
 

 







ABSTRAKT  

Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení novostavby 

mateřské školy. 

Záměrem je výstavba nové mateřské školy, která poskytne dětem předškolního věku z budovy 

vizuální kontakt s přírodou a venkovním prostředím. Proto je celý objekt směrován na jih do 

zahrady. Tento objekt zahrnuje i učebnu pro mimoškolní aktivity ve druhém nadzemním 

podlaží. 

Objekt je navržen jako zděný z keramických tvárnic Porotherm, založený na betonových 

základových pásech a v suterénu je obvodové svislá nosná konstrukce tvořena 

železobetonovými tvarovkami. Zateplení je kontaktního zateplovacího systému a 

provětrávané fasády s dřevěným obložením z borovicového dřeva (Thermowood). Zastřešení 

je projektováno částečně jako jednoplášťová vegetační (extenzivní) plochá střecha, částečně 

jako dvouplášťová plochá střecha s příhradovým vazníkem. Stropní nosné konstrukce jsou 

v suterénu a prvním podlaží tvořeny železobetonovou monolitickou stropní deskou. 
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systém, dřevěné obložení, provětrávaná fasáda, HS portal, dřevohliníkové okno 

  



ABSTRACT  

The aim of my diploma thesis is to elaborate project documentation for the execution of a new 

building of kindergarten.  

The intention is to construct a new kindergarten which access preschool-age children has 

visual contact with nature and space of outside. This is purpose why all main windows face 

south. In the second floor is situated schoolroom for minor activity. 

The building is designed as brick, using clay blocks which are put on concrete foundation 

strips. Basement walls are from formwork brick fill concrete and steel armature. Thermal 

insulation is from contact thermal insulation system and ventilated facade with wood 

clapboard from pine (Thermowood). The roofing is designed partly as single-shell vegetative 

(extensive) roof and partly as a float double-shell roof with timber truss girder. Ceiling 

construction in the basement and the first floor is from concrete load-bearing structure. 
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1 ÚVOD 

 

 Diplomová práce má za úkol návrh a ešení budovy mate ské školy dle platných 

norem a vyhlášek. Tato novostavba je navržena s dv ma nadzemními podlažími a je částečn  

podsklepena. Část objektu je pouze jednopodlažní a část t ípodlažní – dv  nadzemní podlaží a 

jedno podzemní. Stavba je umíst na na parcele č. 141/3, katastrálním území Telč [765546]a je 

situována na vyvýšeném bod  avšak rovinném terénu. Mate ská škola má dv  odd lení pro 

celkem 50 d tí p edškolního v ku včetn  společné p ípravny jídel, t etí odd lení je v druhém 

nadzemním podlaží pro odpolední kurzy pro až 15 d tí. P ístup do všech t í odd lení je ze 

severní strany. Kladl se d raz na správné dispoziční ešení pro výchovu a vzd lávání d tí 

p edškolního v ku a p edevším orientaci na jižní stranu, ale také na zvolení vhodného 

konstrukčního systému s ohledem na okolní zástavbu.  

 Budova je samostatn  stojící zd ná částečn  d evem obložená stavba. Jednopodlažní 

část je zast ešena nepochozí vegetační plochou st echou a část o dvou nadzemních podlažích 

plochou dvoupláš ovou st echou. P dorys je ve tvaru velmi rozší eného obráceného „V“, kdy 

ve vrcholu je tém  čtvercový p dorys dvoupodlažní části. Objekt je navržen ze zdícího 

systému Porototherm - v jednopodlažní části dopln n o kontaktní zateplovací systém a 

v t ípodlažní části dopln no o zateplovací systém s prov trávanou fasádou (d ev né obložení). 
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A PR VODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje  

A. .  Údaje o stavbě  
 

a) Název stavby:   Mate ská škola  

b) Místo stavby:   141/3 

    katastrální území Telč [765546] 

Stavební ú ad:    Telč 

Kraj:     Vysočina 

Charakter stavby:   Novostavba  

Stupeň dokumentace:   Stavební povolení  

Projektant:   Bc. Vojt ch K enek  

    Stará íše 69  

    588 67  

Dodavatel stavby:   Bude vybrán na základ  výb rového ízení  

Stavebník:    M sto Telč 

    nám stí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnit ní m sto 588 56  

A. .  Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    M sto Telč,  

    nám stí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnit ní m sto 588 56 

A. .  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

 
Projektant:    Bc. Vojt ch K enek     

Stará íše 69 

    588 67 

  

A.2 Seznam vstupních podklad   
  

 Projektová dokumentace MŠ  

 Katastrální mapa dotčených pozemk  a nejbližšího okolí 

 

   



A.3 Údaje o území  

 
a) rozsah ešeného území; zastav né / nezastav né území  
 Projektová dokumentace eší výstavbu školního za ízení – mate ské školy. Součástí 

objektu je i prostor t ídy pro volnočasové aktivity. Stavba bude provedena na pozemkové 

parcele p. č.  141/3. Pozemek (plocha 3874 m
2) se nachází ve m st  Telč, v katastrálním 

území Telč 765546, v částečn  zastav né lokalit . V současné dob  je parcela bez využití, je 

porostlá travou a stromy, nenacházejí se na ní žádné stavební objekty. Z východní strany jsou 

dva bytové t i bytové domy v dostatečné vzdálenosti na to, aby m ly výrazn  vliv pro 

podmínky školky.  Ze severní a západní strany jsou vedeny veškeré inženýrské sít , na které 

bude budova napojena. Pozemek bude napojen na p ilehlou místní komunikaci na západní 

stran  na ulici Nerudova. 

 

b) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, v 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.)  

 Dotčené pozemky se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zón , zvlášt  

chrán ném území či v záplavovém území. 

  

c) údaje o odtokových pom rech  

 Deš ová voda bude zpracována na pozemku objektu. Určitou část vody zadrží 

vegetační plochá st echa, zbytek deš ové vody ze st ech bude svedena do akumulační nádrže, 

z které povedou trativody pro vsakování do zahrady. 

 

d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas  

 ešená stavba splňuje územní rozhodnutí p edepsané regulativy pro danou zástavbu, 

stavba je tedy v souladu s územním plánem m sta. 

  

 

 

 

 

 



e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p ípad  

stavebních úprav podmiňujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn  

plánovací dokumentací  

 Umíst ná stavba a její konstrukční ešení je v souladu s platným územním plánem 

m sta. ešená stavba tedy splňuje územní rozhodnutí p edepsané regulativy pro danou 

zástavbu.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území  

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.  

 

g) údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán   

 Požadavky dotčených orgán  týkajících se území byly zapracovány do projektové 

dokumentace.  

 

h) seznam výjimek a úlevových ešení  

 Nevyskytují se zde žádné výjimky ani úlevová ešení. 

  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

 Žádné další související nebo podmiňující investice nejsou známy.  

  



 

 

j) seznam pozemk  a staveb dotčených umíst ním a provád ním stavby (podle katastru 
nemovitostí)  

EŠENÁ PARCELA: 

141/3 

Katastrální 
území Telč [765546] 
Vým ra 3874m2 

Vlastnické 
právo 

M sto Telč, nám stí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnit ní M sto, 58856 

Telč 

Ochrana Nejsou evidovány žádné zp soby ochrany. 
Zp sob využití Zeleň 

Druh pozemku Ostatní plocha 

SOUSEDNÍ PARCELY: 
141/5 

Katastrální území Telč [765546] 
Vým ra 395m2 

Vlastnické právo 

M sto Telč, nám stí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnit ní M sto, 58856 
Telč 

Ochrana Nejsou evidovány žádné zp soby ochrany. 
Zp sob využití Ostatní komunikace 

Druh pozemku Ostatní plocha 

7364/1 

Katastrální území Telč [765546] 
Vým ra 4894m2 

Vlastnické právo 

M sto Telč, nám stí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnit ní M sto, 58856 
Telč 

Ochrana Nejsou evidovány žádné zp soby ochrany. 
Zp sob využití Ostatní komunikace 

Druh pozemku Ostatní plocha 

152 

Katastrální území Telč [765546] 
Vým ra 683m2 

Vlastnické právo 1/2 Pavlík Tomáš, Tyršova 1561/4, 58601 Jihlava 

1/2 Pavlíková Eva Mgr., Ph.D, Št pnická 62, Telč-Št pnice, 58856 Telč 

Ochrana zem d lský p dní fond 

Zp sob využití 
Druh pozemku Zahrada 

 

 

 

 

 



141/1 

Katastrální území Telč [765546] 
Vým ra 752m2 

Vlastnické právo Rábek Petr, Št pnická 63, Telč-Št pnice, 58856 Telč 

Ochrana zem d lský p dní fond 

Zp sob využití 
Druh pozemku Zahrada 

 

140 

Katastrální území Telč [765546] 
Vým ra 824m2 

Vlastnické právo Petrák František, Nerudova 68, Telč-Št pnice, 58856 Telč 

Ochrana zem d lský p dní fond 

Zp sob využití 
Druh pozemku Zahrada 

 

160/1 

Katastrální území Telč [765546] 
Vým ra 4894m2 

Vlastnické právo 

M sto Telč, nám stí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnit ní M sto, 58856 
Telč 

Ochrana Nejsou evidovány žádné zp soby ochrany. 
Zp sob využití Zeleň 

Druh pozemku Ostatní plocha 

 

 

 

 

  



A.4 Údaje o stavb   
a) nová stavba nebo zm na dokončené stavby  

Jedná se o novou stavbu mate ské školy.  

 

b) účel užívání stavby  

Jedná se o mate skou školu se dv ma odd lením pro 50 žák  (každé odd lení určeno pro 25 

d tí) a jedním odd lením pro volnočasové aktivity. 

  

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka apod.)  

Stavba není památkov  chrán ná. Stavba je bez požadavk  na ochranu. 

 

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

požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Technické požadavky na stavby jsou spln ny (dle požadavk  vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby) v celém prvním podlaží. Obecné technické požadavky 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb jsou taktéž v odd leních spln ny (dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb) v celém prvním podlaží.  

 

f) údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis   

Požadavky dotčených orgán  týkajících se stavby byly zapracovány do projektové 

dokumentace po jejich získání.  

 

g) seznam výjimek a úlevových ešení  

Nevyskytují se zde žádné výjimky ani úlevová ešení.  

  



 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatel  / pracovník  apod.)  

 

Plocha ešeného území - plocha pozemku:  3874 m
2
 

Zastav ná plocha:     647 m
2
 

Obestav ný prostor stavby:     4213,62 m
3  

Užitná plocha stavby: Podlahová plocha:  862,8 m
2

  

Počet uživatel :      2×25 d tí + 6 zam stnanc   

Počet podlaží:      3 

Počet odd lení:      3  

Počet parkovacích míst:    pro osobní auta:  4 

       pro invalidy:  1 

 

i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické náročnosti budov 
apod.)  

 

Celkové množství odvád ní splaškových vod: 6,28 l/s  

Celkové množství odvád ní deš ových vod: 28,15 l/s  

- Voda bude vsakována na pozemku investora  

Pr m rná denní pot eba vody: 3,840 m
3
/den  

Max. hod. pot eba vody: 1360 l/s  

 



j) základní p edpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, člen ní na etapy)  
P edpokládané zahájení stavby: 03/2018  

P edpokládané ukončení stavby: 11/2019 

Provede se odstran ní p vodní zelen  na pozemku, dále prob hne vytyčení a zam ení stavby. 

V následující etap  se provedou výkopové práce, po jejich dokončení betonáž základových 

konstrukcí. Dále následuje vrchní hrubá stavba s dodržením technologických postup  a 

p estávek, poté zast ešení objektu. Provede se osazení výplní otvor , dále vnit ní práce a 

práce dokončovací. V záv ru se uskuteční drobné terénní úpravy a provedou se vn jší 

komunikace.  

 

k) orientační náklady stavby  
Základní t íd ní vychází z Jednotné klasifikace stavebních objekt  (JKSO).  

801 – Budovy občanské výstavby  

801.3 – Budovy pro výuku a výchovu  

Cena za 1 m3 obestav ného prostoru: 5428 Kč/m3 (svislá nosná kce zd ná z cihel, tvárnic, 

blok )  

P edpokládané náklady dle THU: 22,9 mil. Kč  

 

A.5 Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení  
SO 01    Mate ská škola   
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku  
 

 Pozemek se nachází v severní části m sta. Území je vymezeno obytnou zástavbou 

rodinných a bytových dom . Stavební pozemek je nezastav ný, jeho dosavadní využití 

sloužilo jako ostatní zatravn ná a porostlá plocha a nachází se na vyvýšeném rovinném 

terénu. Projektová dokumentace eší stavbu mate ské školy na parcele p. č.  141/3, v 

katastrálním území Telč 765546. Na pozemku se nenacházejí žádné stávající stavby. Na 

severní stran  se nacházejí vzrostlé stromy, které budou dle výkresu situace odstran ny. Na 

pozemku se nenachází žádná ochranná pásma inženýrských sítí. Pozemek je dostatečn  velký 

pro skladování stavebního materiálu i pro za ízení staveništ . Stavební pozemek se nenachází 

v záplavovém ani poddolovaném území. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by 

m la vliv na návrh za ízení staveništ . 

 

 

b) výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 
hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.)  
 

 Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní založení stavby.  

Index radonového rizika p echodný – stanoveno dle map radonového indexu. Pro 

ešenou lokalitu nebyl zpracován radonový pr zkum. V dané oblasti se vyskytují dle map a 

pr zkum  z blízkých pozemk  p edevším hlíny s p ím sí písk  a št rku t ídy F3. Základové 

pom ry lze označit jako jednoduché. Rdt = 250 kPa. 

  



c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
Pozemkem nevedou žádné inženýrské sít  ani jiná za ízení, která by m la být 

chrán na bezpečnostními pásmy. Objekt nespadá do žádného bezpečnostního ani 

ochranného pásma. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
 V ešeném území nejsou evidovány žádné lokality sesuv , poddolovaná území ani 

záplavová území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ry v území  
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky a na odtokové pom ry v 

území. Deš ové vody budou svedeny ze st ech p es vnit ní a vn jší svody na pozemek 

stavebníka do akumulační nádrže s trativody vedoucími pod zahradu. Deš ové vody z terasy a 

zpevn ných ploch zatravňovací dlažbou budou vsakovány do p dy. Splaškové vody budou 

svedeny do rozdílné kanalizace vlastnící m sto Telč. Komunální odpad bude likvidován 

svozem na základ  smlouvy s M stským ú adem.  

P i provád ní stavby je t eba okolní stavby chránit b žnými prost edky, dodržovat noční klid, 

zamezit nadm rné hlučnosti a prašnosti apod. Staveništ  bude po dobu výstavby ohrazeno 

oplocením výšky 2 m a bude zabrán no vstupu nepovoleným osobám.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin  
 

 Na pozemku se nacházejí vzrostlé stromy a ke e, které budou ve velké mí e 

zachovány. N které th je na jižní stran  a jeden vzrostlý strom budou však odstran ny (viz 

výkres koordinační situace) 

 

g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  
určených k pln ní funkce lesa (dočasné/trvalé)  
 

 Pozemková parcela byla využívána jako ostatní p da, nenacházející se v ZPF, avšak 

na je d vod se domnívat, že na pozemku se nachází ornice a proto bude na celém pozemku 

odstran na ornice v mocnosti cca 350 mm.  

Pozemky však NEspadají do zem d lského p dního fondu (ZPF). 

 

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

 



 Stavba bude napojena na inženýrské sít  (voda, elektro, kanalizace splašková, 

deš ová, sd lovací kabel), které byly v rámci p ípravy staveništ  zakončeny na hranici 

pozemku v pilí ku nebo byly zaslepeny na parcele stavebníka. Parkovací stání byla ešena 

parkovacím místem na pozemku stavebníka. Podél západní hranice parcely je vedená místní 

komunikace (ulice Nerudova), na kterou bude napojena p íjezdová komunikace ešeného 

objektu. Hlavní p íjezdová komunikace a zároveň parkovišt  bude provedeno ze zatravňovací 

dlažby, chodníky budou buď také ze zatravňovací dlažby nebo mlátové.  

 

i) v cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
  

Počátek výstavby je plánován na b ezen roku 2018, ukončení stavebních prací na 

listopad 2018 (podrobn ji nejsou ešeny – nejsou p edm tem diplomové práce).  

 

B.2 Celkový popis stavby  

B. .  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 Budova je ešena jako víceúčelová zd ná stavba. Jedná se o novostavbu mate ské 

školy, tedy o objekt sloužící pro výchovu a vzd lání d tí p edškolního v ku. MŠ sestává ze 

dvou odd lení pro celkem 50 d tí a jednoho odd lení pro volnočasové aktivity.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení  
 

 Stavba je umíst na ve m st  Telč v katastrálním území Telč 765546 na severní stran  

m sta. Stavba je navržena tak, aby co možná nejlépe vyhov la obecným technickým 

požadavk m na výstavbu a p íslušným p edpis m, zákon m a normám. Jedná se o t ípodlažní 

stavbu, splňující územní rozhodnutí p edepsané regulativy pro danou zástavbu. Budova 

splňuje prostorové nároky pro dv  odd lení MŠ (pro 50 d tí) a 1 odd lení (pro 15 d tí). 

  

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

 Budova je navržena s jedním podzemním a dv ma nadzemními podlažím. Nosný 

systém mate ské školy je navržen jako zd ný. Nadzemní podlaží je vyzd no z keramických 

broušených tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix tl. 300 mm na p nu s certifikovaným 

kontaktním zateplením z minerální izolace z kamnných vláken tl. 180 mm. Zdivo v suterénní 



části je tvo eno ze ztraceného bedn ní tl. 300 mm, které bude zatepleno soklovým 

extrudovaným polystyrenem tl. 140 mm. Dutiny ztraceného bedn ní budou vyztuženy dle 

výpočtu a zality betonovou sm sí. Vnit ní nosné jsou provedeny z keramických broušených 

tvárnic Porotherm 30 Aku Sym na p nu DRYFIX tl. 300 mm a p íčky z Porotherm Aku 115 

na obyčejnou maltu, tl. 115 mm. T ípodlažní část bude obložena borovicovými prkny 

Thermowood, v jednopodlažní části bude provedena omítka na kontaktním zateplení. 

Jednopodlažní část je zast ešena nepochozí vegetační plochou st echou, jejíž nosnou 

konstrukci tvo í monolitická ŽB deska tl. 220 mm. Nad další částí budovy je plochá 

dvoupláš ová st echa.  

B. .  Celkové provozní řešení, technologie výroby  

  
 Provozn  lze celý objekt rozd lit do 3 částí, tedy 2x d tská odd lení, která jsou 

spojena společným vedlejším komunikačním prostorem a vedlejším odd lením které tyto dv  

odd lení spojuje, a  už komunikačním prostorem nebo společnou p ípravnou jídel. 

Dispoziční ešení stavby vychází z orientace ke sv tovým stranám. Hlavní vstupy do budovy 

jsou ešeny ze severní strany. Vzájemné propojení objektu je ešeno centrální chodbou 

spojující jednotlivé úseky. Každé d tské odd lení má však vlastní vstup, kterým se prochází 

do zádve í, na které navazuje chodba, ze které se prochází do šatny prvního odd lení, z šatny 

je dále vstup do umývárny a t ídy pro d ti. Z umývárny vede op t vstup do t ídy pro d ti. Z 

herny je umožn n vstup na terasu. Ke t íd  d tí je p ilehlý sklad hraček, sklad lehátek a šatna 

učitelek, a výdejní pult z p ípravny jídel. Druhé odd lení je ešeno obdobn . 

Z hlavního vstupu do t ípodlažní části je p ístup do hlavního vestibulu, z n ho je poté 

p ístup do editelny, p ípravny jídle, skladu várnic, úklidové místnosti, toalety pro 

zam stnance a šatny pro zam stnance. Dá se z n j taky projít skrz zádve í odd lení do 

jednotlivých odd lení. Z vestibulu se schodišt m dá dostat do suterénu, kde se nachází 

místnost údržbá e, kotelna, sklady a strojovna vzduchotechniky. 

 Celý objekt je ešen z keramických broušených tvárnic dle projektové dokumentace. 

Výkopové práce budou provád ny strojn , začišt ní bude provedeno ručn . Vyt žená zemina 

bude použita na terénní úpravy. P ebytečná zemina bude vyvezena na skládku, kterou určí 

m stský ú ad Telč. Betoná ské práce budou provád ny z betonu vyrobeného na stavb  nebo 

dováženého. Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou. V celém pr b hu 

stavby bude zajiš ováno dodržování všech bezpečnostních p edpis , platných vyhlášek a 

na ízení včetn  vyhlášek m sta. 



 

B. .  Bezbariérové užívání stavby  

 Ob  odd lení mate ské školy jsou ešena jako bezbariérová a odpovídají podmínkám 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb.  

B. .  Bezpečnost při užívání stavby  

 Bezpečnost p i užívání bude zajišt na provozovatelem stavby. Stavba bude provedena 

tak, aby p i jejím užívání nedocházelo k úraz m (podrobn ji vyhláška č. 591/2006 Sb. a č. 

362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích). 

B .  Základní charakteristika objektů  

a) stavební ešení  
 Objekt je stavebn  navržen tradiční technologií výstavby. Nosnou konstrukcí je 

st nový systém, založený na základových pasech, se stropní (st ešní) nosnou konstrukcí z 

železobetonových monolitických desek vetknutých do ztužujícího v nce a z d ev ných 

p íhradových vazník .  

 

b) konstrukční a materiálové ešení  
 ZÁKLADY – Objekt bude založen na základových pasech sp ažených se základovou 

deskou. Založení v 1NpP bude provedeno do nezámrzné hloubky, min. 1000 mm pod rostlým 

terénem. A to jak pod obvodovým zdivem, tak i pod vnit ním nosným v 1NP. Základové 

konstrukce budou provedeny z p l metru vysokého ztraceného bedn ní (vyztuženého) a 

dalšího p l metru bude tvo it základový pás z prostého betonu s možností p ím si lomového 

kamene až do množství 1/3 celkového objemu základ . Zakládání je ešeno na základových 

pas  z prostého betonu a ze ztraceného bedn ní. Obvodové základy budou zatepleny 

extrudovaným polystyrenem tl. 140 mm. 

 STROPNÍ KONSTRUKCE – Stropní konstrukce jsou navrženy jako t žké, nespalné. 

Stropy budou provedeny z monolitické železobetonové desky, krom  stropu nad 2NP, kde 

bude nosnou konstrukci tvo it p íhradový vazník. Stropní konstrukce v celém 1NP je opat ena 

kazetovým sádrokartonovým podhledem s volným místem pro vedení instalací. V 2NP budou 

podhled tvo it plné sádrokartonové protipožární desky (dvojité oplášt ní). V 1S bude 

provedena na strop  pouze omítka. 

OBVODOVÉ KONSTRUKCE –  Obvodové konstrukce budou z keramických tvárnic 

Porotherm tl. 300 mm na p nu s kontaktním zateplovací systém v tl. 180 minerální izolace 



z kamenných vláken. Vnit ní nosné st ny budou z keramických broušených tvárnic Porotherm 

tl. 300 mm na p nu tl. 300mm, p íčky budou Porotherm Aku tl. 115 mm na obyčejnou maltu. 

 ST ECHA – St ešní konstrukce je na části objektu ešena jako jednopláš ová 

vegetační plochá st echa opat ena atikami. Na vícepodlažní části budovy bude zast ešení 

ešeno dvoupláš ovou plochou st echou.  

 FASÁDA – Vn jší povrch fasády domu bude tvo en zatíranou tenkovrstvou 

silikátovou omítkou bílé barvy. Na dvoupodlažní části bude provedena fasáda oplášt ní 

z borovicového d eva Thermowood se vzduchovou prov trávanou vrstvou. Sokl bude obložen 

betonovým obkladem (do výšky dle výkresu pohled ). Na vnit ních površích bude provedena 

jednovrstvá, vápenocementová omítka opat ená v místech užívaných d tmi akrylátovým 

lakem.   

HYDROIZOLACE – Izolace proti zemní vlhkosti je provád na pod celým objektem 

z dvou SBS modifikovaných asfaltových pás .  

OTVORY – Okna budou d evo-hliníková s izolačním trojsklem, p ípadn  dv  menší 

okna ve schodišti hliníková. Vnit ní dve e budou laminátové. Zárubn  uvnit  objektu budou 

laminátové obložkové. Venkovní dve e jsou navrženy jako, ty jsou částečn  prosklené.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita  
 Je dána použitým konstrukčním a materiálovým ešením  

 

B. .  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické ešení  
 

b) výčet technických a technologických za ízení  
 

B. .  Požárně bezpečnostní řešení  

viz samostatná p íloha 

 

B. .  Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepeln  technického hodnocení  
 Objekt je navržen dle současných požadavk  ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 
Výpočty viz samostatná p íloha Stavební fyzika. 
 

b) energetická náročnost stavby  
 Viz. samostatná p íloha Stavební fyzika. 
 

c) posouzení využití alternativních zdroj  energií  
Alternativní zdroje energií nejsou navrženy (není p edm tem diplomové práce).  
  



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

prostředí  

Zásady ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování pitnou vodou, 
odpad  apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)  
 Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými p edpisy a souvisejícími 

normami. Požadavky na v trání a požadované vým ny vzduchu jsou spln ny. Denní osv tlení 

je slunečním sv tlem okny, p ípadn  svítidly. Objekt bude vytáp n pomocí kondenzačních 

kotl  navržených dle zpracování tzb. Zásobování pitnou vodou je vodovodem z vodovodního 

ádu m sta Telč. B žný komunální odpad, který je skladován na míst  tomu určeném – 

popelnicovém stání, je likvidován obvyklou cestou (sb rné nádoby, odvoz smluvn  zajišt nou 

firmou).  

 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí  
a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží  
 Protiradonová ochrana odpovídá p echodonému indexu radonovému riziku.  

 

b) ochrana p ed bludnými proudy  
 Nevyskytují se.  

 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou  
 Nevyskytuje se (nejedná se o výrobní provoz) 

 

d) ochrana p ed hlukem  
 Stavba se nachází dostatečn  daleko od hlavních silnic a provoz  zp sobujících nadm rný 

hluk. Samotný objekt nebude produkovat hluk. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby 

splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související 

akustické vlastnosti stavebních výrobk .  

e) protipovodňová opat ení  
 

 Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, proto nejsou opat ení ešena.  

 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu  
Vodovodní a plynová p ípojka, čerpací šachta tlakové kanalizace jsou napojeny na 

potrubním vedení v p ilehlé ulici parc. č. 2309/4, silnoproud a slaboproud mají napojovací 

místa ve sk íních v blízkosti hranice pozemku ve st n  popelnicového stání. Polohy p ípojek 

jsou zobrazeny v situačním výkrese. 



B.4 Dopravní ešení  
a) popis dopravního ešení  
 Napojení dopravy do objektu je ešeno z ulice Nerudova p es nám stí brat í Čapk , 
tzn. ze západní až severozápadní strany. P íjezdová komunikace i parkovišt  bude zpevn no 
z betonové zatravňovací dlažby. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
 P íjezdová cesta bude napojena na stávající komunikaci. Budou dodrženy rozhledové 
trojúhelníky.  
 

c) doprava v klidu  
 Na pozemku stavebníka je navrženo 5 stání pro osobní automobily určené pro návšt vníky 
i zam stnance MŠ (z toho jedno stání vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace). V t sné blízkosti cca 200 metr  na nám stí brat í Čapk  se nachází další parkovací 
stání. 
 

d) p ší a cyklistické stezky  
Severní hranu objektu lemuje p ší stezka z asfaltu.  

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy  
 Upravený terén bude v co nejv tší mí e respektovat a kopírovat stávající sklon terénu, aby 
došlo k ádnému začlen ní objektu do situace. Žádné významné terénní úpravy nejsou ešeny.  
 

b) použité vegetační prvky  
 Není ešeno. 

 

c) biotechnická opat ení  
 Není ešeno.  
 

B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana  
a) vliv stavby na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da  
 Stavba nebude mít významn jší negativní vliv na životní prost edí. Deš ová voda 

bude zachycena na pozemku do akumulační a dále bude vsakována pomocí vsakovacího 

za ízení. Na pozemku bude vyhrazen prostor na komunální odpad (popelnicové stání), který 

bude t íd n do p íslušných odpadních nádob a pravideln  odvážen sjednanou odbornou 

firmou. 

 

b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana 
rostlin a živočich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin   
 Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv. 

 

 



c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000  
 Stavba nezasahuje do chrán ných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy Natura 

2000. 

 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIA  
 U tohoto typu stavby se nepožaduje.  
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních p edpis   
 Nevyskytují se.  
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

a) spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva  
 Realizací stavby nevzniknou žádné požadavky na pln ní úkol  ochrany obyvatelstva. 
Dodavatelské firmy jsou povinny dodržovat bezpečnostní p edpisy BOZP. 

B.8 Zásady organizace výstavby  
a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní  
 Pot eby a spot eby hmot budou uvedeny v technologickém p edpisu a zajistí je firma 
provád jící stavbu.  

 

b) odvodn ní staveništ   
 Staveništ  bude vyspádováno na západní stranu k místní komunikaci na ulici 

Nerudova. Komunikační plochy budou zpevn né št rkodrtí a vytvo ené tak, aby co nejvíce 

deš ové vody se vsakovalo do p dy na míst , v našem p ípad  zatravňovací dlažbou.  

 

c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 Napojení elekt iny bude zajišt no v provizorní rozvodné sk íni s elektrickou energií o 

nap tí 230V a 380V. Bude vybudována dočasná p ípojka pitné vody s vodom rem, která bude 

sloužit po celou dobu výstavby. Vjezd na staveništ  bude ze severní strany ze zhutn ného 

št rku, podloženého geotextílií. 

 Dopravní napojení na stávající místní komunikaci bude pomocí provizorní p íjezdové 

cesty na míst  budoucí p íjezdové cesty. 

 

d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky  
 Provád ní stavby nebude mít p ímý vliv na okolní stavby a pozemky, krom  využití 

pozemku místní komunikace. Nicmén  zhotovitel stavby zajistí stavbu tak, aby p ípadná 

hluková zát ž v chrán ném venkovním prostoru staveb vyhov la požadavk m stanoveným v 

na ízení vlády č. 142/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. Po 



dobu výstavby bude používat zhotovitel stroje, za ízení a mechanismy s garantovanou nižší 

hlučností a v náležitém technickém stavu.  

e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin  

 Celé staveništ  bude oploceno a vyv šena tabulka "Zákaz vstupu na staveništ ". 

Kácení bude probíhat jen v nezbytn  nutném rozsahu na ploše dotčené stavbou a bude 

konzultováno s odborem životního prost edí p íslušného ú adu. P edpokládá se sejmutí ornice 

ve vrstv  tl. 350 mm – není však nutné žádat o vyn tí ze ZPF. 

 

f) maximální zábory pro staveništ  (dočasné/trvalé)  
 P i výstavb  nedojde k záboru ve ejného prostranství. Okolí pozemky nebudou 

ovlivn ny. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidaci 

 Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpad  dle 381/2001 Sb.: 

 170201 D evo 

 170204 Plastové obalové fólie 

 170901 Stavební su  

 170504 Zemina + kamenivo 

 200101 papír a lepenka 

 Likvidace t chto odpad  bude provedena na základ  smlouvy mezi provád jící firmou  

a firmou mající oprávn ní k likvidaci odpad  dle platné legislativy.  

  

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin  
 Zemní práce budou provád ny v pot ebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a p ípojek. P edb žn  se nep edpokládá nutnost p ísunu nebo deponie zeminy. 

Výkopek ze základ  bude znovu použit na násypy kolem stavby.  

i) ochrana životního prost edí p i výstavb  

 Stavba nebude mít výrazn  negativní vliv na okolní p írodu a bude korespondovat s 

okolní výstavbou. Rozsáhle ohrožení živočich  či rostlin nehrozí. Kácení d evin bude nutné 

konzultovat se zástupci životního prost edí p íslušného ú adu. 

 

 

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 edpis  



 P i výstavb  je nutné bezpodmínečn  dodržet všechna zákonná ustanovení a p edpisy 

o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci. Jedná se p edevším o dodržování jednotlivých 

ustanovení Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., stejn  tak návrh a provedení budovy bude 

vyhovovat požadavk m na bezpečnost a ochranu zdraví. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

  Celé p ízemní podlaží je ešeno tak, aby vyhovovalo bezbariérovému užití stavby. 

 

l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 

 Na k ižovatce Nerudova a Št pnická bude namalován p echod pro chodce. Jiné 

opat ení nejsou z ejm  pot eba, protože se objekt nachází v klidném ústranní ruchu.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu, 

opat ení proti účink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.) 

 Provád ní stavby vychází z technologických postup  a technických list  daných 

materiál . Žádné další speciální podmínky pro provád ní nejsou známy. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

 P edpokládané zahájení stavby: 03/2018  

 P edpokládané ukončení stavby: 11/2019 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



D. . .a Technická zpráva 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Jedná se o novostavbu samostatn  stojící mate ské školy v Telči. V blízkosti stavby je 

obytná zástavba rodinných a bytových dom . Objekt bude sloužit pro výchovu a vzd lávání 

p edškolní mládeže. 

 Budova je ešena jako víceúčelová zd ná stavba. Jedná se o novostavbu mate ské 

školy, tedy o objekt sloužící pro výchovu a vzd lání d tí p edškolního v ku. MŠ sestává ze 

dvou odd lení pro celkem 50 d tí a jednoho odd lení pro volnočasové aktivity. 

 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční ešení, bezbariérové užívání 

stavby  

 Budova je navržena s jedním podzemním a dv ma nadzemními podlažím.  

 

BAREVNÉ EŠENÍ: 

Fasáda - Prov trávaná fasáda obložena prkny z borovice Thermowood na perodrážku 

- zatíraná silikátová tenkovrstvá omítka bílé barvy 

Okna, vstupní dve e – D evohliníková okna, Hliníková okna Hliníkové vstupní dve e 

St ešní krytina – plochá st echa (intenzivní) / asfaltové pásy 

 

DISPOZIČNÍ EŠENÍ: 

Dispoziční ešení stavby vychází z orientace ke sv tovým stranám. Hlavní vstupy do 

budovy jsou ešeny ze severní strany. Vzájemné propojení objektu je ešeno centrální 

chodbou spojující jednotlivé úseky. Každé d tské odd lení má však vlastní vstup, kterým se 

prochází do zádve í, na které navazuje chodba, ze které se prochází do šatny prvního 

odd lení, z šatny je dále vstup do umývárny a t ídy pro d ti. Z umývárny vede op t vstup do 

t ídy pro d ti. Z herny je umožn n vstup na terasu. Ke t íd  d tí je p ilehlý sklad hraček, sklad 

lehátek a šatna učitelek, a výdejní pult z p ípravny jídel. Druhé odd lení je ešeno obdobn . 

Z hlavního vstupu do t ípodlažní části je p ístup do hlavního vestibulu, z n ho je poté 

p ístup do editelny, p ípravny jídle, skladu várnic, úklidové místnosti, toalety pro 

zam stnance a šatny pro zam stnance. Dá se z n j taky projít skrz zádve í odd lení do 

jednotlivých odd lení. Z vestibulu se schodišt m dá dostat do suterénu, kde se nachází 

místnost údržbá e, kotelna, sklady a strojovna vzduchotechniky. 

 

 



c) celkové provozní ešení, technologie výroby 

Provozn  lze celý objekt rozd lit do 3 částí, tedy 2x d tská odd lení, která jsou 

spojena společným vedlejším komunikačním prostorem a vedlejším odd lením které tyto dv  

odd lení spojuje, a  už komunikačním prostorem nebo společnou p ípravnou jídel. 

 Celý objekt je ešen z keramických broušených tvárnic. Výkopové práce budou 

provád ny strojn , začišt ní bude provedeno ručn . Vyt žená zemina bude použita na terénní 

úpravy. P ebytečná zemina bude vyvezena na skládku, kterou určí m stský ú ad Telč. 

Betoná ské práce budou provád ny z betonu vyrobeného na stavb  nebo dováženého. 

Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou. V celém pr b hu stavby bude 

zajiš ováno dodržování všech bezpečnostních p edpis , platných vyhlášek a na ízení včetn  

vyhlášek m sta. 

 

d) konstrukční a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti budovy 

 Objekt je navržen z materiál  zajiš ujících jak dlouhodobou životnost pro daný účel 

užívání.  

Sv tlá výška s pobytem d tí je 2990 mm a splňuje podmínky vyhl. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby §49. 

Výška osazení objektu do terénu: 0,000 = podlaha 1NP = 254,40 m n. m., B. p. v. 

Sou adnicový systém S-JTSK. 

Zemní práce 

 P ed vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice v tlouš ce 350 mm, pod celým 

objektem stavby a p ilehlého okolí. Ornice bude složena na deponii na p ilehlé části 

pozemku a po skončení bude použita k terénním úpravám. Po sejmutí ornice prob hne 

vytyčení objektu. Vykopaná zemina bude taktéž uložena na pozemku a pozd ji použita (až 

po vybetonování základ  a spodní stavby).  

 Hladina podzemní vody bude pod úrovní základové spáry. P edpokládá se, že tato 

voda neovlivní plošné založení objektu. Radonové riziko bylo určeno jako p echodné. P ed 

zahájením samotné betonáže je nutné určit polohy jednotlivých prostup  instalací, uložit 

pr chodky a položit zemnící pásovinu. 

Po odhalení základové spáry novostavby nutno p ivolat odborného geologa, který 

provede p esné zat íd ní základových zemin z hlediska únosnosti základové spáry a 

prov í možnost využití vyt žené zeminy z hlediska event. zp tných zásyp . 

 Sklon krátkodob  otev eného výkopu bude určen p i provád ní prací dodavatelem 

zajišt ným odborným geologem. 



Základy 

Objekt bude založen na základových pasech sp ažených se základovou deskou. 

Základová konstrukce je tvo ena základovými pasy z prostého betonu a ztraceným 

bedn ním Best 30. Orientační výpočet velikostí základ  je uveden ve složce č. 1 – 

P ípravné a studijní práce. Základové konstrukce budou provedeny ze ztraceného bedn ní 

hloubky 0,5m a v hloubce 0,5 – 1,0 m bude základový pás z prostého betonu C20/25 s 

možností p ím si lomového kamene až do množství 1/3 celkového objemu základ .  

Podkladní železobetonová deska pod objektem je navržena tlouš ky 150 mm z betonu 

C20/25 s vloženou kari sítí Ø6mm s oky 150x150 oceli B500 a bude uložena na 

základových pasech.  

Použitý beton u základových konstrukcí je pevnostní t ídy C20/25. P i betonáži je nutné 

vynechat otvory pro prostupy instalací.  

Provedení základ  dle výkresu. 

Svislé konstrukce 

 Obvodové nosné zdivo je tvo eno z keramických broušených tvárnic POROTHERM 

30 PROFI DRYFIX pro zd ní na p nu, (247/300/249 mm).  

Vnit ní nosné zdivo je tvo eno z keramických broušených tvárnic POROTHERM 30 

AKU SYM zd né na p nu, (247/300/248 mm).  

Vnit ní nenosné zdivo je tvo eno z keramických broušených tvárnic POROTHERM 

11,5 AKU (497/115/238 mm) zd né na obyčejnou maltu.  

Železobetonová atika tl. 150 mm ploché st echy bude výztuží navázána na 

monolitickou železobetonovou stropní desku. 

 Pro dosažení výsledných tepelných odpor  a pro dosažení požadovaného akustického 

útlumu je nutné p i provád ní st n z tvárnic Porotherm dodržovat všechna technologická 

pravidla pro zd ní uvád ná výrobcem. 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Nad suterénní částí i nad částí prvního nadzemního podlaží jsou navržena stropní 

monolitická železobetonová deska tl. 220 mm probíhající i místy v nc . Je tvo ena z 

betonu C20/25 vyztuženy ocelí B500B. 

 P eklady nad otvory jsou ešeny jako keramické Porotherm KP7 nebo 

železobetonové s použitím systémového roletového tepeln izolačního dílu Porotherm KP 

VARIO. Obvodové zdivo je dopln no kontaktním zateplením tlouš ky 180 mm z 

minerální izolace z kamenných vláken.  



Železobetonová atika tl. 150 mm ploché st echy bude výztuží navázána na 

monolitickou železobetonovou stropní desku. 

St ešní konstrukce 

JEDNOPLÁŠ OVÁ VEGETAČNÍ PLOCHÁ ST ECHA 

 - Plnoplošné nat ení monolitické stropní desky asfaltovým podkladním nát rem. 

- Bodové natavení a vzduchot sné napojení na navazující a prostupující konstrukce 

z SBS modifikovaného asfaltového pásu s vložkou z hliníkové folie kašírované 

sklen nými vlákny. 

- Lepení tepelné izolace EPS 200 S včetn  spádových klín  z EPS 200 S (min tl. 

30mm). 

- Celoplošné lepení samolepících SBS mod. asfaltových pás  s vložkou ze 

sklotkaniny. 

 -Celoplošné natavení SBS mod. asfaltových pás  s vložkou ze sklotkaniny.   

-Celoplošné natavení SBS mod. asfaltových pás  s vložkou z polyesterové rohože 

s p ísadou odolnou proti pror stání ko ínk m. 

---Nutné vodot sné opracování prostup  hydroizolací 

-Položení netkané polypropylenové textilie (300g/m2) a okamžité následné položení 

nopové folie (výška nop  20 mm) 

- Položení netkané polypropylenové textilie (200g/m2) a okamžité následné zakrytí 

vegetačním substrátem minimální výšky 100 mm 

DVOUPLÁŠ OVÁ PLOCHÁ ST ECHA – ASFALT. PÁSY 

Parozábrana je lepená oboustrannými páskami a s p elepenými spoji na OSB 

desku typu  3. Ta je kotvena skrz hranoly tvo ící mezeru pro vložení minerální izolace 

z kamenných vláken tl. 100 mm ISOVER LAM 30 do spodního pásu p íhradového 

vazníku. Mezera mezi spodními pásy p ihradového vazníku bude vypln na 140mm 

minerální plsti ISOVER LAM 30 a následn  z téže TI provedeno zateplení tl. 120 mm 

nad spodním p íhradovým pásem s d sledným vložení tep. izolace pod diagonály 

p íhradového vazníku. Následn  bude položena a mechanicky sponkami s p esahy min 

120 mm vložena difúzn  otev ená folie lehkého typu z polypropylénu. 

OSB deska typu 3 se spoji P+D tl. min 22 mm p ibita k vazníku. Mechanicky kotvený 

asfaltový pás s vložkou ze sklotkaniny a na n j celoplošn  natavený asfaltový pás 

s vložkou z polyesterové rohože s b idličným posypem. 

 

 



Schodišt  

Schodišt  je monolitické z železobetu o tlouš ce 160mm s nabetonovanými stupni 

z betonu C20/25 vyztuženého ocelí B500 a uložen na v nci a v monolitické žb strop  a 

v železobetonovém v nci v obvodové st n  v ší ce schodišt  2,4 m v 2NP.  

Jde o schodišt  dvouramenné ší ky 1200 mm na st ih s mezipodestou.  Povrchová 

úprava stupň  je z keramické dlažby. Ší ka ramene je 1200mm, sklon ramene je 28°. Na 

rameni je navrženo 12 stupň  o rozm ru 161,25x300 mm (rozm r včetn  povrchové 

úpravy). Rozm r podesty je 1200x2400mm. Výška madla zábradlí je 1000 mm. Zábradlí je 

tvo eno d ev ným madlem s kováním umožňující na spodních t ech ramenech kotvení 

zábradlí do zdi (pozor na poslední kus zábradlí, který bude kotven k svilým nerezovým 

sloupk m p imontovaných do schodnice). V nejvyšším rameni a na chodb  bude zábradlí 

tvo enou nerezovými sloupky, na které bude p imontováno d ev né madlo. Mezi sloupky 

bude p imontováno bezpečnostní sklo jako výplň. 

Komín 

 Komín je navržen pro nízkou teplotu spalin pro  kondenzační plynový kotel – 

dvousložkový s integrovanou tepelnou izolací z p nového betonu a tenkost nou keramickou 

vložkou. Je umíst n v koteln  a vede skrz šatnu zam stanc  a dívčí WC nad úroveň st echy. 

 Izolace 

 Tepelná izolace v obvodových st nách je tvo ena pomocí minerální izolace 

z kamenných vláken – tl. 180 mm, ʎ = 0,035 W/mK.  

Tepelná izolace v soklu je tvo ena extrudovaným polystyrenem.  

Pro zateplení podlah se použije izolant EPS 150 S o tlouš ce 120mm a na n j se opat í 

deska s rastrem pro teplovodní podlahové vytáp ní EPS 200 S.  

Zateplení st ešního plášt  na vegetační st eše je provedeno pomocí p nového 

polystyrenu EPS 200 S tlouš ky 2000 mm a v dvoupláš ové st eše z minerální plsti o 

tlouš ce 100 mm, 140 mm a 120 mm. 

Výpln  otvor  

 Výpln  okenních otvor  jsou navrženy jako d evohliníková okna s izolačním 

trojsklem v barv  RAL 8011. Zdvižn  posuvné d evohliníkové HS s izolačním trojsklem 

v barv  RAL 8011. Dv  menší okna na schodišti jsou provedeny jako hliníková okna s 

izolačním trojsklem v barv  RAL 8011. Vchodové dve e jsou navrženy jako hliníkové, 

barva RAL 8011. Vnit ní dve e jsou navrženy jako laminátové obložkové a laminátové do 

d evovláknitých zárubní. U všech d evohliníkových prvk  je d ev ný profil z borovice 

(barva t ešeň). 



Podkladní profily HS portál  a dve í z p nového skla na požadovanou výšku prahu – 

podkladní profily součástí dodávky výplní otvor . 

Vnit ní povrchy 

 Vnit ní omítky budou provedeny jako jednovrstvé vápenocementové. Na obvodové 

stran  z vnit ní strany omítka se zlepšenými tepeln izolačními vlastnostmi. Na ní bude 

nanešena interiérová disperzní barva a akrylátový ochranný transparentní lak. 

Vn jší povrchy 

 Vn jší fasádní omítku bude tvo it lepící hmota rozprost ená po izolantu ozubeným 

hladítkem a vtlačí se do n j sklovláknitá deska. Po zaschnutí se nat e povrch penetrace 

Cemix ST color. Finální fasádní povrch bude tvo it zatíraná silikátová probarvená omítka 

tl. 2 mm. 

 D ev né obložení... Na tepelný izolant se p ilepí a následn  p itlačí svislými nosnými 

lat mi pro d ev ný obklad v trot sná a vysoce paropropustná membrána. Do roštu z 

nosných latí se nerezovými vruty se zápustnou hlavou p ikotví d ev ná prkna 

Thermowood UTV (borovice) na perodrážku. 

Podlahy 

Podle účelu užívání místnosti jsou rozlišené druhy podlah, které jsou up esn né  v 

legendách místností, viz výkresy jednotlivých podlaží. Skladby jednotlivých podlah jsou 

specifikované ve výpisu skladeb. P echody mezi odlišnými nášlapnými vrstvami jsou 

ešené pomocí nerezových p echodových lišt v míst  dve ního k ídla.  

V hygienických prostorech se zvýšenou relativní vlhkostí bude hydroizolační st rka 

vytažena do výšky úrovn  obkladu. 

Klempí ské výrobky 

 Oplechování parapetu oken z hliníkového plechu barvy RAL 8011. Oplechování 

komínu a atiky. Podrobný popis viz výpis klempí ských prvk . 

 

Zpevn né plochy a oplocení 

 Pozemek bude oplocen pouze v části zahrady – plot bude drát ný s podhrabovou 

betonovou deskou. Celková výška plotu min. 1500 mm. Na rozhraní parkovišt  – zahrada 

bude provedena otvíratelná, uzamykatelná brána š. minimáln  2700 mm. 

Zpevn né plochy parkovišt  budou tvo eny z betonové zámkové pojizdné  dlažby tl. 

80 mm. Chodníky budou také tvo eny ze zámkové dlažby tl. 60mm. Terasa bude tvo ena 

z d evoplastových prken WPC. 

Viz p íloha výpisy skladeb. 



e) bezpečnost p i užívání stavby, ochrana zdraví, a pracovní prost edí 

 Stavba je navržena tak, aby vyhovovala bezpečnosti užívání pro účely, ke kterým je 

určena. P i návrhu byly dodrženy veškeré vyhlášky vztahující se k této stavb  včetn  

vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. V prostorách určených pro 

pohyb d tí budou sklen né výpln  tvo eny bezpečnostním sklem. V prostorách, kde je 

nášlapná vrstva podlah tvo ena dlažbou je navržena protiskluzová dlažba t ídy R11. 

Veškeré vybavení musí splňovat podmínky pro mate ské školy. Výtokové armatury v 

dosahu d tí jsou napojeny na společnou mísící baterii, maximální teplota vody 45 °C. 

Každé umyvadlo je opat eno pouze jedním výtokovým ventilem 

 

f) stavební fyzika - tepelná technika, osv tlení, akustika/hluk, vibrace, zásady 

hospoda ení s energiemi, ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího 

prost edí 

 Tepeln  technické posouzení a akustika objektu je podrobn ji popsáno ve zpráv  

tepeln  akustického posouzení. Stavba není vystavena žádným vibračním účink m. 

Navrhovaná stavba je v souladu s platnou legislativou dle ČSN 730540 navrhnuta tak, aby 

konstrukce splňovaly doporučené hodnoty součinitel  prostupu tepla. Objekt je navržen 

jako energeticky úsporný a spadá do energetické náročnosti t ídy B viz. samostatná 

p íloha. Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. 

 

 Pro ešenou lokalitu nebyl zpracován radonový pr zkum. V rámci DP a mapy 

s radonovým indexem stanoveno jako p echodným radonovým indexem. 

 

 Bludné proudy ani seizmicita se v okolí stavby nevyskytují. Výstavba objektu nebude 

nijak zat žovat okolí nadlimitním hlukem. Ochrana p ed vnit ním hlukem bude zajišt na 

vhodnou skladbou konstrukcí tak, aby byl spln n požadavek na nepr zvučnost dle normy 

ČSN 73 0532:2010. Zvláštní opat ení proti hluku nebo vibracím není požadováno. Území 

neleží v záplavové oblasti, proto nejsou pot ebná žádná protipovodňová opat ení. 

 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Podrobný popis konstrukcí na požární odolnost je popsán v samostatné technické 

zpráv  požárn  bezpečnostního ešení. 

 



h) údaje o požadované jakosti navržených materiál  a o požadované jakosti 

provedení 

 Odolnost použitých materiál  odpovídá účelu stavby. 

 P i provád ní stavby je nutné dodržovat postupy dané výrobcem materiálu, aby 

nedošlo k jeho znehodnocení. V p ípad  že dojde ke zm n  materiálu, musí mít nový 

materiál minimáln  stejné, nebo lepší vlastnosti než p vodn  navržený. 

 

i) popis netradičních technologických postup  a zvláštních požadavk  na provád ní a 

jakost navržených konstrukcí 

 Žádné netradiční technologické postupy nejsou p i výstavb  objektu použity. Zvláštní 

požadavky na provád ní nejsou kladeny.  

 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Tato dokumentace je vypracována ve stupni pro provedení stavby a nenahrazuje zcela 

ani v jednotlivých částech výrobní a dílenskou dokumentaci. Rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace je na posouzení zhotovitele 

 

k) stanovení požadovaných zakrývaných konstrukcí a p ípadných kontrolních m ení a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených p íslušnými 

technologickými p edpisy a normami 

 Kontroly budou provád ny vždy p ed zakrytím konstrukcí. U konstrukcí složených z 

jednotlivých vrstev bude zkontrolována každá dokončená vrstva p ed započetím následující 

vrstvy. 

  



3 ZÁV R 

 Tématem mé diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby mate ské školy v m st  Telč pro 50 d tí p edškolního v ku, které se nachází 

nedaleko místa, odkud pocházím. Výkresy jsem zpracoval v programu Autocad 2017. 

K pomocným výpočt m a tabulkám jsem používal Microsoft Excel a k text m Microsoft 

Word. Pro p edb žný výpočet dimenzí d ev ných p íhradových vazník  jsem použil program 

od firmy Mi-tek. 

Tuto diplomovou práci jsem zpracoval podle dosavadních zkušeností a znalostí 

nabytých ve výuce. P i práci na jejím procesu jsem si osvojil n které další zlepšení postup  

projektování budov. 

Diplomová práce obsahuje výkresovou část pro provedení stavby, stavebn  fyzikální 

posouzení jednotlivých konstrukcí dle normy ČSN 73 0540-2/2011 + Z1/2012 a požárn  

bezpečnostní ešení stavby v souladu ČSN 73 0802. 
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2NP   druhé nadzemní podlaží 
1NP   první nadzemní podlaží 
1PP  první podzemní podlaží (suterén) 
M   m ítko 

B.p.v.   Balt po vyrovnání 
S-JTSK  sou adnicový systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 
PT   p vodní terén 

UT   upravený terén 

SO 01   stavební objekt číslo 1 

Č.P.   číslo parcely 

č.  číslo 

k.ú.  katastrální území 
RŠ   revizní šachta 

VŠ  vodom rná šachta 

AN  akumulační jímka 

EL  p ípojková sk íň elektro 

P  popelnicové stání 
HUP   hlavní uzáv r plynu 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

ŽB   železobeton 

V.O.   výška obkladu 

TL.   tlouš ka 

DN   jmenovitý vnit ní pr m r potrubí 
min.   minimum 

max.  maximum 

m n.m.  metr  nad mo em 

Ø   pr m r 

U   součinitel prostupu tepla 

R   tepelný odpor 
λ   součinitel tepelné vodivosti 
Rdt   tabulková výpočtová únosnost zeminy 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

PÚ   požární úsek 

RD   rodinný d m, 

VZT  vzduchotechnika 

ZTI  zdravotechnick  instalace 

KCE   konstrukce 

TI   tepelná izolace 

HI   hydroizolace 

ŽB  železobeton 

DPS  dokumentace pro provád ní staveb 

DSP  dokumentace pro stavební povolení 
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