MATEŘSKÁ ŠKOLA VE STEHELČEVSI
Studie stavby nové budovy – textová část

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 Použité podklady a průzkumy
Pro zpracování studie objektu bylo využito následujících podkladů:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikace stavby
Adresa:

ulice Řánkova, bez čísla popisného

Informace o parcele:
Parcely:









Zadání definované zpracovatelem.
Návštěva zpracovateli in-situ během roku 2021.
Fotodokumentace provedená zpracovatelem během návštěv in-situ.
Podklady katastru nemovitostí, mapové podklady.
Územní plán obce.
Zaměření pozemku poskytnuté investorem.
Studie proveditelnosti rozšíření ZŠ a MŠ Stehelčeves (leden 2021).

p.č. 1012 – pozemek stavby hlavního objektu
p.č. 1013 – komunikace procházející zásadními úpravami

B.2 Návrhová technická data a kapacity

Obec:

Stehelčeves [532851]

Pozemek p. č. 1012:

Katastrální území:

Stehelčeves [755443]

Z toho plocha pro zastavění mateřskou školou (plocha SO dle ÚP):

2469 m2

Číslo LV:

10001

Zbývající nezastavitelná plocha (plocha ZS dle ÚP):

3357 m2

A.2 Objednatel

5826 m2

Objekt mateřské školy:
Obec Stehelčeves

Podlahová plocha 1NP:

287,9 m2

Zast.: starostka Bc. Petra Vagenknechtová, MBA

Podlahová plocha 2NP:

447,5 m2

Adresa:

Hlavní 43, 27342 Stehelčeves

Podlahová plocha nadzemních podlaží celková:

735,4 m2

e-mail:

starosta@obecstehelceves.cz

Tel.:

+420 602 312 934

Hrubá podlažní plocha v 1.NP

340,3 m2

Hrubá podlažní plocha ve 2.NP

521,8 m2

HPP celkem

862,1 m2

Investor:

A.3 Zpracovatel
Společnost:

PM architekti s.r.o.

Adresa:

Wuchterlova 566/7

Zastavěná plocha objektu MŠ:

340,3 m2

160 00 Praha 6

Zastavěná plocha krytého podloubí v 1.NP (hraní dětí):

181,5 m2

Kontakt:

www.pm-a.cz
Štěpán Mančík, +420 774 178 478, stepan.mancik@pm-a.cz

Autoři:

Obestavěný prostor MŠ:

cca 3590 m3

Ing. arch. Štěpán Mančík Ph.D
Ing. arch. Karel Poucha

Koeficient zastavění pozemku:

21,1 %

Spolupráce:

Koeficient zeleně:

58,8 %

Ing. arch. Jakub Šebek
Ing. arch. Lukáš Bezecný

Doprava v klidu:

Bc. Ariungerel Batkhuyag

Minimální počet parkovacích míst:

min. 17

Koncept dopravního řešení: Ing Martin Vychodil

Navržený počet parkovacích míst:

18

Energetika: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Datum zpracování:

srpen 2021

Návrhová kapacita mateřské školy
3 třídy po 24 dětech (28 v extrému; nutná výjimka z předpisů):

72 dětí
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B.3 Zhodnocení souladu s územním plánem

B.5 Urbanistické řešení a dopravní infrastruktura

Pozemek p.č. 1012 o velikosti 5826 m2 pro výstavbu mateřské školy se nachází na severním okraji obce
Stehelčeves. Má tvar obráceného písmena U. Jeho levá část velikosti 2462 m2 je územním plánem definována
jako plocha SO – plochy smíšené obytné – obslužné. V ní je jako jedno z hlavních využití přípustná:

Urbanismus



občanská vybavenost drobná a střední (veřejné stravování, ubytování do 20 lůžek, kulturní, zdravotní,
vzdělávací, správní a sportovní zařízení) => NÁVRH VYHOVUJE ÚP.

Podmínky prostorového uspořádání v plochách SO:









velikost nově oddělovaných stavebních pozemků: min. 1000 m2 => NÁVRH VYHOVUJE ÚP
koeficient zastavění pozemku: max. 50 % => NÁVRH VYHOVUJE ÚP
koeficient zeleně: min. 30 % => NÁVRH VYHOVUJE ÚP
maximální hladina zástavby: 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví => NÁVRH VYHOVUJE ÚP
u objektů s více než 1 nadzemním podlažím bude užita šikmá střecha; rovná střecha nebo střecha s
velmi mírným spádem je přípustná pouze u přízemních staveb => NÁVRH VYHOVUJE ÚP
maximální výška staveb: 9 m nad přilehlým terénem => NÁVRH VYHOVUJE ÚP
odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku; garáže v samostatných objektech pouze výjimečně
(preferováno je jejich začlenění v rámci ostatních objektů) => NÁVRH VYHOVUJE ÚP
dopravní zpřístupnění areálu nesmí vytvářet dopravní závady => NÁVRH VYHOVUJE ÚP

Pozemek je ze západu sevřen komunikacemi. Z jihu jde o ulici Řánkovu vedoucí z centra obce od stávající
základní školy. Tato komunikace je zpevněná asfaltová. Zhruba v polovině délky pozemku se potkává
s komunikací vedoucí k pile na severovýchodě, která má štěrkový povrch. Obě tyto komunikace se potkávají
v křižovatce, která ústí na hlavní místní komunikaci III/00712 spojující obce Stehelčeves a Brandýsek vedoucí
ve stopě staré Slánské silnice.
Nejbližší zástavba je u jižního cípu pozemku – stojí zde poslední dům v ulici Řánkova s popisným číslem 193.
Ulice Řánkova je v současnosti na severním konci zneprůjezdněna – je ukončena závoru ca 60 m severně od
posledního domu čp. 193.
Základním principem návrhu je zachování co nejvíce venkovního prostoru pro hraní dětí a přehlednost celého
areálu a pozemku. Z důvodu minimalizace zastavěné plochy proto byla zvolena dvoupodlažní stavba.
Hmota a hřeben objektu kopírují podélný severo-jižní směr pozemku, Stavba je umístěna maximálně
k východní hranici pozemku tak, aby vznikl velkorysý předprostor v rámci hlavního přístupu do objektu ze
západu. Díky tomuto umístění je zachována přehlednost a srozumitelnost pozemku pro nově příchozí i stabilní
uživatele.
Hlavní vstup do objektu je umístěn v západním vrcholu trojúhelníkového pozemku. Pozemek, komunikační
vazby i dispoziční řešení nahrávají symetrické osové kompozici stavby.
Dopravní řešení
Hlavní přístup pro pěší je navržen z jihu ulicí Řánkova. Na stávající chodník v ulici je ze severu napojena nová
obytná zóna (smíšený provoz chodců a automobilů). Touto obytnou zónou pak lze dojít až k hlavnímu vstupu
do areálu. Obousměrná ulice Řánkova bude na rozhraní obytné zóny zjednosměrněna tak, že v obytné zóně
bude povolen provoz pouze jedním směrem z jihu na sever ke křižovatce se silnicí III/00712.
V obytné zóně jsou navržena šikmá parkovací stání ze zatravňovacích tvárnic. Na severozápadní hranici
pozemku u hlavního vstupu v rámci komunikace směřující k pile jsou navrženy dvě krátkodobá stání K+R pro
příjezd vozidel ze staré Slánské silnice.
Koncept dopravního řešení byl konzultován s dopravním inženýrem Martinem Vychodilem. V navazujícím
stupni projektu bude třeba vše projednat s dotčenými orgány a zohlednit v návrhu jejich případné specifické
požadavky.

B.6 Architektonické řešení, funkce a provoz
Obr. 1.: Modře zvýrazněný pozemek p.č. 1012 katastru (vlevo) a výřez územního plánu s dotčeným pozemkem (vpravo).

B.4 Zhodnocení staveniště
Pozemek určený pro výstavbu mateřské školy se nachází na vrcholu stoupání svahu, který vede od stávající
základní školy na jihu. Na převážné většině pozemku se nachází různě mocná zvlněná vrstva navážky, která
dosahuje výše až 2 m. Navážka se jednolitě rozprostírá také na velké většině pozemku p.č. 550/2, který je
svírán obráceným tvarem písmena U pozemku p.č. 1012. Podle tvrzení pamětníku jde zřejmě o navezenou
zeminu z výstavby letiště Václava Havla.
Navržená studie počítá s odstraněním navážky nebo srovnáním celého pozemku do jednolitější úrovně
s klesáním v jižní části, které by kopírovalo přirozený průběh komunikace v ulici Řánkova. Srovnání pozemku,
respektive odstranění navážky se v návrhu projevuje svahováním a opěrnými stěnami na východní hranici
stavebního pozemku.
Mezi severním a jižním cípem pozemku je výškový rozdíl ca 2 m s nejnižším bodem na jihu.

Z důvodu limitované plochy pozemku byla zvolena dvoupodlažní koncepce objektu tak, aby bylo zachováno
co nejvíce plochy pro venkovní hraní a vzdělávání dětí. Tento přístup je podpořen krytým venkovním prostorem
(venkovní učebnou) pod severním křídlem objektu, který nabízí útočiště pro děti při nepřízni počasí a zastínění
v horkých dnech.
Symetrická osová kompozice objektu vychází z urbanistického řešení, provozních vazeb mateřské školy a
výtvarného konceptu objektu. V centrální části jsou umístěny společné prostory, zázemí a komunikační jádro.
Vstupní prostory jsou koncipovány tak, aby byly maximálně přehledné a zároveň dostatečně velké na to, aby
zde mohlo probíhat potkávání veřejnosti s mateřskou školou – výstavy prací dětí, možnost čekání na děti atp.
Na centrální objem navazují provozy jednotlivých tříd, jejichž součástí jsou vždy šatna, záchody a přípravna
jídla. Učebnám vévodí hlavní velký prostor pro hraní dětí, stravování i spaní. Hlavní úložné prostory pro hračky
nebo matrace na spaní jsou umístěny vždy ve skladech přiléhajících ke stěně štítu objektu (naproti vstupu do
třídy). Celá tato stěna je zároveň ztvárněna jako nábytkový prvek pro hraní dětí (domeček, pódium). Další
úložné a skladovací prostory jsou navrženy na vstupní stěně do třídy.
Teplá jídla budou do přípraven mateřské školy zavážena z centrální kuchyně, která je uvažována ve stávajícím
objektu základní školy (jižně na konci ulice Řánkova).
Jako hlavní materiál fasády byl zvolen oklad z cihelných pásků, který odkazuje na bývalou cihelnu, jejíž
existenci dnes dokazuje pouze cihlový komín jižně od objektu.
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Celkový koncept vzhledu je umírnění, bez extravagantních prvků a široké palety pestrých barev. To se týká
jak exteriéru, tak interiéru. Záměrem je poskytnout kvalitní, odolné a umírněné prostředí pro rozvoj dětí, které
samy o sobě svými aktivitami a předměty her vnesou do objektu pestrý život.

Energetika

Záměrem bylo vytvořit budovu nadčasovou, kompozičně umírněnou, odkazující na kvalitu vzdělávacích staveb
konce 19. století a začátku století 20.

Objekt je koncipován jako energeticky efektivní až pasivní. Podle toho budou v další fázi projektu navrženy
veškeré vnitřní systémy (vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika a elektroinstalace). Objekt je takto
navržen také z důvodu přepokládaných požadavků dotačního titulu SFŽP, jenž se v současné době připravuje
a měl by podporovat výstavbu podobných objektů.

B.7 Technické řešení

Na základě zkušeností z posledních realizací v ČR se ukazuje, že je pro bezproblémové fungování provozu
novostavby školky třeba chlazení (doc. Matuška; ČVUT UCEEB). Samozřejmostí je zároveň vnější stínění
okenních otvorů, aby nedocházelo k přehřívání přímým slunečním zářením.

B.7.1 Terénní úpravy
Na převážné většině pozemku se nachází různě mocná zvlněná vrstva navážky, která dosahuje výše až 2 m.
Navážka se jednolitě rozprostírá také na velké většině pozemku p.č. 550/2, který je svírán obráceným tvarem
písmena U pozemku p.č. 1012. Podle tvrzení pamětníku jde zřejmě o navezenou zeminu z výstavby letiště
Václava Havla.

S ohledem na cílenou z dotačního titulu SFŽP lze předpokládat, že měrná potřeba tepla na vytápění objektu
se bude pohybovat kolem úrovně pasivního standardu, tj.:
20 kWh/m2.a (měrná potřeba tepla na vytápění pro pasivní domy) x 862,1m2 (HPP) = 17,2 MWh/m2.a.
Koncepční návrh energetických systémů:


Navržená studie počítá s odstraněním navážky nebo srovnáním celého pozemku do jednolitější úrovně
s klesáním v jižní části, které by kopírovalo přirozený průběh komunikace v ulici Řánkova. Srovnání pozemku,
respektive odstranění navážky se v návrhu projevuje svahováním a opěrnými stěnami na východní hranici
stavebního pozemku.




Mezi severním a jižním cípem pozemku je výškový rozdíl ca 2 m s nejnižším bodem na jihu.

B.7.2 Základy

Zdroj vytápění a chladu: tepelné čerpadlo země-voda, které je z hlediska provozních nákladů
nejefektivnější a zároveň je vhodné také pro chlazení.
Vytápění: nízkoteplotní pomocí podlahového topení nebo podhledového systému.
Chlazení: z důvodu rychlosti proudění vzduchu, která je hlídána hygienickými předpisy není
doporučeno chlazení splitovými jednotkami. Pro projekt je uvažováno se stropním chlazením pomocí
podhledů nebo chladících trámů. Obě technologie zároveň umí vytápět, takže se nabízí chlazení i
vytápění integrovat do jednoho systému.

Předpokládá se založení plošné nebo bodové na pilotách. Finální rozhodnutí je třeba učinit až na základě
inženýrsko-geologického průzkumu, který by měl proběhnout před započetím projektových prací na další fázi
projektu.

Přesný návrh bude ralizován v rámci dalšího stupně projektové dokumentace včetně porovnání nákladů na
investici a provoz jednotlivých řešení.

B.7.3 Svislé nosné konstrukce

B.8 Napojení na technickou infrastrukturu

Uvažována je zděná nosná konstrukce objektu. Bližší specifikace bude provedena v další fázi návrhu.

B.7.4 Vodorovné nosné konstrukce

Přístup ke staveništi a navrhovanému objektu bude z komunikace z východu dle stávajícího řešení. Napojení
na tuto komunikaci proběhne pomocí sjezdu dle ČSN 73 6102, 73 6110.

Strop nad 1.NP bude železobetonový, pravděpodobně prefabrikovaný. Bližší specifikace bude provedena
v další fázi návrhu na základě statického posudku.

V rámci obstarávání vyjádření o existenci stí bylo shledáno, že při západní hranici pozemku je v komunikaci
veden vodovodní řad a plynové potrubí.

B.7.5 Střešní konstrukce

Elektrické nadzemní vedení a kanalizační řad končí u posledního domu v ulici Řánkova čp. 193. V obou
případech by prodloužení včetně délky přípojek bylo délky ca 120m.

Střešní konstrukce hlavních objektů bude dřevěná vazníková. Nad středovým spojovacím prostorem bude
provedan střecha plochá železobetonová, pravděpodobně prefabrikovaná.

B.7.6 Příčky

B.9

Odhad nákladů na stavbu

Jsou navrženy v systému hlavní svislé nosné konstrukce.

Pro určení nákladů byly využity údaje ze statistik: http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2021.html

B.7.7 Výplně vnějších otvorů

Obestavěný prostor:

3590 m3

Okna jsou navržena s dřevěným rámem kombinovaná fixní a otvíravá. Fasáda vstupního prostoru je navržena
jako lehký obvodový plášť, případně bude upřesněna v další fázi projektu.

Základní rozpočotvé náklady (ZRN):

8065 Kč/m3

B.7.8 Povrchové úpravy
Exteriérové části mateřské školy kombinují třihlavní materiály: cihly/obkladové pásky světlé režné barvy, šedé
oplechování a střechu a dřevěné detaily oken a fasády vstupní části.
V interiéru budou aplikovány odolné povrchy a podlahy, které budou odpovídat nárokům na specifický porvoz
mateřské školy.

B.7.9 Technická zařízení budov
Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu. Jednotlivé přípojky budou řešeny samostatně
v další fázi projektu.
Dešťové vody

Investiční náklady stavby bez DPH (ZRN):

3590 x 8065= 28,95 mil. Kč

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) zahrnující vlivy území, zařízení staveniště, komunikace a případně jiné
vlivy mající vztah k ceně stavby (odhad 15% ze ZRN):
0,15 x 28,95= 4,34 mil.Kč
Celkem (ZRN a VRN):

28,95 + 4,34= 33,29 mil. Kč bez DPH

DPH (21%):

6,99 mil. Kč

Celkem vč. DPH:

40,28 mil. Kč

Poznámka:

V odhadované ceně nejsou zahrnuty vnitřní
vybavení a zařízení zahrady.

Dešťová voda bude vsakována na pozemku stavby. Bude s ní pracováno tak, aby byla maximálně využita ve
výukovém procesu a při hrách dětí.
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