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1. Základní informace 

Staveniště 

Jedná se o novostavbu mateřské školy na pozemcích v katastrálním území Říčany u 

Prahy. 

Stávající pozemek se skládá ze čtyř parcel parc. č. 1259, 1260/1, 1260/2, 1260/3. Ze 

severovýchodu je pozemek ohraničen ulicí Na Fialce, z jihovýchodu ulicí Scheinerovou, 

z jihozápadu ulicí Mánesova a na severozápadě se nachází pozemek s novostavbou 

volnočasového centra Fialka. 

Okolní zástavba je různorodá. V ulici Mánesova jsou rodinné domy, v ulici Na Fialce 

stojí dva bytové domy a ulice Scheinerova je jen pro pěší. Příjezd na pozemek je dán 

z jednosměrných ulic Mánesova a Na Fialce.  

Stavební pozemek je obdélníkového tvaru. Jedná se o severovýchodní svah 

s výškovým rozdílem cca 7m. Mateřská škola je navržena v severovýchodní polovině 

pozemku. 

Navrhovaná mateřská škola je jednopodlažní nepodsklepená s plochou střechou na 

objektu a pultovým zastřešením teras. Základní hmotu mateřské školy tvoří kvádr, v jehož 

jihovýchodním a jihozápadním rohu jsou terasy. Hlavní vstup je navržen z ulice Na Fialce. 

 

Kapacita školky je 50 dětí rozdělených do čtyř učeben. 

 

Objekt je založen hlubinně na velkoprůměrových pilotách 600 mm (případně 

900mm) a na žb základové desce a žb pasech. Svislá nosná konstrukce objektu je převážně 

zděná z cihelných bloků. Stropní konstrukce tvoří prefa panely a žb monolitické desky, věnce 

a trámy. Vzhledem na půdorysné rozměry je objekt navržen jako jeden dilatační celek.  

  
1. Ústřední vytápění 

 

Návrh řešení: 

 V řešeném objektu jsem navrhla vytápění pomocí dvoutrubkových systémů. 

 Zařízení ústředního vytápění je navrženo tak, aby se v jednotlivých vytápěných 

místnostech dosahovalo vnitřní teploty dle ČSN 73 0540 [5]. Potřebná výměna vzduchu v 

jednotlivých místnostech je zabezpečena přirozeným způsobem – infiltrací, pouze v přípravně 

jídel bude nucená výměna vzduchu. 

 

 

Zdroj ohřevu otopné vody: 

 Zdrojem ohřevu topné vody budou nástěnný plynový kondenzační kotel od firmy 

VITOCROSSAL 300 CU3A, o jmenovitém výkonu 35 kW a zásobníkový ohřívač vody 

Regulus R0BC 400, umístěný vedle kotle, objem 420 litrů. Trvalý výkon je 7,5 kW. 
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 Z hlediska TPG se jedná o spotřebič typu „A“. Přívod spalovacího vzduchu a odvod 

spalin bude proveden pomocí souosého odkouření 80/125 mm, které bude vyvedeno nad 

střechu objektu. 

 Kotel je vybaven pojistným ventilem, neobsahuje však expanzní nádobu ta bude externí  a bude 

umístěna vedle kotle. Expanzní nádoba bude od firmy Reflex typ NG 12/6, o objemu 12l. Před 

expanzní nádobou bude osazen uzavírací ventil a vypouštěcí kohout. 

 Pod kotlem budou osazeny uzavírací armatury, vypouštěcí kohouty a na zpátečce filtr. 

 

Regulace systému: 

 Regulace systému bude prováděna pomocí ekvitermní regulace Vitotronic dodávanou s 

kotlem s ovladačem osazeným v kotli. Nabíjení zásobníku TV bude řízeno nastavením 

minimální a maximální teploty vody v zásobníku. 

 

Otopný systém: 

 Je navržen dvoutrubkový rozvod vedený v  podlahách a drážkách ve stěnách. Otopná 

soustava je uvažována s teplotním spádem 55°- 45°C. 

 Rozvody budou realizovány z trubek REHAU RAUTHERM pro podlahové topení. 

Materiál potrubí je PE-Xa (zesítěný polyethylen). 

Pro vlastní vytápění jsou navrženy deskové ocelové radiátory RADIK VK v provedení 

na stěnu, nebo před prosklenými stěnami KORATHERM HORIZONTAL na nožičkách. Vše 

od výrobce KORADO Česká Třebová. 

Armatury budou umožňovat odstavení, demontáž a vypuštění tělesa během provozu 

systému. Odvzdušnění systému bude prováděno pomocí odvzdušňovacích ventilů na tělesech 

a v kotli. Vypouštění bude prováděno na nejnižších místech otopného systému. 

Všechna otopná tělesa jsou vybavena odvzdušňovací zátkou a příslušným počtem 

zaslepovacích zátek. Všechny vývody u deskových otopných těles RADIK mají stejný průměr 

s vnitřním závitem G 1/2. 

 

Tepelné bilance MŠ: 

 

Tepelná ztráta objektu MŠ 

 

Tepelná ztráta Q =  30 625 W 

Výpočtová venkovní teplota te = -12 °C 

Průměrná vnitřní teplota tis = 20,0 °C 

Počet topných dnů d = 225  

Střední teplota venkovního vzduchu tes = 4,3 °C 

Palivo   Zemní plyn + elektřina 

Účinnost systému h = 94,0 % 
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