovodní p ípojka PEHD 100 SDR 11 32 

x 3,0. Objekt bude napojen na ve ejný vodovod, jehož provozovatelem jsou Vodovody a 

kanalizace Vsetín. P ípojka na ve ejný ád bude provedena navrtávacím pásem 

s uzáv rem, zemní soupravou a poklopem. Vodom rná soustava bude umíst na ve 

vodom rné šacht  s rozm ry ř00 x 1200 mm. Potrubí p ípojky bude uloženo na pískovém 
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loži tloušťky 150 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol trubky. V této výšce se 

do výkopu položí výstražná fólie. 

 Plynovod: 

Hlavní uzáv r plynu je umíst n na hranici pozemku ve zd né nice. P ípojka je provedena 

plynovodním potrubím z HDPE 100 32 x 3,0 SDR 11. Potrubí bude uloženo v pískovém 

loži tloušťky 150 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol trubky. V této výšce se 

do výkopu položí výstražná fólie se signálním vodičem. Plynový kotel je umíst n 

v místnosti číslo 137 – Kotelna. Potrubím plynovodu objektu je ocelové sva ované 

závitové potrubí. 

 Elekt ina: 

P ípojka bude provedena odbočením z kabelového vedení „T spojkou“, minimální prů ez 

p ípojky p i tomto provedení je 4 x 25 mm2 A1. Součástí p ípojky je kabelová sk íň 

umíst na ve zd né nice na hranici pozemku. Dví ka sk ín  budou označeny symbolem.  

B.4 Dopravní ešení 
a) popis dopravního ešení 
 Daný pozemek leží mezi dv ma komunikacemi. Ob  tyto komunikace jsou ve 

vlastnictví m sta Zub í. P ístup ke stavb  bude z místní komunikace ze severní strany 

pozemku. Tato komunikace bude opat ena novým souvrstvím p i budování parkovišt  a 

je uvažována jako jednosm rná komunikace s p íjezdem z ulice Sídlištní. Parkovišt  bude 

kapacitn  navrženo pro 14 vozidel a jedno vozidlo pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Z parkovišt  je zbudován p ší p ístup k objektu mate ské školy za 

pomocí rampy, která respektuje požadavky pro osoby se sníženou schopností orientace a 

pohybu. Zásobování kuchyn  bude ešeno novou p íjezdovou komunikací z jižní části 

pozemku z ulice Hamerská s p ilehlými šikmými parkovacími stání pro zam stnance. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu samostatným vjezdem 

s uzavírací bránou. Vjezd na pozemek je z ulice Hamerská na jižním okraji pozemku. 

P íjezdová komunikace má ší ku 4,7 m. Ze severní strany se nachází místní komunikace, 

kde je uvažován p íjezd k parkovacím stáním, odkud je p ímá návaznost k ešenému 

objektu. Místní komunikace je uvažována jako jednosm rná komunikace s p íjezdem 

z ulice Sídlištní. 
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c) doprava v klidu 

 Na pozemku je navrženo celkem 21 stání pro automobily, 1 stání je určené pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Celé parkovišt  bude provedeno 

v p edepsaném spádu a rozm rov  navrženo dle platných p edpisů. Parkovišt  i 

p íjezdová komunikace bude ešena specialistou na dopravní stavby. Bude za pot ebí také 

geotechnického posudku pro p ípadný návrh op rné zídky. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 P ístup k objektu je z parkovišt  v tom p ípad , že rodiče či návšt vníci mate ské 

školy používají osobní automobily. Okolo parkovišt  vede p ší komunikace tvo ená 

chodníkem ze zámkové dlažby vedená až ke vstupní brance na pozemek v p edepsaném 

spádu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Na okrajích je vybavena p edepsaným 

zábradlím. Od vstupní branky vede zpevn ná plocha z venkovní dlažby, pro osoby 

s omezenou schopností pohybu je zde vybudována rampa se zábradlím. Objekty na 

zahrad  jsou propojeny drobnými p šími komunikacemi tvo ené dlažebními kostkami 

vysypané pískem. Cyklistická stezka se neuvažuje, pro úschovnu kol je navrženo stání 

pro kola u parkovacích stání. 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Po dokončení stavebních prací se pozemek upraví do požadovaného spádu 

s ohledem na zpevn né plochy a objekty nacházející se na zahrad . Budou provedeny 

zpevn né plochy parkovišt  s p ístupovou p ší komunikací k objektu, p íjezdová 

komunikace pro zásobování, p ší komunikace spojující objekty na zahrad , okapové 

chodníky. 

b) použité vegetační prvky 

Pozemek bude následn  zatravn n, budou vysázeny ke e a stromy dle požadavků 

investora.  

c) biotechnické opat ení  
 Nejsou v projektu navržena. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
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 Projektovaná stavba nebude mít negativní vliv ani dopad na životní prost edí. 

Jedná se o nevýrobní budovu, která nezat žuje ovzduší v tším množstvím zplodin. 

Dešťové a splaškové vody budou odvedeny do jednotné ve ejné kanalizace. Hluk bude 

způsoben provozem objektu, nebude mít však negativní vliv na okolí či životní prost edí.  

b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

 Odvodn ní staveništ  bude p irozeným spádem terénu a do nov  zbudované 

p ípojky napojené na ve ejnou kanalizaci. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Navržená stavba se nenachází v chrán ném území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIA 

 Na pozemek se nevztahují žádné požadavky a stanoviska EIA. 

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

ochrany podle jiných právních p edpisů 

 Stavba nevyžaduje stanovení ochranných ani bezpečnostních pásem. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  

Všechny základní požadavky z hlediska pln ní úkolů ochrany obyvatelstva budou 

spln ny. 

B.Ř Zásady organizace výstavby  
a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveništ  bude zajišt no dodávkou elektrické energie, vody z nov  zbudované 

p ípojky. Dodavatel stavby smluvn  zajistí požadovaný odb r energií a dohodne detailní 

způsob staveništního odb ru se stavebníkem. 

b) odvodnění staveniště 

Voda bude vsakována do zeminy. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek se nachází v p ímé návaznosti na místní komunikaci ze severní strany. 

Napojení staveništ  na tuto komunikaci bude provedeno sjezdem z místní komunikace. 

Sjezd bude zpevn n betonovými panely na hranici pozemku. Pro napojení na dopravní 
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infrastrukturu zhotoveného objektu bude provedena jiná p íjezdová cesta z jižní strany 

pozemku a bude sloužit pro zásobování kuchyn . Místní komunikace bude v další fázi 

výstavby opat ena novým povrchem p i vybudování parkovacích stání. 

Všechny inženýrské sít  se nachází na ulici Hamerská. Zdroj elektrické energie 

bude zajišt n nov  zbudovanou p ípojkou na stávající rozvod elektrické energie. Na 

hranici pozemku bude osazen elektrom r do zd né niky. Zdroj vody bude proveden 

vodovodní p ípojkou s osazením vodom rné šachty. Bude zajišt na p ípojka kanalizace 

a její napojení na ád jednotné kanalizace. Pro vytáp ní objektu bude zbudována plynová 

p ípojka a plynom r osazen do zd né niky na hranici pozemku a označen nápisem HUP. 

Všechny p ípojky budou hotovy a p edány investorem zhotoviteli p i p edání staveništ . 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

P i realizaci stavby je pot eba minimalizovat dopady na okolí staveništ  z hlediska 

hluku, vibrací, prašnosti apod. Dodržovat bezpečnostní p edpisy, postupy prací, dbát 

zvýšené opatrnosti p i práci. Nep íznivé vlivy na okolní prost edí nesmí p ekročit 

povolené meze.  

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

d evin 

Staveništ  bude oploceno do výšky 2,0 m tak, aby byla zajišt na ochrana 

staveništ . Dopravní automobily musí mít ložnou plochu zakrytou nebo musí být 

uzav eny. P i odjezdu ze staveništ  budou očišt ny. S odpady bude nakládáno v souladu 

s vyhláškou č. 3Ř1/2001. P i veškerých pracích nutno dodržovat zejména vyhlášku 

5ř1/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na 

staveništích. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
V dob  výstavby dojde k dočasnému záboru ve ejné komunikace p i provád ní 

inženýrských sítí. Trvalý zábor je vymezen hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to 

nutné, vzniknou dočasné zábory na p ilehlých pozemcích a komunikacích. P edevším p i 

budování mobilního oplocení či pracích, kde nebudeme moci využít plochu staveništ . 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí p i výstavbě, jejich 
likvidace 

Odpady, které vzniknou p i stavb , budou v souladu s vyhláškou č. 3Ř1/2001 sb. 

o odpadech, jeho provád cími p edpisy a p edpisy s ním souvisejícími likvidovány na 
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stavb , odvozem do sb rných surovin nebo na skládku k tomu určenou.  

Jedná se p edevším o tyto odpady: 

Materiál     Zat ídění          Kategorie   

Beton       170101   O   

Cihly       170102   O 

Keramika      170103   O 

D evo       170201   O 

Sklo      170202   O 

Plast       170203   O 

Asfaltové sm si obsahující dehet  170301   N 

M ď, bronz, mosaz    170401   O 

Ocelový odpad     170405   O 

Sm sné kovy     170407   O 

Kabely      170411   O 

Ostatní izolační materiály   170604   O 

Sm sný stavební a demoliční odpad  170904   O 

Papírové a lepenkové obaly   150101   O 

Plastové obaly     150102   O 

D ev né obaly     150103   O 

Legenda kategorie odpadů O – ostatní odpad N – nebezpečný odpad 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou provedeny v pot ebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a p ípojek. Bude sejmuta ornice ve výšce 200 mm. Část ornice bude 

skladována na staveništi a v tší část bude odvezena na skládku. Zemina z rýh bude 

použita pro násypy a zásypy. 

i) ochrana životního prost edí p i výstavbě 

Je nutno dodržovat všechny p edpisy a vyhlášky týkající se provád ní staveb a 

ochrany životního prost edí a p edpisy bezpečnosti práce. V průb hu stavby budou 

vznikat b žné staveništní odpady, které budou průb žn  odváženy na skládky. Realizační 

firma bude používat mobilní WC. Dopravní prost edky budou p i odjezdu na ve ejnou 

komunikaci očišt ny. Budou použity stroje v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo 
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k úniku ropných látek do půdy či podzemních vod. Skladovaný prašný materiál bude 

ádn  zakryt, aby se zamezilo prašnosti. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpisů 

P i provád ní stavebních a montážních prací budou dodrženy veškeré 

bezpečnostní p edpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zejména dle 

vyhlášky 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích a další platné normy pro provád ní staveb. Zam stnanci 

budou vybaveni ochrannými pomůckami a proškoleni. Zhotovitel zajistí staveništ  tak, 

aby zajistil zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba je ešena bezbariérová v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opat ení 
P i zásobování stavby bude respektován provoz ve ejné dopravy a chodců. P i 

výjezdu ze staveništ  osadíme dopravní značení zakazující vstup nepovolaným osobám, 

značení upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opat ení proti účinkům vnějšího prost edí p i výstavbě apod.) 

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

p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky udává požadavky 

pro p erušení práce ve výškách.  P i nep íznivé pov trnostní situaci je zam stnavatel 

povinen zajistit p erušení prací. Za nep íznivou pov trnostní situaci, která výrazn  

zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se p i pracích ve výškách považuje: 

 bou e, déšť, sn žení nebo tvo ení námrazy 

 čerstvý vítr o rychlosti nad Ř m/s p i práci na zav šených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žeb ících nad 5 m výšky práce a p i použití záv su na lan  u 

pracovních polohovacích systémů; v ostatních p ípadech silný vítr o rychlosti nad 

11 m/s  

 dohlednost v míst  práce menší než 30 m 

 teplota prost edí b hem provád ní prací nižší než -10 °C. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 P edpokládané zahájení stavebních prací – duben 2016 

 Dokončení stavby – únor 201Ř 

 

 

 

 

V Brn  dne 15.1. 2016    ………………………………. 

       Vypracoval: Bc. Pavel Van k 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Účel  

Projekt se zabývá novostavbou mate ské školy pro rozvíjející se malé m sto. 

Mate ská škola bude sloužit pro p edškolní výchovu d tí od 3 do 6 let. V projektovaném 

objektu se nachází víceúčelový sál a učebna v objektu SO02, která m že sloužit 

zájmovým činnostem jak b hem denního provozu školky, tak po jeho skončení.  

Funkční náplň 

 Funkčn  je objekt rozd len do 5 úsek  – hospodá ský, úsek vedení, úsek 

zájmových činností, úsek pro ve ejnost, úsek výuky. Tyto úseky na sebe navzájem 

navazují a jsou v souladu s denním režimem d tí ve školce. Kuchyn  bude sloužit pouze 

k oh ívání jídla, které bude do provozu dováženo a p íprav  jednoduchých jídel p i 

svačinkách pro d ti. 

Kapacitní údaje 

Objekt obsahuje t i odd lení t íd. Dv  z nich jsou kapacitn  určeny pro 20 d tí. 

Jedna t ída je určena pro 10 d tí. Celková kapacita novostavby je 50 d tí, návrh počítá 

s 13 zam stnanci. Součástí stavby je víceúčelový sál a místnosti určené pro kroužky či 

vzd lávání. 

Kapacitní údaje v bodech: 

- Plocha pozemku   9183 m2 

- Zastav ná plocha:   1192,88 m2 

- Podlahová plocha:  1696,66 m2 

- Obestav ný prostor:  9963,75 m3 

- Procento zastav ní  13% 

- Obvod MŠ:   210 m 

- Počet d tí    50 

- Počet zam stnanc   13 

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

Objekt je navržen jako samostatn  stojící dvoupodlažní, nepodsklepená budova 

s p iléhajícími nižšími jednopodlažními objekty. Snahou p i ešení bylo využít stávající 

terén a stavbu osadit do n kolika výškových úrovní bez narušení provozních vazeb. 
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Mate ská škola je navržena jako zd ná, v dvoupodlažní části je zast ešena sedlovou 

st echou tvo enou d ev nými vazníky. Jednopodlažní objekty jsou zast ešeny plochou 

st echou - nepochozí s klasickým po adím vrstev a se stabilizační vrstvou z praného 

kameniva. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek v tl. 375 mm 

v dvoupodlažní části a kontaktn  zatepleno PUR deskami. Obvodové zdivo 

jednopodlažní části je rovn ž z keramických tvarovek v tl. 250 mm zatepleno minerální 

tepelnou izolací. Stropní konstrukce je navržena z železobetonových p edpjatých 

dutinových stropních panel  Goldbeck. 

Barevné ešení fasády je ešeno ve dvou odstínech. Dvoupodlažní budova 

zateplená PUR deskami je navržena sv tle zeleným barevným odstínem. Jednopodlažní 

objekty p iléhající k dvoupodlažní části jsou obloženy obkladem z vláknocementových 

desek Cembrit Express v šedém odstínu. Okenní otvory jsou v odstínu d eva. St echa je 

z hliníkového plechu Satjam hn dé barvy. 

P ístup do objektu MŠ je ze severní strany objektu, kde se nachází zádve í, 

z n hož je p ístup do hygienických prostor a dále do vstupní haly. Vstupní hala obsahuje 

posezení pro rodiče, okolo st n jsou pak prostory pro nást nky prací d tí. Ze vstupní haly 

je p ístup do editelny, výtahu, schodišt , šatny, zájmové, zázemí pro učitelky, 

hospodá ské části. Odd lení t ídy obsahuje šatnu, která má návaznost na t ídu d tí – denní 

místnost, umývárnu s WC, t ída je propojena s hernou d tí, izolací d tí určenou pro 

nemocné dít , herna má návaznost na sklad lehátek, kancelá  pro učitelky, t ída d tí je 

propojená s p ípravnou jídel, která obsahuje malý jídelní výtah a také sklad pom cek. 

Zájmová oblast, která je p ístupná ze vstupní haly je tvo ena hygienickým zázemím, 

učebnou určenou pro výuku angličtiny či výrobu keramiky, víceúčelovým sálem pro 

vystoupení d tí či cvičení, sál má návaznost na sklad, který je určen pro uskladn ní židlí 

a vybavení pro venkovní účely. Součástí objektu je i WC, které je uvažováno jako 

venkovní. Zázemí pro učitelky je tvo eno sborovnou, šatnou s hygienickým zázemím a 

archivem. Hospodá ská část je tvo ena kuchyní, jídelnou, sklady, prádelnou, technickou 

místností, kancelá í vedoucí stravování, hygienickým zázemím a šatnou pro zam stnance. 

P ístup do haly v 2.NP je pomocí schodišt  ve st edu dispozice, ta má návaznost na výtah, 

místnost úklidu, výstup na st echu a další dv  odd lení t íd, p ístup do haly je možný i ze 

zahrady pomocí schodišt , hala je osv tlena z obou stran velkými okny, aby bylo docíleno 

osv tlení i do 1. NP. Odd lení t ídy jsou v tomto podlaží dv , t ída na východní stran  je 

totožná jako v 1.NP, kapacita pro toto odd lení je 20 d tí. Odd lení t ídy na západní 
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stran  je navrženo pro kapacitu 10 d tí, jedná se o speciální t ídu pro d ti s vadou eči. 

Každé odd lení má únikovou cestu na volné prostranství, v druhém podlaží za pomocí 

ocelových schodišť. 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. P ístup 

k objektu je ešen p edepsaným sklonem rampy. Komunikační prostory splňují 

rozm rové požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu. Ší ka kabiny výtahu je 

1100 x 1400 mm s dve mi ší ky ř00 mm. Navržené hygienické prostory splňují 

minimální p edepsané rozm ry a umožňují otáčení vozíku o 360°.  Záchodová místa je 

ve vzdálenosti 450 mm od boční st ny. Ovládání splachovacího za ízení je z boční 

strany, která umožňuje volný p ístup. Na obou stranách mísy musí být umíst ny madla 

ve vzájemné vzdálenosti 600 mm, na stran  p ístupné bude madlo sklopné. Vstupní 

dve e jsou navrženy dvouk ídlé s ší kou 1500 mm, vnit ní dve e v komunikačních 

prostorech a prostorech, kde se osoba s omezenou schopností pohybu m že pohybovat, 

rovn ž vyhovují p íslušné vyhlášce. Umíst ní všech prvk  – zásuvek, vypínač  bude 

v rozsahu 600 až 1200 mm. 

D.1.1.a.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

 Objekt je určen pro p edškolní výchovu d tí od 3 do 6 let. 

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebn  technické ešení a technické 
vlastnosti stavby 

Zemní práce 

 Zemní práce započnou skrývkou ornice v mocnosti 20 – 25 cm. Část z ní bude 

uložena na pozemku. P ed zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny 

podzemní inženýrské sít . Objekt se vytyčí pomocí laviček. Označí se bod, ze kterého 

se určí p íslušné výšky. Výkopové práce budou provedeny strojn  za pomocí rypadel, 

dočišt ní bude provedeno ručn . Materiál z výkop  se ponechá na staveništi pro násypy 

a zásypy. Zásypy je nutno zhutnit na únosnost 175 KPa. 

Základové konstrukce 

 Základy jsou navrženy z prostého betonu C 20/25 jako základové pasy. Jejich 

ší ka se liší podle umíst ní, obvodové pasy mají ší ku 600 mm, vnit ní 650 mm, pod 

nejvíce namáhanou zdí je navržen základ 750 mm. Základové pasy v místech, kde se 
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v nadzemním podlaží nachází otvory, budou posouzeny statikem pro navrhnutí výztuže 

p i horním okraji. Výška základových pas  je 500 mm. Z d vodu dosažení nezámrzné 

hloubky budou použity tvarovky ztraceného bedn ní Best 500 x 400 x 250 mm. Po 

celém obvodu budou tvarovky PUR deskami TPD 30/40 v tl. 80 mm. Mezi tvarovkami 

bude vložená výztuž dle statického posudku. Podkladní betonová deska je navržena 

z betonu C 16/20  v tl. 150 mm s kari sítí 100 x 100 x 6 mm. Tyto sít  budou v míst  

osazení p íček 1.NP zdvojené. Kari sít  budou položena na distančních podložkách na 

zhutn nou zeminu. Prostupy v tvarovkách budou výškov  naznačeny dle spádu 

specialistou TZB.  

Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 36,5 Profi P15 

na maltu Porotherm Profi v dvoupodlažní části a kontaktn  zatepleno PUR deskami. 

Obvodové zdivo jednopodlažní části je rovn ž z keramických tvarovek Porotherm 25 

SK P10 na maltu Porotherm Profi zatepleno minerální tepelnou izolací Isover Hardsil tl. 

140 mm. Vnit ní zdivo je Porotherm 36,5 Profi P15, Porotherm 25 SK P10, pro 

místnosti, na které jsou zvýšené akustické požadavky, bylo navrženo zdivo Porotherm 

36,5 ůKU na MC 10, Porotherm 25 ůKU na MC 10, sádrokartonové p íčky s dvojitým 

oplášt ním v tl. 125 mm, 250 mm uvnit  vypln né izolací Isover Piano. Desky jsou 

kotveny na nosný rošt tvo ený CW a UW profily. Nad stropní konstrukcí 1. NP a u 

nadezdívky v nevytáp ném prostoru p dy budou použity doplňkové tvarovky 

Porotherm 30/24 N. Jednotlivé druhy zdiva jsou ve výkresech označeny šrafou a 

popsány. 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Nosná konstrukce stropu je tvo ena železobetonovými stropními p edpjatými 

dutinovými panely Goldbeck v tl. 250 mm. Objekt je v úrovni a pod úrovní stropní 

konstrukce ztužen železobetonovými ztužujícími v nci C 25/30. P eklady nad okenními 

a dve ními otvory jsou navrženy Porotherm KP 7 v délkách daných výrobcem. 

Minimální uložení p eklad  je 125 mm do délky 1500 mm. P i v tších rozp tích je 

uložení 250 mm. Nad otvory, kde jsou navrženy posuvné dve e, jsou navrženy ŽB 

p eklady. Pr vlaky umíst né ve vstupní hale jsou rovn ž ŽB a budou propojeny spolu 

se stropní monolitickou deskou tl. 150 mm a schodišťovou deskou. Deska s označením 

D6 ve vstupní hale je uvažována jako konzola. Na všechny železobetonové konstrukce 
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bude proveden statický posudek. P i provád ní montovaného stropu je nutno dodržovat 

technologický postup daný výrobcem. 

Schodišt , rampy, výtahy a zábradlí 

 Hlavní schodišt  mate ské školy navazuje na vstupní prostory a vstupní halu. Je 

navrženo jako monolitické t íramenné deskové železobetonové schodišt . Ší ka 

schodišťových ramen je 1500 mm, ší ka stupn  je 300 mm, výška 150 mm. Konstrukci 

schodišt  je nutno provád t soub žn  se zd ním, betonáži stropního pr vlaku a stropní 

desky. Nášlapnou vrstvu schodišt  tvo í linoleum, na hranách stupň  je osazen pryžový 

úhelník. Posouzení a návrh výztuže bude proveden statickým posudkem. U štítových 

st n byly navrženy únikové ocelové schodišt  tvaru písmene L se zalamovanou 

schodnicí, sloupy. Spoje budou provedeny za pomoci šroubových spoj  a svar . 

Nášlapnou vrstvu tvo í nerezové rošty. Návrh schodišt  a zp sob jeho kotvení provede 

specializovaná osoba. Vyrovnávací schodišt  v objektu SO02 jsou navrženy 

z železobetonu. 

 Zábradlí je podrobn  popsáno ve výpisu zámečnických konstrukcí – p íloha P.2, 

je tvo eno nerezovým zábradlím s vnit ní svislou výplní v p edepsaných rozm rech. Na 

nerezovém zábradlí je osazeno d ev né madlo. V prostoru, který je lemován nosnou zdí, 

bude d ev né madlo kotveno p ímo do zd né konstrukce. Madlo, vzhledem k charakteru 

stavby bude osazeno ve dvou výškových úrovních – 1000 mm a 400 mm. 

 Výtah v objektu je navržen Schindler S 3100 do šachty a vede do 2. NP. Nosnost 

výtahu je 630 kg a kabina má rozm ry 1100 x 1400 mm. Dve e výtahu jsou posuvné, 

ší ky ř00 a výšky 2000 mm. Spodní dojezd kabiny je pod úroveň terénu, horní dojezd 

pod strp 2. NP. Prostor a úprava základu ve spodní části pod terénem byl navržen dle 

technických parametr  výtahu na základ  technického listu výrobce. Jídelní výtahy mají 

nosnost 100 kg, vnit ní rozm r klece je 650 x 650 mm. Šachta má rozm ry 1000 x 750 

mm. Umíst ní strojovny je ve spodní části výtahu. 

St ešní konstrukce 

 St echa nad dvoupodlažní částí je navržena z p íhradových vazník  s Gang Nail 

spojkami. Krytina je navržena z hliníkového plechu Satjam. Návrhem a posouzením 

d ev ného vazníku se zabývá specializace diplomové práce ve složce C.5. Odv trání 

p dního prostoru bylo ešeno nadst ešní d ev nou konstrukcí. St echy nad 

jednopodlažními částmi objektu jsou ešeny jako jednoplášťové nepochozí se 
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stabilizační vrstvou s praného kameniva a s klasickým uspo ádáním vrstev. Na okraji 

jsou osazeny betonové dlažba v ší ce 1 m. Nosnou konstrukci pod st echou tvo í stropní 

panely Goldbeck. Skladby st ech jsou uvedeny v p íloze P.1. 

Komíny 

 Komínové t leso je vedeno u západní štítové st ny a je ukončeno 650 mm nad 

h eben konstrukce pro odv trání p dního prostoru krycí hlavou. Jedná se o nerezový 

komín Schiedel ICS 25 – t ísložkový komínový systém s vnit ní nerezovou vložkou a 

tepelnou izolací a vn jším plášt m z ušlechtilé oceli s pr m rem DN 250 mm. 

Komínové t leso bude p ipevn né na konzoli, která je osazena na svislé konstrukci. Na 

fasád  je t eba kotvit každé 3,5 m komínu. Pro kotvení se používají speciální kotevní 

prvky. Napojení kou ovodu bude p es nosnou zeď. 

Izolace tepelná a akustická 

 Obvodové st ny dvoupodlažní části jsou zatepleny PUR deskami TPD 30/40 

v tl. 100 mm. Jedná se o systém Etics švýcarské technologie od firmy New – Therm. 

Výhody tohoto systému jsou p edevším ve výborných tepeln  izolačních vlastnostech, 

nízkém difúzním odporu a nenasákavosti. PUR desky v tl. Ř0 mm byly použity jako 

zateplení tvarovek v soklové části a v podzákladí. Jednopodlažní části objektu jsou 

zatepleny minerální vatou Isover Hardsil v tl. 140 mm. Zateplení jednoplášťových 

st ech je provedeno ze stabilizovaných tepeln  izolačních desek Isover EPS 150 S a 

spádových klín  stejné specifikace. Strop nad posledním podlažím dvoupodlažní části je 

zateplen minerální vatou Isover Unirol v tl. 250 mm. Podlahy na terénu jsou zatepleny 

stabilizovanými tepeln  izolačními deskami EPS 100 S ve dvou vrstvách v celkové tl. 

180 mm. Podlahy v nadzemních podlažích jsou z akustické izolace Isover EPS Rigifloor 

4000 položené ve dvou vrstvách v celkové tl. Ř0 mm. Po obvodu všech podlah jsou 

osazeny dilatační pásky tl. 15 mm. Odpadní potrubí st ešní vpusti je obaleno izolací 

ISOVER ML – 3 tl. 50 mm. U vyrovnávacích schodišť budou zatepleny základové 

tvarovky, izolace bude ve vodorovné vzdálenosti 0,6 m od hrany tvarovky a po výšce 

tvarovek. Jednotlivé izolace jsou popsány ve skladbách konstrukcí p íloha P.1.  

Izolace proti vod  a radonu 

 Izolaci proti zemní vlhkosti tvo í SBS modifikované asfaltové pásy Glastek 40 

ve dvou vrstvách. Nosná vložka je ze sklen né tkaniny. Spodní vrstva je natavena 

k podkladu bodov , na ní je celoplošn  nataven druhý asfaltový pás. Podkladní deska je 
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nat ena penetračním nát rem Dekprimer v jedné vrstv . U podlah koupelen a tam, kde 

se p edpokládá „mokrý provoz“ je použit vodot sný hydroizolační nát r Den Braven. 

Klempí ské výrobky 

 Dešťové svody a žlaby budou dodány výrobcem plechové krytiny Satjam, 

oplechování atiky, štítové st ny a parapet  bude provedeno m d ným plechem tl. 0,55 

mm. Oplechování štítové st ny sm rem ke st ešní krytin  bude provedeno hliníkovým 

plechem tl. 1 mm. Podrobná specifikace všech použitých klempí ských prvk  včetn  

délek a rozvinutých ší ek je uvedeno v p íloze P.2. 

Truhlá ské výrobky 

 Vnit ní parapety jsou navrženy d evot ískové se zažehlenými bočními hranami. 

Parapety budou lepeny PU p nou a mezi parapetem a oknem ut sn ny tmelem. D ev né 

madlo bude osazeno na zábradlí ve vzdálenosti 60 mm od okraje st ny. Podrobný popis 

truhlá ských výrobk  je uveden v p íloze P.2. 

Zámečnické výrobky 

 Jedná se p edevším o nosné konstrukce zábradlí, které je provedeno z nerezové 

oceli. Mezery mezi vertikálními prvky budou max. Ř0 mm. Podrobný popis 

jednotlivých zámečnických prvk  uveden v p íloze P.2. 

Tesa ské práce 

 Tesa ské práce budu provád ny v souvislosti s vybudováním bedn ní 

monolitických konstrukcí z železobetonu. 

Výpln  otvorů 

 Okna a balkónové dve e jsou plasthliníková od firmy Winlux s izolačním 

trojsklem. Okna v denních místnostech s označením O6 byly navrženy rovn ž Winlux 

jako zdvojená s izolačním čty sklem a vloženou vnit ní žaluzií, aby se zabránilo 

p eh ívání t chto místností v letním období. Podrobn  jsou všechny okna popsány ve 

výpisu oken v p íloze P.2. 

 Vn jší dve e jsou navrženy hliníkové od firmy Winlux. Vnit ní dve e jsou 

navrženy d ev né od firmy Sapeli s povrchovou úpravou. Podrobn  jsou všechny dve e 

popsány ve výpisu dve í v p íloze P.2. 

Podlahy, podlahové konstrukce 
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 Všechny podlahy v objektu jsou ešeny jako t žké plovoucí podlahy. Podlahy na 

terénu mají tl. 230 mm, podlahy v podlaží 150 mm. Po obvodu roznášecí vrstvy tvo ené 

cementovým litým pot rem Cemflow je umíst n dilatační pásek Isover N/PP 50 v tl. 15 

mm. Tepelná, v p ípad  podlah odd lujících podlaží akustická izolace, je odd lena od 

roznášecí vrstvy PE fólií. Nášlapné vrstvy jsou navrženy z keramické dlažby, linolea, 

v místnosti kotelny tvo í nášlapnou vrstvu litý pot r, který bude strojn  zabroušen. U 

podlah s „mokrým provozem“ bude použit vodot sný, hydroizolační nát r Den Braven. 

Podhledy 

 Podhledy jsou ešeny jako zav šené sádrokartonové od firmy Rigips. Jedná se 

dvouúrovňový zav šený rošt Rigips tvo en R-CD profily s jednoduchým oplášt ním 

SDK deskou Rigips RF. V prostorech vlhkých prostor budou použity impregnované 

desky Rigips RBI. Rektifikační záv sy budou do stropní konstrukce kotveny 

zatloukacími hmoždinkami. Podhledy budou provedeny dle technologických postup  

daných výrobcem.  

Obklady 

 Obklady st n jsou v hygienických místnostech zhotoveny do výšky 2,0 m nad 

úroveň podlahy. V kuchyni a p ípravnách jídel je zhotoven ve výšce 0,Ř – 1,4 m. 

Pokládka bude provedena odbornou firmou. Barevný odstín a zp sob kladení obklad  

bude konzultován s investorem. 

Omítky 

 Vnit ní omítky jsou provedeny ve 3 vrstvách – podkladní vrstvou je Baumit 

p ednást ik v tl. 3 mm, poté se provede jádrová vrstva z Baumit MPI 25 v tl. 15 mm, 

nakonec se provede štuková omítka Baumit v tl. 3 mm. Pro správné provedení vnit ních 

omítek je nutné dodržovat technologické p estávky mezi nanášením jednotlivých vrstev 

a p edevším dbát na rovinnost, která je kontrolována latí. Rohy budou vyztuženy 

rohovými profily se síťkou, styk s jinými materiály bude taktéž vyztužen armovací 

síťkou pro omítky. Styk omítky s malbou u zav šeného pohledu bude opat en 

akrylovým tmelem. 

Malby a nát ry 

 Malby u omítek zd ných konstrukcí budou opat eny nát rem Primalex ve dvou 

vrstvách. Malby u sádrokartonových p íček a pohled  budou provedeny malbou 

Prolatex. Barevné odstíny budou up esn ny investorem. 
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 Konstrukce d ev ného vazníku bude opat ena ochranným nát rem proti 

biotickým šk dc m OPTIMůL Den Braven v hn dém odstínu. Podbití z prken u 

vazníku bude opat eno bezbarvým venkovním lakem Balakryl. 

V trání 

 V tšina prostor  je odv trána p irozen  okny. Bude spln na minimální vým na 

vzduchu n = 0,5/h. Odv trání kanalizačního potrubí je ukončeno na st eše v trací 

hlavicí. Místnosti, kde není p ívod vzduchu zajišt n p irozen , bude odv trán za pomocí 

axiálního ventilátoru ovládaného vazbou na sv telný vypínač. P ívod vzduchu je ešen 

m ížkou ve spodní části dve í.  

Vytáp ní 

 Vytáp ní objektu bude ešeno specialistou v oboru TZB. Objekt bude vytáp n 

plynovým kondenzačním kotlem Buderus Logamax Plus. Pro odtah spalin je navržen 

nerezový vícevrstvý komín Schiedel. Vytáp ní místností bude ešeno dvoutrubkovou 

otopnou soustavou se spodním rozvodem a nuceným ob hem vody. Vedení rozvod  

bude vedeno pod stropem v zav šeném podhledu. 

Kanalizace dešťová a splašková 

 Odvod splaškových vod bude proveden nov  vybudovanou p ípojkou DN 200 

PVC KG z revizní šachty, do níž splaškové vody budou z celého objektu svedeny. 

Dešťová voda ze st ech – plochých i sedlové bude odvád na do retenční nádrže 

s objemem 3750 L. P epad retenční nádrže bude napojen na vybudovanou p ípojku a 

odveden do jednotné kanalizace. Drenážní potrubí bude po obvodu stavby 

v projektovaném úseku odvedeno do revizní šachty. Kanalizační potrubí budou uložena 

v pískovém loži tloušťky 150 mm a vrchní hrdlo bude pískem obsypáno do výšky 300 

mm. Potrubí bude uloženo v p edepsaném spádu a v p edepsaném krytí. Vnit ní rozvody 

budou provedeny z PP HT. Odv trání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úroveň 

st echy. 

Vodovod 

Na hranici pozemku bude vybudována nová vodovodní p ípojka PEHD 100 SDR 

11 32 x 3,0. Objekt bude napojen na ve ejný vodovod, jehož provozovatelem jsou 

Vodovody a kanalizace Vsetín. P ípojka na ve ejný ád bude provedena navrtávacím 

pásem s uzáv rem, zemní soupravou a poklopem. Vodom rná soustava bude umíst na ve 

vodom rné šacht  s rozm ry ř00 x 1200 mm. Potrubí p ípojky bude uloženo na pískovém 
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loži tloušťky 150 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol trubky. V této výšce se 

do výkopu položí výstražná fólie. Vnit ní rozvody budou z PPR. Potrubí bude izolováno 

dle platných p edpis . Bude provedena tlaková zkouška, o níž bude proveden zápis a 

protokol. 

Elektrická energie 

P ípojka bude provedena odbočením z kabelového vedení „T spojkou“, minimální 

pr ez p ípojky p i tomto provedení je 4 x 25 mm2 ů1. Součástí p ípojky je kabelová 

sk íň umíst na ve zd né nice na hranici pozemku. Dví ka sk ín  budou označeny 

symbolem. Rozvodná sk íň bude umíst na v koteln . Elektroinstalace v objektu bude 

vedena v podhledu. Elektroinstalaci provede odborná firma. 

Plynovod 

Hlavní uzáv r plynu je umíst n na hranici pozemku ve zd né nice. P ípojka je 

provedena plynovodním potrubím z HDPE 100 32 x 3,0 SDR 11. Potrubí bude uloženo 

v pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol trubky. V této 

výšce se do výkopu položí výstražná fólie se signálním vodičem. Plynový kotel je umíst n 

v místnosti číslo 137 – Kotelna. Potrubím plynovodu v objektu je ocelové sva ované 

závitové potrubí. 

D.1.1.a.5 Bezpečnost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prost edí 

Stavba byla navržena takovým zp sobem, aby byla bezpečná p i užívání. 

Nevznikalo nebezpečí úrazu, nehod, či jiných zran ní. Velký d raz byl kladen p edevším 

na ešení zábradlí u schodišť pro zajišt ní bezpečnosti p edevším d tí. Všechny dve ní 

otvory jsou do 1/3 výšky bez zasklení dle požadavk . 

Stavba a její charakter nep edstavuje bezpečnostní rizika spojená s jejím 

užíváním. P i provád ní stavebních a montážních prací budou dodrženy veškeré 

bezpečnostní p edpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovník  zejména dle 

vyhlášky 5ř1/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích a další platné normy pro provád ní staveb. Zam stnanci 

budou vybaveni ochrannými pom ckami a proškoleni. Zhotovitel zajistí staveništ  tak, 

aby zajistil zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
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D.1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osv tlení, akustika 

 Tepeln  technické posouzení navržených konstrukcí a osv tlení denních 

místností je ešeno v samostatné složce C.4 Stavební fyzika.   

D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požárn  bezpečnostní ešení stavby je detailn  popsáno v samostatné složce této 

diplomové práce. C.3. Obsahuje veškeré výpočty, posouzení, hodnocení, opat ení.  

D.1.1.a.Ř Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení 
 Použité materiály musí mít požadované vlastnosti – uvedené v projektové 

dokumentaci. Musí s nimi být zacházeno v souladu s postupy a podmínkami, které 

udává výrobce. Dodržení pracovních postup  zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

D.1.1.a.ř Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provád ní a jakost navržených konstrukcí 
Nejsou navrženy netradiční technologie ani zvláštní požadavky na provád ní a jakost 

navržených konstrukcí. 

D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele  

Není p edm tem DP. 

D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
p ípadných kontrolních m ení a zkoušek, pokud jsou uvažovány nad 
rámec povinných – stanovených p íslušnými normami 

Není p edm tem DP. 

D.1.1.a.12 Výpis použitých norem  

 Zákon č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní 

pozd jších p edpis ; 

 Zákon č. 406 / 2000 Sb. o hospoda ení energií ve zn ní pozd jších p edpis ; 

 Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby ve zn ní 

vyhlášky č. 20/2012 Sb.; 

 Vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve zn ní pozd jších p edpis ; 

 Vyhláška č. 7Ř/2013 Sb. o energetické náročnosti budov; 
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 Na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku 

a vibrací;  

 Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i 
práci ve zn ní pozd jších p edpis ; 

 ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie; 

 ČSN 73 0540-2: 2011 Tepelná ochrana budov: Požadavky; 

 ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin; 

 ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody; 

 ČSN 730532:2010 ůkustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk  – Požadavky; 

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

z vlastností stavebních prvk  – Část 1: Vzduchová nepr zvučnost mezi 
budovami;   

 ČSN EN 12354-2:2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 
z vlastností stavebních prvk  – Část 2: Kročejová nepr zvučnost mezi budovami; 

 ČSN 73 05Ř0-1:2007+Z1:2011 Denní osv tlení budov – Část 1: Základní 
požadavky; 

 ČSN 7305Ř0-3 Denní osv tlení budov – Část 3: Denní osv tlení škol 

 - Vyhláška MVČR 23/200Ř Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb (7/2008) 

 - ČSN 730Ř02 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty Ě1/2011ě 

 - ČSN 730Ř10 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení Ě5/200řě 

 - ČSN 730Ř73 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou Ě6/2003ě 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brn  dne 15.1. 2016    ………………………………. 

       Vypracoval: Bc. Pavel Van k 
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Záv r 

 P edm tem záv rečné diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace 

mate ské školy. Projekt byl zpracován s použitím platných norem, vyhlášek, doporučené 

literatury. Zám rem bylo navrhnout ucelený komplex, který obsahuje provoz mate ské 

školy s místnostmi pro zájmovou činnost a zároveň využít mírn  svažitého terénu pro 

osazení objektu do n kolika výškových úrovní. Projekt byl v určitých fázích projektu 

n kolikrát pozm n n a modifikován, aby vyhovoval normám a technickým požadavk m 

pro ešenou stavební část. P edevším velkým zásahem oproti p vodnímu návrhu bylo 

umíst ní únikových schodišť u štítových st n.  

 Výsledným výstupem práce je mate ská škola se zajímavým dispozičním a 

konstrukčním ešením z moderních materiál . Hlavní osobní p ínos práce vidím 

v rozší ení a uplatn ní znalostí v oblasti tepelné techniky. 
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Seznam použitých zkratek  
MŠ   - mate ská škola 

THU  - technicko – hospodá ský ukazatel 

JKSO  - jednotná klasifikace stavebních objekt  

ČSN  - Česká státní norma 

ČSN EN  - Eurokód 

NP   - nadzemní podlaží 

PB    - požárn  bezpečnostní ešení 

PD   - projektová dokumentace 

SO   - stavební objekt 

k.ú.   - katastrální území 

ZPF   - zem d lský p dní fond 

HUP   - hlavní uzáv r plynu 

KPa   - Kilopacal 

°C   - stupeň Celsia 

TZB    - technické za ízení budov 

PUR    - polyuretan 

MC   - malta cementová 

PVC   - polyvinylchlorid 

PE   - polyetylén 

EPS   - p nový polystyrén 

L   - litr 

ŽB   - železobeton 

ZTP   - zdravotn  t lesn  postižení 

ETICS - external thermal insulation composite systems Ěvn jí tepeln  

izolační kompozitní systémě 

PPR   - polypropylen 
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