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1 Úvod  
 

Historie mate ských škol se za ala v XIX století. Na za átku své existence se t mto školám 

íkalo „Školy pro velmi malé“. První mate ská školka byla založena Robertem Owenem ve 

Skotsku, ale bez ohledu na to se za zakladatele obvykle považuje n mec Friedrich Wilhelm 

August Fröbel. Ten v roce 1840 ve m st  Blankenburgu otev el vlastní soukromou školu 

pro malé d ti a pojmenoval ji Mate skou Školkou. Pozd ji se mate ské školky za ínají 

objevovat i v dalších evropských státech. Obvykle do mate ských škol chodily d ti, které 

nem ly žádnou výchovu, ale byli i mate ské školky pro d ti z bohatých rodin. Ovšem 

tehdejším zvykem bylo vychovávat d ti v rodin . Situace se ale rychle zm nila, matky 

musely chodit do práce, aby rodina dostávala více pen z. V tuto dobu r zné milosrdné 

spole nosti organizují skupiny pro dozor nad takovými d tmi. 

 

V esku byla první mate ská školka založena v roce 1832 Janem Svobodou. Školka 

byla založena v Praze na Hrádku pod Emauzy. Ve školce d tem pomocí íkanek a zp vu 

všt povali morální zásady a také je u ili tení, psaní a n m in .  

 

Funkcí mate ské školky ve v tšin  stát  st ední Evropy a esku je nau it d ti „jak se 

u it“ hrát a komunikovat s jinými d tmi. U itele pomocí r zných názorných materiál  a 

dopl k  u í d ti jazyk, nové sloví ka, hudbu a spole enské chováni. Pro d ti, které 

p edtím v tšinu asu strávily doma, mate ská školka slouží jako tréninkové místo 

k integraci s jinými d tmi, a pro uleh ení strachu z nep ítomnosti rodi . [11] 

 

1.1 Cíl diplomové práce 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvo ení návrhu objemové studie mate ské školky 

v Ludge ovicích tak, aby tato studie byla v souladu s územním plánem a spl ovala dnešní 

požadavky na mate ské školky. 
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1.2 P edm t diplomové práce 

 

P edm tem této diplomové práce je návrh rozší ení výše uvedeného objektu. Bude se 

jednat o p ístavbu k stávajícímu objektu mate ské školky na ul. Hlu ínská v obci 

Ludge ovice. 

Sou ástí práce je urbanistické za len ní p istaveného objektu do p ilehlého okolí a 

ešení prostoru uvnit  objektu na základ  typologických požadavk  na mate ské školky. 

Návrh bude zpracován formou objemové studie ve dvou variantách, z toho jedna varianta 

bude vypracována podrobn . 

 

1.3 Podklady 

 

Podklady získané ke zpracování diplomové práce 

• Uzemní plán 

• Letecký snímek 

• Polohopis 

• Výškopis 

• Vyjád ení správc  inženýrských sítí 

• Fotodokumentace 

• Dokumentace stávajícího stavu objektu mate ské školky 

• Mapy ze serveru www.senam.cz 

• Mapy ze serveru http://maps.google.cz/ 

• Informace ze serveru obce Ludge ovice http://www.ludgerovice.cz/ 

• Informace ze serveru mate ské školky http://www.ms-ludgerovice-hl.eu/ 



 10

2 Teoretická východiska  
 

2.4 Názvosloví 

 

Podlaží  

Úrove  budovy nad (nebo pod) úrovní terénu. ást stavby, která je vymezená dv ma nad 

sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu. Rozlišuje se podlaží nadzemní 

a podzemní. [8] 

 

Podzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úrove  podlahy nebo její p evažující ásti níže než 800 mm pod 

úrovní p ilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. [8] 

 

Nadzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úrove  podlahy nebo její p evažující ásti vyšší nebo p esn  

800 mm nad nejvyšší úrovní p ilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 metr  po obvodu 

domu. [8] 

 

Stavba 

a) novostavba 

b) p estavba – rekonstrukce 

 – rozší ení (v horizontálním i vertikálním sm ru) – p ístavba, vestavba, 

nástavba. [2] 

 

 

P ístavba 

Nová ást stávající budovy, kterou se tato budova rozši uje v horizontálním sm ru. [2] 

 

 Balkón  

Je konstrukce vystupující p es nosnou ze  budovy, podep ená sloupy nebo konzolovými 

podp rami a obklopená balustrádou.   
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Viký   

Nadst ešní konstrukce, která slouží k prosv tlení a prov trání prostoru pod st echou a 

z toho d vodu mají viký e u obytných budov obvykle okna. Okenní rám obvykle stojí ve 

stejné rovin  jako fasádní st na a viký  prodlužuje fasádní ze .  

 

2.5 Typologické požadavky 

 

Nejmenší sv tlá výška místností u mate ských škol je 3000 mm. Tento rozm r je možno 

snížit na 2500 mm v p ípad , že bude dodržena kubatura vzduchu 12 m3 na jedno dít . [7] 

V každé budov  mate ské školy musí byt z ízeny šatny žák , prostor šaten musí být 

osv tlen a v trán. Odkládací místo pro od vy pedagog  a jiných pracovník  mate ské 

školky se musí ešit odd len  od šaten žák . [7] 

Záchody a umývárny u p edškolních za ízení se eší samostatnou místností, která 

musí být p ístupná ze šaten a denních místností pro d ti, ned lí se podle pohlaví d tí a 

musí být osv tleny a v trány. Pro p t d tí musí být z ízena jedna d tská mísa a umyvadlo. 

D tské pisoáry lze instalovat maximáln  místo 2 záchodových mís, které se umis ují ve 

výši 40 cm. Umyvadla se umis ují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm 

nad podlahou. Umyvadla musí být napojena na spole nou mísící baterii, osazenou mimo 

dosah d tí. Každé umyvadlo se opat í pouze 1 výtokovým ventilem. Umývárna se 

vybavuje 1 až 2 sprchami ešenými tak, aby d ti mohly vstupovat do sprch bez cizí 

pomoci. [7] 

Nejmenší sv tlá ší ka chodby u mate ských škol je 1200 mm. [7] 

Nejmenší ší ka dve í ve výukových prostorách je 900 mm. Ve všech p edškolních 

za ízeních nesmí být používány kývavé nebo turniketové dve e. Prosklené dve e musí být 

opat eny bezpe nostním sklem a nesmí byt zasklena spodní t etina dve í. [7] 

Odstupy od okolních budov: hlavní pr elí denních místností min. 2,5 násobku výšky 

vyšší protilehlé budovy (jih) nebo 3 násobek ve sm ru východo-západním. Ostatní pr elí 

(u místností d tmi neužívanými) min. 1,5 násobek vyšší protilehlé budovy. [7] 
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Minimální plocha pozemku ur ená pro pobyt a hry d tí je 4 m2 na jedno dít  bez 

ohledu na jejich v k. Z d vodu ochrany zdraví a zajišt ní bezpe nosti musí být pozemek 

oplocený. Pozemek musí mít k dispozici zpevn nou a travnatou plochu. D eviny a rostliny 

na pozemku pro výchovu a vzd lávání nesmí ohrožovat zdraví d tí a nesmí zp sobit 

snížení parametr  denního osv tlení. [7] 

 

Prostorové podmínky a vnit ní uspo ádání v za ízeních pro výchovu d tí 

p edškolního v ku musí umož ovat výuku, volné hry d tí, jejich odpo inek, osobní 

hygienu s otužováním, t lesná cvi ení a zajišt ní stravování, pokud toto není zajišt no v 

jiném stravovacím za ízení. Na 1 dít  musí plocha denní místnosti užívané jako herna a 

ložnice init nejmén  4 m2. Je-li ložnice, jídelna nebo t locvi na stavebn  odd lená, musí 

plocha denní místnosti init nejmén  3 m2 na 1 dít . Plocha na 1 lehátko nebo l žko pro 

spánek musí init nejmén  1,7 m2 na 1 dít . Prostor pro ukládání lehátek a l žkovin musí 

umož ovat jejich ádné prov trávání a odd lené uložení l žkovin pro každé dít . Každé 

dít  musí mít k dispozici individuáln  p id lené, ozna ené l žkoviny. [7] 

 

V za ízeních pro výchovu a vzd lávání a provozovnách pro výchovu a vzd lávání 

pro d ti p edškolního v ku, pokud není ešeno osoušení rukou ru níky na jedno použití, 

má každé dít  vlastní ru ník umíst ný tak, aby se vzájemn  ru níky nedotýkaly. St ny a 

podlahy každého hygienického za ízení musí být omyvatelné a istitelné do výše nejmén  

1,5 m a snadno dezinfikovatelné. Pokud jsou sou ástí hygienického za ízení sprchy, musí 

mít zajišt n p ívod tekoucí pitné studené a teplé vody. Na jedno dít  v p edškolním v ku 

musí být k dispozici nejmén  60 litr  vody na den. [7] 
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2.6 Souvisící legislativa 

 

Dle stavebního zákona na stavb  musí byt dodrženy technické požadavky dle platných 

vyhlášek, mezi základní vyhlášky pat í: 

• 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz za ízení a 

provozoven pro výchovu a vzd lávání d tí a mladistvých 

• 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové 

užívání staveb 
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3 Poznatky o popsaném území 

 

3.1 Historie Ludge ovic 

 

Obr. 1 Znak a vlajka obce Ludge ovice 

První písemná zmínka o vsi je uvedena v zachovalé listin , sepsané dne 28.1.1303 na hrad  

Landeku. Je psána latinsky a krom  jiných sv dk  je ztvrzena i „Balderamem, rychtá em 

z Rudgersdorfu“. Tímto je dokumentována existence vsi „Rudgersdorf“ (Ludge ovice). Po 

celá staletí ležela ves uprost ed hlubokých hvozd , její obyvatelé se živili prací v lese a 

jeho postupným klu ením na zem d lskou p du. V 19. století za ali obyvatelé docházet za 

prací do rozr stajících se ernouhelných dol  a hutí v Ostrav . Až do dnešního dne tam za 

prací dojíždí v tšina dosp lých obyvatel této vsi. Obec zna n  utrp la za t icetileté války a 

také za druhé sv tové války. V pr b hu t chto válek totiž bylo na jejich frontách nebo p i 

jiných bojích zabito 250 obyvatel, zejména mladých muž . 

V pr b hu d jin m nila obec velice asto vládu i z ízení. Do 18. století pat ila obec 

k eské korun  resp. k Rakousku. Po prohrané Rakousko – Pruské válce pat ila spolu 

s celým územím Hlu ínska k Prusku, pozd ji N mecku, a to až do 4.2.1920, kdy se toto 

území stalo sou ástí eskoslovenské republiky. Mnichovským diktátem bylo Hlu ínsko od 

2.10.1938 znovu p i len no k N mecké íši. Po druhé sv tové válce se Hlu ínsko op t 

stalo sou ástí eskoslovenské republiky, nyní eské republiky. O nesmírné pracovitosti 

obyvatel sv d í to, že v letech 1945 až 1990 bylo v obci postaveno nebo rekonstruováno 
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více než 800 rodinných domk . Dne 12.4.1995 byl p edsedou poslanecké sn movny obci 

ud len znak a prapor obce. Ve znaku obce je st íbrná hlavice biskupské berly v erveném 

poli. 

 

3.2 Širší vztahy 

 

Obec leží na východním okraji Oderských vrch  mezi m sty Ostrava a Hlu ín (mapa). 

Území obce leží v nadmo ské výšce od 220 do 300 metr , je mírn  zvln né s adou lesík  

a remízk . Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na 

severozápad  i vrcholy Jeseník . Na jihozápad  katastru obce se rozkládá komplex 

Ludge ovického lesa, na severovýchod  katastru obce navazuje na komplex erného lesa. 

Na k obci p iléhajícím okraji Ludge ovického lesa se rozkládá kaskáda p ti rybník . 

V obci je pošta, dv  základní školy, t i mate ské školky, dv  soukromá zdravotní 

st ediska, dv  v tší prodejny potravin, p t restaurací, provozovny a sídla podnikatelských 

aktivit, poradenství a obchodu. Obec má velmi dobré spojení místní autobusovou dopravou 

s Ostravou. Obec má vodovod, je pln  plynofikována, hustý automobilový provoz je 

sveden do obchvatové silnice. Na katastru obce jsou velké t žitelné zásoby kvalitních 

št rkopísk  a cihlá ských hlín. 

Dominantou obce je ímskokatolický chrám sv. Mikuláše spolu s doprovodnými 

budovami fary a hospodá ských staveb, vše postaveno v n meckém novogotickém slohu 

z ervených ost e pálených cihel v roce 1907. V ž chrámu je 75 metr  vysoká. 

Zastav ná ást obce leží zejména podél Ludge ovického potoka, na jihovýchodním 

konci bezprost edn  navazuje na zástavbu místní ásti Pet kovice m sta Ostravy a obdobn  

na severozápadním konci navazuje na zástavbu obce Markvartovice. K obci pat í i osada 

Vrablovec, jejíž zástavba bezprost edn  navazuje na místní ást Rovniny m sta Hlu ína. 

Obec má 4660 obyvatel, 1300 dom  s íslem popisným. [9] 
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3.3 Vymezení ešeného území  

 

ešený objekt se nachází v Ludge ovicích, na ulici Hlu ínská 496. Území se skládá z 

parcely íslo 754 o vým e 1688 m2 a objektu ob anské vybavenosti na parcele íslo 753 o 

vým e 476 m2, takže celá vým ra pozemku iní 2164 m2. Vlastníkem celého území 

mate ské školky je obec Ludge ovice. 
 

 

Obr.2 Poloha ešeného objektu 

 

3.4 Poznatky o mate ské školce  

 

Budova mate ské školky je vlastn  malá vila, která byla postavena ve 20. letech minulého 

století. Od za átku budova sloužila k bydlení.  

Mate ská škola Ludge ovice je samostatným právním subjektem. Nachází se na 

ul. Hlu ínská ve st edu území Vrablovec, který je sou ástí Ludge ovic. Školka je 

obklopena lesy, rybníky, vedle je v tší fotbalové h išt , trochu dál je ran  s ko mi, vše je 

využíváno pro rekreaci, a p ší procházky. 

ešený objekt 
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Mate ská školka má svou vlastní zahrádku, která je vybavena proléza kami, 

houpa kami, koníky na pružin , zahradním dome kem, pískovišt m a dalším p íslušným 

vybavením. 

V dnešní dob  do školky chodí 56 d tí. D ti jsou rozd leny do dvou smíšených t íd. 

O provoz mate ské školky se stará editelka, která je zárove  i pedagožkou jedné t ídy, 

dále ješt  t í kvalifikované pedagožky, jedna uklíze ka a jedna pracovnice kuchyn , která 

zodpovídá za výdej stravy a istotu kuchyn .   

Mate ská školka se ídí školským zákonem . 561/2004 Sb. a vyhláškou . 14 o 

p edškolním vzd lávání ve zn ní pozd jších p edpis . [10] 

 

Obr.3 Fotografie mate ské školky  
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3.5 Územní plán a limity území 

 

ešená budova se podle územního plánu obce nachází na ploše objektu ob anské 

vybavenosti a je ozna ena jako mate ská škola. Kolem sledovaného území se nachází 

plochy obytné zástavby, p evážn  rodinné domy. Na východ  od sledovaného území se 

nachází velké sportovní h išt .  

                                                                                       

 

                                                                                Plochy a objekty ob anského vybavení 

 

                                                                                Plochy t lovýchovy a sportu 

  

                                                                                Plochy obytné zástavby – rodinné 

domy  

 

Obr.4 Vý ez z územního plánu obce Ludge ovice 

 

3.6 SWOT Analýza 

 

Provedl jsem SWOT analýzu daného území a samotného objektu mate ské školky ohledn  

kladných a záporných stran. Výsledky tohoto vyhodnocení jsou len ny do ty  segment  

a to: 

 

S – silné stránky, výhody, klady  

W – slabé stránky, nevýhody, zápory 

O – p íležitosti 

T – hrozby, rizikové faktory 

 

3.6.1 Silné stránky, výhody, klady  

o Dobrá dopravní obslužnost 

o Klidné území 

Sledované území 
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o Velký zájem ze strany potenciálních zájemc  

o Rostoucí po et obyvatel obce 

o Dobrá obslužnost a dostupnost m stské hromadné dopravy 

 

3.6.2 Slabé stránky, nevýhody, zápory 

o Pomalá návratnost investice 

o T žké p izp sobení objektu dnešním standard m ohledne mate ských školek 

o Omezené možnosti dispozi ního ešení stavby 

 

3.6.3 P íležitosti 

o Využití dotací státu 

o P íležitost pro obec, zachovávaní mate ské skolky  

 

3.6.4 Hrozby, rizikové faktory 

o Zm na zákon  a souvisejících p edpisu a vyhlášek 

o Zm na demografické situace, pokles porodnosti 

o Nesouhlas vlastník  sousedních pozemk  s výstavbou 

o Nedostatek financí pro realizaci projektu 

 
3.7 Klimatické podmínky  

 

Ludge ovice se nachází v mírném podnebném pásu, pr m rná ro ní teplota ovzduší iní 

kolem 10 ˚C, klima s horkými, vlhkými léty a mírnými zimami. Pr m r ro ních srážek je 

580 mm.  
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3.8 Demografie 

 

Hustota zalidn ní v Ludge ovicích je 1 457 obyvatel na kilometr tvere ný. K trvalému 

pobytu je zde p ihlášeno 4593 obyvatel a 2 lidi mají dlouhodobý pobyt. Obyvatelstvo se 

podle národnosti rozkládá na další skupiny: eši 4193, Moraváci 72, Slezané 78, Slováci 

50, Poláci 9, N mci 50, 1 Ukrajinec a 16 lidí je evidováno jako ostatní.  

 

Ve v kové skupin  od 3 do 5 let k 1. kv tnu roku 2001 v Ludge ovicích žilo 120 d tí, 

a každoro n  je jejich p ír stek v tší. Toto je v podstat  skupina ob an , která by m la 

potenciáln  využívat za ízení mate ské školky. 
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4 Dopravní a technická infrastruktura v ešeném území 
 

4.1 Doprava 

 

Kolem území obce Ludge ovice se nachází silnice . 56, která slu uje území obce 

v severozápadním sm ru s m stem Hlu ín a Opava, v jižním sm ru také s m stem Ostrava. 

 

Ve m st  je pro obyvatelstvo také dostupná m stská hromadná doprava, nejbližší 

autobusová zástavka od mate ské školky je vzdálena cca 50 metr .  

 

4.2 Technická infrastruktura 

 

Zásobování vodou 

Po celé obci Ludge ovice je vybudována sí  ve ejného vodovodu, která je ve správ  

SmVaK Ostrava a.s. Samotný objekt mate ské školky je napojen na vodovodní ad DN 110 

v ulici U Školky za pomoci p ípojky DN 40. 

 

Odkanalizování 

Obec Ludge ovice má samostatn  splaškovou kanalizaci áste n  ješt  ve výstavb , která 

je napojena na OV. Mate ská školka je napojena na kanaliza ní ad DN 300, který leží 

podél ulici U školky za pomoci p ípojky DN 150. Deš ové vody se svádí do p ilehlého 

terénu pomocí drenáže a vsaku.

 

Zásobování elektrickou energií 

Po celé obci Ludge ovice je velká rozvodová sí  elektrické energie, správcem které je EZ 

Distribuce, a.s. Mate ská školka je napojena na venkovní nadzemní sí  elektrické energie 

do 1 kilowatu, sí  je položena nad ulicí U Školky. 

 

Zásobování plynem 

Obec je napojena na plynovodní sí . Správcem síti je RWE Distribuce, s.r.o. Sledovaný 

objekt mate ské skolky je zásobován plynem z nízkotlakového plynovodního adu DN 300 

na ulici U Školky také za pomoci p ípojky DN 40. 
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Objekt mate ské školky je také napojen na sí  elektronických komunikací, jejímž správcem 

je Telefónica Czech Republic, a.s. Kabel elektronických komunikací leží soub žn  s ulicí 

U Školky.  



 23

5 Základní charakteristiky stávajícího objektu, pozemk  a 
návrh  

 

5.1 Charakter pozemku 

 

Pozemek p edstavuje koso tverec s vytáhnutým severovýchodním rohem. Vým ra 

pozemku iní 1688 m2, orientace východ západ. Na pozemku je uprost ed západní t etiny 

umíst n objekt mate ské školky a garáž v severozápadním rohu pozemku. Celá východní, 

jihozápadní a severozápadní ást pozemku slouží jako d tská zahrádka. 

 

V tšina d tských hracích prvk  se nachází ve východní ásti pozemku. Je zde velké 

zast ešené pískovišt , altánek, hrací domek, proléza ky, houpa ky a lavice. 

V severozápadní asti umíst na d tská skluzavka, basketbalový koš a podél severní zdi 

školky stojí lavice na posezení. V jihozápadní ásti pozemku je umíst na horolezecká ze .  

 

Celý pozemek mate ské školky je oplocen. Podél východní hrany pozemku jsou 

vysázeny ke e a stromy, podél ostatních t ech hran jsou stromy a ke e vysazeny jen 

áste n . Na celém pozemku je sí  chodník , které spojuje objekt mate ské školky se 

dv ma vstupy a d tským h išt m. 

 

5.2 Charakter objektu 

 

P dorysný rozm r mate ské školky je 12,45 x 14,15 metr  s kruhovým výstupem ve 

východní ásti. Orientace h ebene st echy objektu je tém  sever-jih, výška h ebene 

st echy je kolem 9,5 metru. Budova má dv  nadzemní podlaží a využívané podkroví, ást 

budovy je podsklepena. Mate ská školka je p ístupna ze dvou ulic a to z ulice Hlu ínská a 

ulice U Školky. Mate ská školka má pouze jeden hlavní vstup v jižní asti budovy.  

 

Na podzemním podlaží je v její severní ásti umíst na kotelna, jižní ást podlaží 

slouží zárove  jako sklad a také jako místnost, kde vychovatelky ponechávají svoje vlastní 

v ci a od vy.  
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První nadzemní podlaží za íná hlavním vstupem p es zádve í, které zárove  slouží i 

jako místnost, kde d ti ponechají venkovní od v a obuv, dále následuje schodišt , které 

spojuje první nadzemní podlaží s podzemním podlažím a druhým nadzemním podlaží. Za 

schodiš ovým prostorem, ve východní asti, je chodba, která slouží jako kancelá  

editelky, umývárny a záchod, v severní ásti je šatna, kuchy  a úklidová komora. Dále je 

za chodbou ve východní asti budovy umíst na velká místnost, která slouží jako jídelna, 

herna a ložnice, místnost je pomocí sk íní dispozi n  rozd lena zvláš  na jídelnu a hernu s 

ložnicí dohromady. Ve východní ásti budovy se také nachází p lkruhový výklenek, který 

je p ístupný z herny. Tento výklenek slouží jako sklad hra ek.  

 

Druhé nadzemní podlaží obsahuje jednu velkou místnost, dv  menší a terasu. Velká 

místnost slouží jako herna a ložnice pro druhou t ídu, nachází se ve východní ásti. V její 

severní, východní a jižní ásti jsou viký e s velkými okny. V západní ásti podkroví jsou 

umíst ny záchody, šatna, vstup na terasu je možný p es okenní dve e z východního viký e.  

 

5.3 Ú el objektu  

 

V dnešní dob  slouží budova mate ské školky svému ú elu a to p edškolní p íprav  a 

výchov  d tí. V sou asné dob  je provoz organizován ve dvou v kových skupinách. 

V minulosti byla budova mate ské školky využívána jako rodinná vila a sloužila k bydlení. 

 

5.4 Konstruk ní stavební ešení 

 

Základy 

Stávající budova mate ské školy je založena na základových pásech, p i zpracování 

podrobn jšího stupn  dokumentace se doporu uje provést podrobný pr zkum.  

 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné zdivo provedené z cihel plných pálených o tlouš ce obvodu 450 milimetr . 

Vnit ní nosné zdi mají tlouš ku 350 a 450 milimetr , nenosné zdi p í ky mají tlouš ku 

100 milimetr . 
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Vodorovné konstrukce 

Stropy prvního podlaží jsou d ev né trámové s podbitím. Stropy druhého podlaží jsou 

tvo eny ležatou stolicí s d ev ným palubkovým podhledem s povrchovou úpravou 

lakováním. 

 

Podlahy 

V podzemním podlaží je betonová podlaha s áste nou povrchovou úpravou. ást podlaží, 

která slouží jako kotelna, nemá povrchovou úpravu a ást podlaží, která slouží ke 

skladování má povrch upravený keramickou dlažbou. V prvním nadzemním podlaží je 

podlaha také betonová, s povrchovými úpravami podle ú elnosti místností. Povrchová 

úprava velké místnosti, která slouží zárove  t em ú el m, a to jako herna, jídelna a ložnice, 

je rozd lena do dvou zón. Zóna, která slouží jako jídelna má povrchovou úpravu 

z laminátu, zóna herny a ložnice má kobercový povrh. Podlahy v kuchyni, hygienických 

místnostech, úklidové místnosti, chodbách a šatn  jsou vydlážd ny keramickou dlažbou. 

Podlahy druhého podlaží jsou upraveny následovn : hygienická místnost má úpravu 

z keramické dlažby, herna a ložnice kobercovou úpravu, šatna má linoleovou úpravu 

podlahy. Terasa má keramickou dlažbu. 

 

St echa  

St ešní konstrukce mate ské školky je tvo ena d evenými vazníky, je zde použit systém 

ležaté stolice, která je po okrajích podep ena d ev nými sloupky. Celá st echa má krytinu 

z hliníkového plechu. 
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5.5 Varianta A 

 

 Tato varianta, kterou jsem navrhl, bude kapacitn  sloužit pro dv  t ídy v provozu po 

dvaceti d tech ve t íd . Varianta se skládá ze stávajícího objektu mate ské školky a nové 

p ístavby. Celková vým ra objektu je 524,71 m2, z toho 196,58 m2 je nová p ístavba. 

Hlavní místnosti, které jsou herna, ložnice a jídelna jsou orientovány ve východním a 

východojižním sm ru. Také jsem v této variant  navrhl malé parkovišt  pro ty i stání, z 

nichž jedno je vyhrazeno pro osoby t žce pohybov  postižené a maminky doprovázející 

d ti v ko árku. Parkovišt  je umíst no v západní ásti pozemku.  

 

1. Podzemní podlaží 

Celková vým ra tohoto podlaží je 55,71 m2. Interiér prvního podzemního podlaží se skládá 

z n kolika úsek , které jsou od sebe provozn  odd lené. A to na dva úseky, které slouží 

jako technické místnosti, kde jsou umíst ny kotle na vytáp ní budovy a oh ev vody, a další 

dva úseky, které budou sloužit jako skladovací prostory. Všechny úseky jsou mezi sebou 

uprost ed podlaží propojeny chodbou se schodišt m, které spojuje nadzemní podlaží 

s podzemním. 

 

1. Nadzemní podlaží 

Celková vým ra tohoto podlaží je 238,01 m2, z toho 96,15 m2 je nová p ístavba. P i 

rekonstrukci bude ást obvodové zdi zazd na, jeden okenní otvor úpln  a jeden áste n . 

Také bude zbourána jedna p í ka a postaveny dv  další. Jedna z nich bude odd lovat 

sociální za ízení zam stnanc  od umývárny a záchod  d tí, a druhá p í ka odd lí ást 

jídelny a takto bude vytvo ena nová kancelá  editelky. V interiéru prvního nadzemního 

podlaží jsou dv  dominantní místnosti, a to jídelna a keramická dílna, které jsou 

orientovány na východ a na jih. Dále jsem v tomto podlaží navrhnul dv  šatny pro každou 

v kovou skupinu zvláš , kancelá  editelky, kancelá  pro vychovatelky mate ské školky, 

hygienické místnosti pro d ti a zam stnance zvláš , úklidovou a sprchovou místnost a také 

místnosti, které budou sloužit ke skladování majetku školky.  

 

2. Nadzemní podlaží 

Celková vým ra tohoto podlaží je 231 m2, z toho 99,96 m2, je nová p ístavba. P i 

rekonstrukci tohoto podlaží bude zcela zbourána jižní nenosná ze  v etn  viký e a 
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áste n  rozebrána st echa. Stávající ást i nová p ístavba budou dispozi n  p edstavovat 

jednu velkou místnost, která bude sloužit jako herna a ložnice pro každou t ídu zvláš , a 

každá t ída bude mít svou hygienickou místnost a terasu. V rekonstruované ásti budovy 

bude navíc jedna místnost, která bude sloužit jako sklad. 

 

5.6 Varianta B 

 

Varianta B, kterou jsem navrhl, je skoro stejná jako varianta A, ale s n kolika odlišnostmi. 

První podzemní podlaží v obou variantách je stejné, jako i dispozi ní uspo ádání druhého 

podlaží s tou výjimkou, že v nov  p istavené ásti není terasa. Stejn  jako ve variant  A, je 

ve variant  B navržena parkovací plocha v západní ásti pozemku - velikost a po et stání 

je stejný jako i v p edchozí variant . Nejv tší odlišnost této varianty je v dispozi ním 

uspo ádání prvního nadzemního podlaží, které bude popsáno dále. 

 

1. Nadzemní podlaží 

Celková vým ra tohoto podlaží je 234,63 m2, z toho 92,74 metru tvere ných je nová 

p ístavba. P i rekonstrukci tohoto podlaží, stejn  jako i v p edchozí variant , bude 

odbourána ást obvodové zdi a bude zazd n jeden okenní otvor úpln  a jeden áste n . 

Také bude zbourána jedna p í ka a bude postavena nová, aby odd lila sociální za ízení 

zam stnanc  od umyvárny a WC d tí. Dalších zm ny v interiéru prvního podlaží nebudou. 

Budou pouze provozní zm ny velké místnosti, která v dnešní dob  slouží jako jídelna pro 

dv  t ídy a také jako herna a ložnice pro jednu t ídu. Tato místnost se stane pouze jídelnou 

pro dv  t ídy. Hlavní rozdíl této varianty je v dispozi ním ešení p istav né ásti. V této 

ásti bude umíst na šatna pro jednu t ídu, dále tam budou kancelá ské místnosti editelky a 

vychovatelek, hygienické místnosti pro zam stnance - WC a sprchová místnost, a také zde 

bude jedna skladovací místnost. Ješt  jedním rozdílem této varianty je to, že nová p ístavba 

nebude mít p lkruhový arký .  
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6 Dokumentace k územnímu ízení 
 

Celá dokumentace pro územní ízení je vypracována na základ  vybrané Varianty A 
 
6.1 Úvodní údaje  

 

ešený objekt mate ské školky bude dále sloužit jako objekt mate ské školky pro výchovu 

d tí p edškolního v ku ve dvou v kových skupinách. Objekt je dvoupodlažní, áste n  

podsklepený. Základní tvar p dorysu objektu je obdélník o rozm rech 12,45x14,15 m, 

objekt má dva  p lkruhové arký e ve východní ásti. Tvar st echy objektu je sedlový.   

Název stavby: Rekonstrukce Mate ské školy 

Charakter stavby: Rekonstrukce stávajícího objektu a p ístavba nové ásti 

Místo stavby: Ludge ovice 747 14, ul. Hlu ínská 496  

Parcelní ísla: 753 a 754 katastrální území Ludge ovice 

Objednatel: Obec Ludge ovice 

Zpracovatel dokumentace: Bc. Denis Zelenkevitch, Studentská 1770/1, 70800 Ostrava 

Stupe  dokumentace: Dokumentace pro územní ízení 

Datum: 11/2012 

 

6.2 Pr vodní zpráva 

6.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) poloha 

Sledované území a objekt se nachází v zastav né asti obce Ludge ovice, okres Opava, 

katastrální území Ludge ovice. Pozemek mate ské školky, íslo parcely 754, má vým ru 

1688 m2 a leží mezi ulicí U Školky a Hlu inská. Pozemek je orientován ve východo-

západním sm ru. Vstup na pozemek mate ské školky je možný ze dvou ulic a to Hlu inská 

a U Školky. P íjezd vozidel na pozemek je ale možný pouze z ulice U Školky. Na jižní a  

severní stran  ešeného pozemku se nachází zástavba stávajících rodinných dom , 

v blízkosti cca 100 m se nachází autobusová zastávka.  
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Objekt mate ské školky o vým e 325,29 m2 je umíst n v západní asti pozemku a je 

orientován stejn  jako pozemek, tedy ve východo-západním sm ru. Objekt má pouze jeden 

hlavní vstup v jižní ásti. 

 

b) údaje o vydané (schválené) územn  plánovací dokumentaci 

Navrhována p ístavba je v souladu s územním plánem. Mate ská školka a nov  p istav ný 

objekt leží na ploše, která je v územním plánu ozna ena jako plochy a objekty ob anského 

vybavení, ímž spl uje požadavky územního plánu. Nov  p istav ný objekt bude co do 

po tu podlaží a výšky shodný se stávajícím. 

 

c) údaje o souladu zám ru s územn  plánovací dokumentací 

Rekonstrukce mate ské školky je v souladu s územn  plánovací dokumentací obce 

Ludge ovice. 

 

d) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán   

Projekt rekonstrukce budovy mate ské školky spl uje požadavky dot ených orgán , 

kterými jsou: 

o RWE Distribuce, s.r.o 

o EZ Distribuce, a.s 

o SmVaK Ostrava a.s 

o Telefónica Czech Repablic, a.s 

o Obec Ludge ovice 

 

e) možnosti napojení stavby na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Budova mate ské školky je napojena na ve ejnou dopravní infrastrukturu, p i emž z ulice 

U školky je p ístup možný pro chodce i vozidla, z ulice Hlu inská je možný pouze p ší 

p ístup.  

 

Rekonstruovaný objekt mate ské školky je v sou asné dob  napojen na všechny 

inženýrské sít , kterými jsou elekt ina, plynovod, vodovod, kanalizace a sí  elektronických 

komunikací. V pr b hu rekonstrukce bude stávající plynovodní p ípojka DN 40 zrušena a 

nahrazena novou DN 40. Místo napojení nízkotlakového plynovodního adu na ulici 

U školky, bude také p eložen nízkotlaký plynovodní ad DN 300, který leží podél jižní 
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hrany pozemku mate ské školky, bude p eložen soub žn  se stávajícím, o 6 metr  blíže 

k plotu pozemku. (viz. Výkres . 3 – Situace inženýrských sítí) 

 

f) geologická, geomorfologická a hydraulická charakteristika, v etn  zdroj  

nerost  a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské k ry a 

poddolovaných území 

P ed zpracováním podrobn jší projektové dokumentace se doporu uje provést podrobn jší 

inženýrsko-technický a inženýrsko-geologický pr zkum. 

 

g) poloha v i záplavovému území 

Pozemek a rekonstruovaný objekt mate ské školky nejsou v záplavovém území. 

 

h) druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle katastru nemovitostí 

Katastrální území Ludge ovice (okres Opava);688410 

 

Tab.  2: Výpis z katastru nemovitostí - dot ené parcely 

íslo  

parcely 
Druh pozemku 

Vým ra 

[m2] 
Vlastnické právo 

753 Zastav ná plocha 

a nádvo í 

476 Obec Ludge ovice 

Markvartovická 48/52, Ludge ovice, 747 14 

754 Zahrada 1688 Obec Ludge ovice  

Markvartovická 48/52, Ludge ovice, 747 14 

 

Tab.  3: Výpis z katastru nemovitostí – sousední parcely  

íslo  

parcely 
Druh pozemku 

Vým ra 

[m2] 
Vlastnické právo 

750 Zahrada 901 Grichnik Tomáš 

U Školky 505/1, Ludge ovice, 747 14 

752 Zahrada 715 Bedrlíková Gerda 

Hlu ínská 508/64, Ludge ovice, 747 14 

Malá Šárka MUDr. 

Hlu ínská 508/64, Ludge ovice, 747 14 

SJM Malý Petr Ing a Malá Šárka MUDr 
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Malý Petr Ing 

Hlu ínská 508/64, Ludge ovice, 747 14 

Malá Šárka MUDr 

Hlu ínská 508/64, Ludge ovice, 747 14 

755/1 Zahrada 591 Janá ková Dagmar 

Hlu ínská 855/66, Ludge ovice, 747 14 

Rusková Edita 

Hlu ínská 855/66, Ludge ovice, 747 14 

755/2 Zastav ná plocha 

a nádvo í 

635 Janá ková Dagmar 

Hlu ínská 855/66, Ludge ovice, 747 14 

Rusková Edita 

Hlu ínská 855/66, Ludge ovice, 747 14 

3627 Ostatní plocha 1187 Obec Ludge ovice 

Markvartovická 48/52, Ludge ovice 747 14 

3583/1 Ostatní plocha 28875 Moravskoslezský kraj 

28. íjna 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava 

 

i) p ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop ípad  p ístupové trasy 

P ístup na pozemek po dobu výstavby bude zajišt n ze stávající místní komunikace 

III. t ídy na ulici U Školky. Komunikace má oboustranný provoz, ší ka je 5 metr . 

 

Zásady za ízení staveništ  budou podrobn  ešeny ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. Po dobu výstavby budou využívány volné plochy na pozemku. Staveništ  se 

doporu uje oplotit a chránit taky proti vstupu cizích osob. Sejmutá ornice bude uložena na 

pozemku a po dokon ení stavby bude použita pro jemné terénní úpravy 

 

j) zajišt ní vody a energie po dobu výstavby 

Voda po dobu výstavby bude odebírána ze stávající vodovodní p ípojky rekonstruovaného 

objektu mate ské školky. Elektrická energie stejn  jako i voda pro výstavbu bude zajišt na 

ze stávající p ípojky objektu mate ské školky. 
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6.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
a) ú el užívaní stavby 

Ú elnost užívání rekonstruované stavby po dokon ení rekonstrukce z stane p vodní, 

stavba i nadále bude sloužit k výchov  d tí a další p ípravu d tí p edškolního v ku na 

vstup do základní školy. P edpokládá se, že se po rekonstrukci zlepší technický stav 

budovy. To znamená, že nov  p istav ná ást budovy umožní i nadále zachovat provoz 

mate ské školky ve dvou t ídách. Sou asný stav budovy nespl uje plošné požadavky 

vyhlášky na jedno dít , kv li emuž by zde mohla z stat pouze jedna t ída. Rekonstrukce 

mate ské školky tedy umožní i nadále provoz ve dvou skupinách, a také p ibude možnost 

další aktivity pro d ti v p istav né ásti budovy - bude otev ena keramická dílna pro d ti. 

 

b) trvalá nebo do asná stavba 

Jedná se o trvalou p ístavbu. 

 

c) novostavba nebo zm na dokon ené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu a jeho novou p ístavbu.  

 

d) etapizace výstavby 

P edpokládá se, že realizace daného projektu, a to rekonstrukce s p ístavbou ke stávajícímu 

objektu mate ské školky, bude provedena v jedné etap . 

 

6.2.3 Orienta ní údaje stavby 

a) základní údaje o kapacit  stavby (po et ú elových jednotek, jejich velikost; 

užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy apod.) 

Celková velikost pozemku je 2 164 m2, z toho: 

• stavební objekt 01 (rekonstruovaná ást): 184 m2 

• stavební objekt 02 (p ístavba): 172 m2 

• garáž: 40,5 m2 

• p ší komunikace: 367 m2 

 

Stavební objekt 01 (rekonstruovaná ást) 

1. Podzemní podlaží 
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Interiér podzemního podlaží se skládá z n kolika úsek , které jsou od sebe provozn  

odd lené a to na dva úseky, které slouží jako technické místnosti. Jsou zde umíst ny kotle 

na vytáp ní budovy a oh ev vody a dalších dva úseky, které slouží ke skladování a 

k odkládaní osobních v cí vychovatelek. Všechny úseky jsou mezi sebou propojeny 

chodbou, v jejímž st edu je schodišt , které spojuje nadzemní podlaží s podzemním. 

 

Po et ú elových jednotek a jejich celková vým ra 

Komunika ní prostory – 27,22 m2 

Skladovací prostory 2x – 6,23 m2 

Kotelna – 7,35m2 

Kotelna – 8,68 m2 

Celková p dorysná plocha – 55,71 m2 

 

1. Nadzemní podlaží 

Interiéru prvního nadzemního podlaží dominuje velká místnost o p dorysných rozm rech 

10,35x4,85 m, která slouží jako jídelna pro ob  t ídy. V dalších prostorech staré ásti jsou 

umíst na hygienická za ízeni pro d ti a pedagogy, kancelá  editelky, úklidová místnost, 

malá kuchy , šatny a záchod pro pracovníky.  

 

Po et ú elových jednotek a jejich celková vým ra 

Sklad – 3,85 m2 

Jídelna – 51,23 m2 

Kancelá  editelky – 13,86 m2 

Hygienická místnost – 12,64 m2 

Vstupní prostor – 8,63 m2 

Komunika ní prostory – 29,66 m2 

Úklidová komora – 3,43 m2 

Kuchy  – 13,20 m2 

Šatna – 8,80 m2 

Celková p dorysná plocha – 145,30 m2 
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2. Nadzemní podlaží 

Druhé nadzemní podlaží se skládá pouze ze t í místností a schodiš ového prostoru. 

Dominantní místností tohoto podlaží je místnost o rozm rech 6,9x13,25 m, která slouží 

jako herna a ložnice pro jednu t ídu. P es tuto místnost je také možné se dostat na terasu.  

 

Po et ú elových jednotek a jejich celková vým ra 

 

Herna a ložnice – 87,77 m2 

Umývárna v etn  záchodu – 10,20 m2 

Komunika ní prostor – 15,63 m2 

Skladovací místnost – 13,77 m2 

Terasa – 3,85 m2 

Celková p dorysná plocha – 131,22 m2 

 

Stavební objekt 02 (p ístavba) 

1. Nadzemní podlaží 

Na prvním podlaží nové p ístavby se bude nacházet kancelá , šatna vychovatelek a šatna 

pro d ti. Dominantní místností prvního podlaží nové p ístavby je místnost o rozm rech 

6,75x5,2 m, která slouží jako keramická dílna. Místnost byla navržena na p ání editelky 

mate ské školky.  

 

Po et ú elových jednotek a jejich celková vým ra 

 

Keramická dílna – 35,10 m2 

Sprchová místnost – 2,60 m2 

Komunika ní prostor – 27,39 m2 

Šatna – 13,25 m2 

Kancelá  vychovatelek – 14,43 m2 

Celková p dorysná plocha – 73,84 m2 

 

2. Nadzemní podlaží 

Druhé nadzemní podlaží nové p ístavby je ú elov  i dispozi n  ešeno stejn , jako druhé 

nadzemní podlaží stávajícího objektu s výjimkou toho, že pro toto podlaží není navržena 

šatna, která je pro nové odd lení MŠ sou ástí 1. nadzemního podlaží. 
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Po et ú elových jednotek a jejich celková vým ra 

 

Herna a ložnice – 74,95 m2 

Umývárna v etn  záchodu – 10,01 m2 

Komunika ní prostor schodišt  – 11,15 m2 

Terasa – 3,85 m2 

Celková p dorysná plocha – 99,96 m2 

 

b) celková bilance nárok  všech druh  energií, tepla a teplé užitkové vody 

Bilance spot eby elektrické energie, plynu a tepla bude spo ítána v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

 

c) celková spot eba vody (z toho voda pro technologie) 

Pot eba vody pro mate skou školku 

Celková pr m rná denní pot eba vody 

Qp=2,8 m3/den 

Celková maximální denní pot eba vody 

QM=4,32 m3/den 

 

Celková spot eba vody je uvedena v p edchozí podkapitole. Voda pro technologie není 

pot ebná, protože zde nebudou žádné využity. 

 

d) odborný odhad množství splaškových a deš ových vod 

Odborný výpo et množství deš ových a splaškových vod viz. p íloha . 2. 

Množství deš ových vod ze st echy: 

Qmax.d=4,08 l/s 

Množství deš ových vod z parkovišt : 

Qmax.d=0,35 l/s 

Množství deš ových vod z p ších komunikací: 

Qmax.d=3,34 /s 

Celkové množství deš ových vod  

 Qmax.d=7,77/s 

Množství splaškových vod: 
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Qmax.s=0,015/s 

 

e) požadavky na kapacitu ve ejných sítí komunika ních vedení ve ejné 

komunika ní sít  

Stávající objekt je napojený na telefonní a internetové vedeni správcem sítí je Telefónica 

Czech Republic, a.s 

 

f) požadavky na kapacitu elektronického komunika ního za ízení ve ejné 

komunika ní sít  

Energie nebude pot ebná, protože zde zatím není instalováno za ízení ve ejné komunika ní 

sít . 

 

g) p edpokládané zahájení výstavby 

Tento typ dokumentace je zpracován v rámci studie. P edpokládaná doba zahájení 

výstavby z stane na rozhodnutí investora. 

 

h) p edpokládaná lh ta výstavby 

Do jednoho roku. 

 

6.2.4 Souhrnná technická zpráva 

1) Popis stavby 

 

a) zd vodn ní výb ru stavebního pozemku 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, jehož pozemek je stanoven.  

 

b) zhodnocení staveništ  

Staveništ  bude tvo eno nyn jší budovou a pozemkem mate ské školky. Budova mate ské 

školky bude rozší ena p ístavbou v jižním sm ru. Plocha pozemku, na které bude stát nová 

p ístavba je rovná a vhodná pro výstavbu. P íjezd t žké techniky a kterékoliv jiné techniky 

na staveništ  je možný pouze z komunikace na ulici U Školky, ší ka komunikace je 

5 metr . Aby byla umožn na lepší manipulovatelnost s t žkou technikou a nákladovými 

vozidly, které budou dovážet stavební materiály a výrobky, doporu uje se na dobu 
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výstavby demontovat ást oplocení pozemku a nahradit jeho rýhlo odstranitelným 

oplocením. 

 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného ešení 

Architektonické ešení 

Územní ešení výstavby vychází ze zásad stanovených územním plánem a požadavk  

kladených starostou obce Ludge ovice a editelkou mate ské školky.  

Stávající budova mate ské školky se nachází na ploše objekt  ob anského vybavení. 

Ale vzhledem k tomu, že se kolem tohoto území nachází zóna obytné zástavby tvo ená 

rodinnými domy, výška nov  p istav né ásti bude shodná s výškou stávajícího objektu a 

po et podlaží se taktéž nezm ní. 

Aby nov  p istavená ást nenarušovala svým vzhledem stávající ást ani okolní 

zástavbu, bude kopírovat starou ást. A to zachováním p vodního tvaru st echy. Ve 

fasádní ásti budou vystupovat dva viký e, ze kterých bude umožn n výstup na p lkruhové 

terasy – balkony. Dále, aby se co nejvíce zachoval p vodní tvar budovy, bude v její jižní 

ásti vybudován další viký . 

Barevné ešení bude provedeno ve stylu stávajícího objektu mate ské školky. A to 

tak, že do nulové úrovn  bude obložena dlažbou a od této úrovn  nahoru pak omítka a 

barevný nát r.   

 

Urbanistické ešení 

Vzhledem k tomu že se jedna o rekonstrukci, orientaci budovy nejde zm nit. Orientace 

jejích hlavních místností je vhodná. Místnosti denního pobytu d tí mají jihovýchodní 

orientaci. 

Parkovací místa budou umíst na v západní ásti pozemku z toho d vodu, že jen 

z této strany je možný p íjezd vozidel. 

Stávající d tské h išt  je umíst no ve východní ásti pozemku. V této studii se d tské 

h išt  ne eší, protože je v perfektním stavu a je také dob e vybaveno za ízením pro d tské 

hry, místy na posezení a na provád ní libovolných aktivit a trávení volného asu.  

Nové chodníky budou vybudovány pouze kolem nové p ístavby a budou napojeny na 

sí  stávajících chodníku.  
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Výtvarné ešení 

Aby byl zachován p vodní vzhled budovy, jsou na nov  p istavené ásti navrženy 

dva viký e. Jeden z t chto viký  má východ na p lkruhovou terasu – balkon. Pro barevné 

ešení bude do nulové úrovn  použito obložení dlažbou, která má hn do ervenou barvu a 

od nulové úrovn  bude fasáda nat ena barvou sv tle-žlutavé skoro až do šedého 

pastelového zbarvení. 

 

d) zásady technického ešení 

P ed zahájením stavebních práci se doporu uje provést podrobn jší pr zkum a ud lat 

statický posudek stavebních konstrukcí rekonstruované budovy mate ské školky. 

 

Základové konstrukce  

Nová p ístavba bude stejn  jako stávající objekt založena na systému základových pas . 

Základy stávající budovy budou odkopány na úrove  základové spáry a budou posouzeny 

na hloubku a na pevnost. V p ípad , že hloubka základ  p ístavby bude v tší než hloubka 

základové spáry stávajícího objektu, budou základy stávajícího objektu podbetonovány na 

úrove  základové spáry p ístavby. Aby se snížila úrove  zemní vlhkosti a bylo ji možné od 

stavby odvést, bude podél základ  vykopána rýha do úrovn  dna základ , na venkovní 

stranu základ  se p ipevní nopová folie a po obvodu se uloží drenážní trubky. Drenážní 

trubka bude zasypána št rkem frakce 16/32 na 300 milimetr , drenážní trubky se št rkovou 

výsypkou budou umíst ny do geotextilní obálky a celá konstrukce bude zasypána drenážní 

vrstvou do úrovn  p ilehlého terénu.  

 

Svislé konstrukce 

Nosné svislé konstrukce stávající budovy budou provedeny z pálených cihel. P í 

rekonstrukci dojde k odbourání ásti obvodového zdiva z d vodu zm ny ú elnosti otvoru 

oken na dve ní otvor. P i odbourání budou posouzeny podklady na únosnost a v p ípad , že 

nevyhoví, budou vym n ny za nové. P i dozd ní obvodového zdiva stávající budovy se 

použije cihla plná pálená, aby se zachovala stejnorodost materiálu zdiva. P i rekonstrukci 

stávajícího objektu také dojde k áste né demolici n kterých p í ek z d vodu dispozi ního 

ešení. áste n  zbourané p í ky budou dostaveny ze stejného materiálu a to cihlou plnou 

pálenou a nové p í ky budou postaveny z tvárnic Porotherm. U p ístavby bude obvodová 

ze  vyzd na z tvárnic POROTHERM 44 EKO a tvárnice budou uloženy na p nu 

POROTHERM DRYFIX. Vnit ní nosné zdivo bude provedeno z tvárnic POROTHERM 
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30 Profi DRYFIX a cihly budou spojeny zdící p nou POROTHERM DRYFIX. D lící 

p í ky budou z cihel Ytong ší ky 100 mm. Omítka na vnit ních svislých konstrukcích bude 

vápenocementová s barevnou úpravou. Vnit ní nosné a nenosné zdivo bude omítáno 

vápennou omítkou s p ím sí sádry.  

 

Vodorovné konstrukce 

U stávající budovy se na stropech žádné práce provád t nebudou. U p istav né ásti 

budovy budou stropy provedeny s použitím keramobetonových stropních nosník  POT a 

cihelných vložek Miako stropního systému Porotherm. Nejdelší stropní nosník bude mít 

délku 7000 mm v etn  uložení 125 mm na každou stranu nosníku. Osová vzdálenost mezi 

nosníky bude 625 mm. Výška stropu bude celkov  init 350 milimetr . Všechny p eklady 

v nosném zdivu budou provedeny z p ekladového nosníku Porotherm p eklad 7. Dve ní 

otvory v p í kách o tlouš ce 100 mm nebudou mít p eklady, protože se p edpokládá, že 

zárubn  zdivo unesou, u p í ek tl. 150 mm bude zdivo nad zárubní vyztuženo ocelovými 

pruty uloženými do spár. 

 

St ešní konstrukce 

St ešní konstrukce stávajícího objektu bude do ur ité míry demontována tak, aby na ni šla 

napojit st ešní konstrukce p istaveného objektu. Prvky st ešní konstrukce jak stávajícího 

objektu, tak i p ístavby budou vyrobeny z d evených vazník , které budou uloženy na 

obvodových v ncích. St echa bude zateplena minerální vlnou. St ešní krytina bude 

z pozinkovaného plechu bez použití barev.  

 

Podlahy 

Konstrukce podlah nad terénem se bude skládat ze št rkopískového násypu o tlouš ce 

150 mm, za násypem bude vrstva vyztužená kari sítí podkladního betonu tlouš ky 100 mm 

a i dále vrstva hydroizolace. Na vrstvy hydroizolace se umístí tepelná izolace 

z extrudovaného polystyrenu o tlouš ce 100 mm, na který se dále položí PE fólie a to 

všechno se p ekryje roznášející vrstvou cementového pot ru. Pak bude následovat kone ná 

povrchová podlaha z materiálu s ohledem na ú elnost užívání místnosti. 

Skladba podlahy nad Porotherm stropem bude provedena v následujícím po adí: Porotherm 

strop, kro ejová izolace, separa ní vrstva, betonová mazanina, plovoucí a povrchová vrstva 

podlahy s ohledem na ú elnost místnosti.  
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Výpln  otvor  

Ve stávající ásti budovy se okna m nit nebudou, jsou zde již nainstalovaná plastová 

eurookna s izola ním trojsklem. Do okenních otvor  p ístavby jsou navržena eurookna 

stejná jako u stávající budovy, zasklené izola ním trojsklem. Sou initel prostupu tepla 

oken bude nižší než 1,2W.m-2.K-1. Všechny vnit ní dve e jsou navrženy jako d ev né a 

budou mít práh. 

 

Tepelná izolace 

Jak jsem psal výše, st ešní konstrukce bude mít tepelnou izolaci z minerální vlny tlouš ky 

200 mm. Obvodové st ny nebudou mít tepelnou izolaci, protože mají dostate ný sou initel 

prostupu tepla.  

 

e) zd vodn ní navrženého ešení stavby z hlediska dodržení p íslušných 

obecných požadavk  na výstavbu 

P i návrhu staveb byly dodrženy vyhlášky a normy popsané v podkapitole „Související 

legislativa a normativní p edpisy“. 

 

f) u zm n stávajících staveb údaje o jejich sou asném stavu; záv ry stavebn  

technického pr zkumu, p ípadn  stavebn  historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Nyn jší budova mate ské školky bude procházet rekonstrukcí. V sou asné dob  je budova 

v dobrém technickém stavu, což je výsledkem dobré údržby a pé e o ni. Vizuálním 

pr zkumem nebyly zjišt ny jakékoliv vady a poruchy, které by mohly ohrožovat stabilitu 

objektu. Pro další stupe  dokumentace doporu uju provést podrobn jší pr zkumy nosného 

zdiva.  

 

2) Stanovení podmínek pro p ípravu výstavby 

 
a) údaje o provedených a navrhovaných pr zkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

P ed zpracováním objemové studie rekonstrukce mate ské školky byl proveden vizuální 

pr zkum objektu p ímo v budov  a byla provedena fotodokumentace jejího stávajícího 

stavu a p ilehlé zahrady. 
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b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán ných území dot ených 

výstavbou se zvláštním z etelem na stavby, které jsou kulturními památkami 

nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo 

památkových zónách a s uvedením jejich ochrany 

Na staveništi se nenachází kulturní památky ani zvlášt  chrán né zájmy památkové pé e, 

žádná památková rezervace nebo památkové zóny, ani ochranná pásma zdroj  pitné vody. 

Budova také není památkov  chrán na.  

 

Do p dorysu nové p ístavby zasahuje ochranné pásmo vodovodní p ípojky a 

nízkotlakového plynovodního adu. 

 

Podél celé jižní hranice pozemku mate ské je umíst no nízkotlakové plynovodní 

potrubí pr m ru 300 milimetr , které má ochranné pásmo 1 metr na obou stranách od 

vn jší strany potrubí. P i rekonstrukce se po ítá s p eložkou tohoto potrubí o cca 7 metr , 

blíž k hranici pozemku. 

 

Také v jihovýchodní ásti pozemku leží vodovodní p ípojka, která zásobuje vodou 

sousední stavbu. Ochranné pásmo 1,5 metru na obou stranách. Také se po ítá s p eložkou 

této p ípojky.  

 

c) uvedení požadavk  na asanace, bourací práce a kácení porost  

P i rekonstrukci objektu dojde k bouracím pracím. Ve stávajícím objektu budou odstran ny 

n které p í ky v prvním podlaží a také vybourány otvory. Ve druhém podlaží bude 

demontována ást st echy a zbourána jižní ze , ale nosný systém z stane zachován. P í 

rekonstrukci objektu nedojde ke kácení žádných strom . 

 

d) požadavky na zábory zem d lského p dního fondu a pozemku ur ených 

k pln ní funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory 

do asné nebo trvalé 

Území, na kterém bude probíhat rekonstrukce se skládá z parcel, které jsou vedeny 

v katastru nemovitostí jako zastav ná plocha, nádvo í a zahrada. Nedojde tedy k záboru 

pozemk  zem d lského p dního fondu a pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa. 
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e) uvedení územn  technických podmínek dot eného území a podmínek 

koordinace výstavby, zejména z hlediska p íjezd  na stavební pozemek, 

p ípadných p eložek inženýrských sítí, napojení stavebních pozemk  na 

zdroje vody a energie a odvodn ní stavebního pozemku 

Hlavní p ístup a p íjezd na staveništ  po dobu výstavby bude zajišt n z ulice U Školky. P i 

rekonstrukci mate ské školky dojde k p eložení nízkotlakového plynovodního ádu a 

k p eložení vodovodní p ípojky pro sousední budovu p. 855. Práce pro p eložení sítí 

budou stanovené v harmonogramu a jejich postup je navržen tak, aby co nejvíc zkrátil 

dobu odstávky média.  

 

Pot ebná voda a elektrická energie pro výstavbu bude odebírána ze stávajících 

p ípojek mate ské školky.   

 

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na p ísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 

úpravy 

Zemní práce budou provád ny pouze pod p istav ným objektem a v místech p eložení 

inženýrských sítí. P istav ný objekt bude založen na systému základových pás , vykopaná 

zemina bude uložena v deponii, která bude v jižní ásti zahrady a dále bude použita na 

terénní úpravy v okolí budovy.  Zemina vykopaná p i p eložkách inženýrských sítí bude 

hned použita ke zp tnému zásypu.   

 

3) Základní údaje o provozu, pop ípad  výrobním programu a technologii 

 
a) popis navrhovaného provozu, pop ípad  výrobního programu 

Budova mate ské školky i nová p ístavba budou nadále sloužit jako objekt mate ské školky 

pro výchovu d tí p edškolního v ku ve dvou v kových skupinách. 

 

b) p edpokládané kapacity provozu a výroby 

Celá budova mate ské školky je nevýrobního charakteru. Provozovat mate skou školku 

bude i nadále jedna editelka, která je sama pedagožkou, další t i pedagožky, jedna 

kucha ka a jedna uklíze ka.  
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c) popis technologií, výrobního programu, pop ípad  manipulace s materiálem, 

vnit ního i vn jšího dopravního ešení, systému skladovaní a pomocných 

provoz  

Netýká se budovy mate ské školky. 

 

 
d) návrh ešení dopravy v klidu 

Nov  vybodované parkovišt  bude umíst no v západní ásti a napojeno na dopravní 

komunikaci na ulici U Školky. Parkovací plocha se bude skládat ze ty  parkovacích míst, 

z nichž jedno bude vyhrazeno pro osoby s t žkým pohybovým postižením nebo osoby 

p epravující dít  v ko árku. Velikost oby ejných stání je 2500x5300 mm, velikost 

vyhrazeného stání je 3500x5300 mm.  

Výpo et množství pot ebných parkovacích míst: 

 

Tab.  4: Po et ú elových jednotek na jedno stání 

Druh stavby Ú elová 

jednotka 

Po et ú elových jednotek na 

jedno stání 

Po et jednotek 

mate ská školka dít  5 40 

 

Výpo et dle normy: SN 736110 Projektování místních komunikací 

paoao kkPkON ××+×=  

oO  - základní po et odstavných stání 

oP  - základní po et parkovacích stání 

ak  - sou initel stupn  automobilizace 1=ak  

pk  - sou initel redukce po tu stání 5,0=ak  

Sou initel pk  byl snížen z  d vodu blízkosti zastávky m stské hromadné dopravy a 

p edpokládá se, že v tšina d tí bydlí v bližším okolí.  

45,018 =××=N  parkovací místa.  

 

e)  odhad pot eby materiál , surovin 

Žádná pot eba materiál  nebo surovin.  
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f) ešení likvidace odpad  nebo jejich využití (recyklace apod.), ešení 

likvidace splaškových a deš ových vod 

Návrh likvidace odpad  p edpokládá t íd ní odpadu. Odvoz odpadu budou zajiš ovat 

technické služby obce Ludge ovice. Likvidace splaškových vod bude provád na do 

splaškové kanalizace obce. Deš ová voda bude odvád na deš ovou kanalizací, která dále 

bude svedena do p ilehlého terénu pomocí drenáže a vsaku. Nakládání s odpady p í 

realizaci stavby se bude ídit zákonem .185/2001 Sb. o odpadech a jeho platnými 

provád cími vyhláškami ( . 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). 

 

g) odhad pot eby vody a energií pro výrobu 

Není p edm tem zadání ani ešení  

 

h) ešení ochrany ovzduší 

P í provozu mate ské školky nebudou produkovány jakékoliv látky, které by mohly ohrozit 

ovzduší. Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu 

ovzduší, ani technologie zne iš ující ovzduší. P i stavb  bude kladen d raz na 

minimalizaci prašnosti.  

 

i) ešení ochrany proti hluku 

 

P i provozu mate ské školky nebude p soben nadm rný hluk. P i rekonstruk ních pracích 

bude hluk minimalizován. P i návrhu stavby a p i rekonstrukci budou respektovány a 

dodrženy požadavky na ízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými 

ú inky hluku a vibrace. 

 

j) ešení ochrany stavby p ed vniknutím nepovolaných osob 

P í rekonstrukci budou prostory jasn  vymezeny, ohrani eny a ozna eny. Samotný objekt 

mate ské školky bude také v pr b hu rekonstrukce zabezpe en proti vstupu 

nepovolovaných osob.  

 

V pr b hu provozu samotný objekt mate ské skolky je a bude chrán n proti vstupu 

nepovolovaných osob oplocením. Další zp soby ochrany budou záviset na rozhodnutí 

investora.  
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4) Zásady zajišt ní požární ochrany  

 
Zásady zajišt ní požární ochrany budou zpracovány v samostatné dokumentaci. Tuto 

dokumentaci zpracuje odborník na danou problematiku. Budova bude v souladu se 

Zákonem . 67/2001 Sb. o požární ochran , zákon bude respektován i p i provedení 

rekonstruk ních prací. Zhotovitelem také bude dodržena Vyhláška . 246/2001 Sb. o 

stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci).  

 

V blízkém okolí stavby se nachází dva požární hydranty, jeden ve vozovce ulice 

U Školky, který je cca 14 metr  daleko od objektu. Druhý hydrant se nachází ve vozovce 

ulice Hlu ínská, cca 27 metr  daleko.  

 

5) Zajišt ní bezpe nosti provozu stavby p i jejím užívání 

 

Bezpe nostní provoz objekt  bude ešen v rámci interních sm rnic. Také p i provozu 

stavby budou dodržovány všechny platné bezpe nostní p edpisy. Rekonstrukce bude 

provedena z b žných materiál  a zhotovitel doloží atestaci svých výrobk  na to, že v sob  

neobsahují nežádoucí látky, které by mohly ohrožovat zdraví osob nebo životní prost edí. 

 

 

6) Návrh ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 
P í vypracování návrhu byla áste n  dodržena vyhláška . 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. To zd vod uji tak, 

že investor nechce p izp sobovat školku pro d ti s omezenou schopností pohybu, což 

argumentoval tím, že v obci je již mate ská školka, která je p esn  ur ena pro tuto kategorii 

d tí a že v žádném p ípad  postižené d ti do této školky chodit nebudou. 

 

P í návrhu byly respektovány požadavky vyhlášky na výškové rozdíly a to 

maximáln  20 mm, ší ka schodiš ového ramene minimáln  1200 mm. Všechny dve e 

budou mít ve výšce 1100 mm kliku a ve výšce 1000 mm zámek.  
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7) Popis vlivu stavby na životní prost edí a ochranu zvláštních zájm  

 
a) ešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 

prost edí, pop ípad  provedení opat ení k odstran ní nebo minimalizaci 

negativních ú ink  

P istav ný objekt nebude zp sobovat svým provozem žádné negativní vlivy na životní 

prost edí nebo na zdraví lidí. Objekt mate ské školky nevykazuje látky, které by mohly 

poškodit životní prost edí nebo ohrožovat zdraví ob an . 

 

b) ešení ochrany p írody a krajiny nebo vodních zdroj  a lé ebných pramen  

Všechna ornice, která bude sejmuta v pr b hu p ístavby objektu, bude uložena na 

stávajícím pozemku a dále bude použita pro terénní úpravu. P í realizaci projektu nedojde 

ke kácení strom  a stromy v blízkosti p istav ného objektu budou chrán ny d ev ným 

bedn ním.  V území se nenachází žádné lé ebné prameny ani zdroje vody. 

 

c) návrh ochranných a bezpe nostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby 

Charakter zástavby a dot eného pozemku nevyžaduje stanovení ochranných a 

bezpe nostních pásem.  

 

8)  Návrh ešení ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

 

a) povodn  

Pozemek se nenachází na záplavovém území, nebyla navržena žádná opat ení proti 

povodním. 

 

b) sesuvy 

Pozemek se nenachází v okolí svahového terénu, tudíž nebyla navržena žádná opat ení 

proti sesuv m. 

 

c) poddolovaní 

Vzhledem k charakteru zástavby, provozu a dané lokalit  toto není ešeno. 
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d) seismicita 

Vzhledem k charakteru zástavby, provozu a dané lokalit  toto není ešeno. 

 

e) radon 

M ení radonu bude provedeno p i zpracování dalšího stupn  projektové dokumentace. V 

p ípad  pot eby bude navržena protiradonová izolace. 

 

f) hluk v chrán ném venkovním prostoru a chrán ném venkovním prostoru 

stavby 

Jelikož se jedná o stavbu mate ské školky, lze o ekávat, že p es den, v dob  kdy jsou d ti 

venku, bude na zahrad  zvýšená hladina hluku. Ta by však nem la výrazn  p ekro it 

stanovené limity. 

 

9) Civilní ochrana 

 

g) a) opat ení vyplývající z požadavk  civilní ochrany na využití staveb k 

ochran  obyvatelstva 

Ne eší se. 

 

h) b) ešení zásad prevence závažných havárií, 

Ne eší se. 

 

i) c) zóny havarijního plánování. 

Ne eší se. 
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7 Ekonomické zhodnocení 
 
Aby se stavba dala finan n  a ekonomicky zhodnotit, musí být stanoveny náklady s pojené 

s výstavbou. Proto jsem provedl propo et náklad . Náklady byly stanoveny odborným 

zp sobem, na základ  objemových a plošných vým r jednotlivých stavebních celk , které 

byly zjišt ny z výkres . K propo tu byly použity sou asné ceny za stavební práce a za 

jednotlivé výrobky. Pot ebné ceny k propo tu byly použity z internetových stránek 

www.stavebnistandarty.cz a www.uur.cz. 

 

Tab. 4 Odhad náklad  na výstavbu 

 
M rná 

jednotka 

Po et 
m rných 
jednotek 

K /m.j. 
Cena 

celkem 

Stavební objekt SO 01 (rekonstruovaná ást) 
Bourací práce v etn  odvozu suti 
Nové konstrukce a úpravy 

Stavební objekt SO 02 (p ístavba) 
P ístavba – nová konstrukce 

Stavební objekt SO 03 (zpevn né plochy) 
Parkovišt  
Chodník 

Stavební objekt SO 04 (inženýrské sít ) 
P eklad plynovodní sít  NTL DN 300 
Plynovodní p ípojka DN 40 
P eklad vodovodní p ípojky 
Deš ová kanalizace  

Stavební objekt SO 04 (Terénní úpravy) 
Terénní modelace 
Založení trávníku parkového 

 
m3 

m3 

 

m3 

 

m2 

m2 

 

bm 
bm 
bm 
bm 

 
m2 

m2 

 
25 
5 
 

560 
 

59 
45 

 
55,7 
12,9 
19,7 
87,7 

 
53 
80 

 
250- 

2000- 
 

4565- 
 

1465- 
800- 

 
7380- 
1300- 
1080- 
9200- 

 
96- 
54- 

 
6,300- 

10,000- 
 

2,600,000- 
 

87,000- 
36,000- 

 
42,000- 
16,000- 
22,000- 

800,000- 
 

6,000- 
5,000- 

Celkem                                                                                                                   3,700,000- 
Projektové a pr zkumové práce 

 Procent z ceny  
Projektové práce  1% 37,000- 
Pr zkumné práce 0,3 11,000- 

Náklady na umíst ní stavby 
Za ízení staveništ  1% 37,000- 

Rezerva 
Rezerva 3% 111,000- 
Celková cena bez DPH  3,896,000- 
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8 Záv r  
 
Cílem ešení diplomové práce bylo vytvo it návrh možnosti rekonstrukce mate ské školky 

v obci Ludge ovice na ulici Hlu ínská, který by m l zachovat provoz mate ské školky ve 

dvou v kových skupinách, a p izp sobit školku dnešním požadavk  na školní a p edškolní 

za ízení. Tuto studii jsem vypracoval ve dvou variantách, p i emž mnou zvolená 

varianta A byla zpracována detailn , v etn  propo tu náklad  na výstavbu. ešení je 

vypracováno v souladu s územním plánem obce a v souladu s platnou legislativou. 

 

P i tvorb  návrhu jsem použil teoretické a praktické znalosti a zkušenosti nabyté za 

bakalá skou a magisterskou dobu studia na vysoké škole. V pr b hu zpracování se 

vyskytly problémy a otázky, které jsem vy ešil po konzultaci s odborníky na stanovenou 

problematiku a s vedoucím diplomové práce. Tuto práci jsem napsal v souladu se všemi 

platnými legislativními a normativními p edpisy.  

 

 P ístavba nové ásti mate ské školky dle mého návrhu, je ešena ve stylu stávající 

budovy, ímž nenarušuje architekturu stávající budovy a p ilehlých budov. Uvnit  je 

budova vy ešena v souladu s typologickými, stavebními a dalšími vyhláškami, p edpisy a 

normami. 

 

Problematika mate ských školek v obci Ludge ovice je velmi aktuální. V dnešní dob  

jsou v obci pouze dv  školky. V p ípad , že obec nezíská pot ebnou investici na tento 

projekt, došlo by ke ztrát  jedné skupiny provozu mate ské školky na ulici Hlu ínská. A 

vzhledem k tomu, že obec neustále roste, také roste i po et obyvatel, které mají d ti 

p edškolního v ku, a to by byla samoz ejm  velká ztráta. 

 

P í psaní této diplomové práce jsem zlepšil své znalosti v oblasti zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí, a obohatil své znalosti v oblasti problematiky, 

tykající se objektu p edškolní výchovy d tí. 
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