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Abstrakt 
 Navrhovaný objekt je novostavba jednogeneračního rodinného domu s provozovnou. 
Jedná se o malou mateřskou školu pro maximální počet 16 žáků. Rodinný dům je umístěn 
hlavním vchodem na sever. Půdorys má tvar obdélníku o rozměrech 11,75 x 21,75. Střecha 
domu je valbová se sklonem 24o. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými vazníky se 
střešní krytinou v podobě pálené tašky firmy Tondach v černé barvě. Fasádní barva od firmy 
Den Braven byla zvolena ve žlutém a bílém odstínu. Okna jsou v celém objektu dřevěná, 
konkrétní druh dřeva je smrk. Vstupní dveře jsou taktéž dřevěná smrková. Sokl není přiznán a 
po celé výšce objektu je pouze omítka Den Braven. Okapy jsou z ocelového pozinkovaného 
plechu s bílou povrchovou úpravou. Část domu je zařízlý ve svahu. Ve výškové úrovni stropu 
je po celém obvodu vyprofilovaný polystyren, navazující dojem přesahu stropní konstrukce.  
 Do části pro bydlení se vchází po svažitém chodníku přes krytou terasu. Ze zádveří 
vedou dveře na chodbu a do kuchyně s obývacím pokojem. Z něj taktéž vedou dveře na 
chodbu, která je hlavním komunikačním prostorem do pokojů, sociálních zařízení a skladu. 
K ložnici je přidaná šatna.  
 Hlavní vstup do mateřské školy je ze západní strany. Terén v této části je z důvodů 
užívání osob se sníženou pohyblivostí rovinný. Po vstupu do haly se přes šatnu děti dostanou 
do společné místnosti určené pro hraní. Ze společné místnosti je přístup na terasu s pergolou, 
skladu spacích potřeb, kuchyňky, umývárny s toaletami a skladu prádla. Pro personál, který je 
součastně obyvatelem i obytné části budovy je k dispozici, místnost pro převlékání, 
skladování dokumentů atp. a taktéž má k dispozici sociální zařízení. 
 
Klí čová slova 
rodinný  dům, školka,  mateřská škola,  dvoupodlažní  objekt,  systém  POROTHERM,  
valbová vazníková střecha, plochá střecha, terasa, sádrokartonový podhled, svažitý terén,  
pergola, ISO nosník 
 
Abstract    
 The proposed building is newly built single-family house with an establishment. This 
is a small nursery school for a maximum of 16 students. House is located to the north of the 
main entrance. Floor plan has a rectangular shape with dimensions of 11.75 x 21.75. House 
roof is hipped roof with a slope of 24o. The supporting structure is made up of wooden roof 
trusses with a roof in the form of clay tiles Tondach company in the black. Face paint made 
by Den Braven was elected in yellow and white color. The windows are wood throughout the 
building, a specific type of wood is spruce. Entrance doors are also wooden spruce. Base is 
not granted and the entire height of the building is only plaster Den Braven. Gutters are made 
of galvanized sheet steel with white finish. Part of the house is eroded down the slope. The 
ceiling is the height level around the perimeter profiled polystyrene, continuing impression 
overhang ceiling. 
In the section for housing enters the sloping pavement via a covered terrace. From the 
entrance hall a door leads into the hallway and into the kitchen to the living room. From it 
also door leads into the hallway, which is the main communication space in the rooms, 
bathrooms and storage. The bedroom has a walk-in closet added. 
The main entrance to kindergarten is from the west. The terrain in this part of the reason for 
the use of persons with reduced mobility planar. Upon entering the hall through the closet 
kids get into the common room designed for gaming. From the common room is access to the 
terrace with pergola, storage sleeping needs, kitchen, bathroom with toilet and warehousing 
services. For personnel who are simultaneously resident and residential part of the building is 
available, room for changing, storing documents and the like. and also has a bathroom. 
 



Keywords 
house, preschool, kindergarten, two-storey building, the system POROTHERM, hip truss 
roof, flat roof, terrace, drywall ceiling, sloping terrain, 
pergola, ISO beam 
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1. ÚVOD 
 
 Cílem  této  bakalářské  práce  bylo  navrhnout  funkční  stavební  objekt  pro  
jednogenerační rodinné bydlení a provozovnu mateřské školy včetně vnějšího vybavení za 
použití moderních technologií a materiálů, které jsou běžně dostupné na tuzemském trhu, v 
souladu se všemi platnými zákony, vyhláškami a normami České republiky.  
 Jako hlavní stavební materiál jsem zvolil keramické tvárnice systému POROTHERM. 
Konkrétně jsem zvolil řadu výrobku POROTHERM T Profi, která je tento rok novinkou na 
Českém trhu. Tento stavební materiál je kvalitně zpracován z mnoha důležitých stránek. Jeho 
tepelně technické vlastnosti, dostupnost, únosnost, rychlost výstavby atd. byli velmi 
důležitým faktorem při mém rozhodováním z jakého materiálu stavbu budu navrhovat.  
 Střecha ze  sbíjených  vazníků  by  měla  přispět  k urychlení  výstavby  a  použitý  
sádrokartonový podhled umožňuje obejít nutnost betonování dalšího stopu nad nadzemním  
podlažím,  vzhledem  k malé  náročnosti  rodinné  výstavby  jsem  toto  řešení  zvolil  jako  
nejvýhodnější. Strop mezi 1NP a 2NP je též systémového řešení od firmy POROTHERM. 
 Dominantu budovy tvoří částečně zakrytá terasa, jejichž vrstvení umožňuje kvalitní 
odvodnění srážkové vody, přičemž pochozí vrstva zůstává v jedné rovině bez spádů. Velký 
důraz byl kladen na architektonické ztvárnění. Neméně výrazným prvkem je betonová pergola 
vybavena roletovým systémem, který se bude používat jen při nepříznivém počasí. Toto 
zakrytí terasy umožňuje dostatečné prosvětlení místnosti, v niž děti tráví nejvíce času. 
 Funkčnost a jednoduchost dispozice, která je u tohoto domu navržena, splňuje 
požadavky tohoto provozu. Projekt téže okrajově řeší uspořádání okolí vůči stavbě. Prostory 
pro hraní a pobyt dětí je řešen v situaci objektu. Rodinný dům byl dispozičně řešen, aby 
provoz mateřské školy nenarušoval bydlení. Samostatné vstupy bez schodů zajišťují 
bezbariérový vstup.  
 Dům byl řešen především pro užívání majitelů bytového prostoru pro podnikání. 
Ovšem tato podmínka nemusí být splněna, jelikož oba prostory jsou na sobě nezávislé.  
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikace stavby 
 
Název stavby:   Rodinný dům s provozovnou 
Investor:   Kateřina Lovečková, Mělnického 78/857, Hodonín, 791 00 
Projektant:   Matěj Machač, Nádražní 73/456, Břeclav 691 41 
Místo stavby:   Neumanova 317, Pisárky, Brno-střed, 621 00 
Okres:    Brno-střed  
Číslo parcely:   1355/30 
Katastrální území:  Stránice (Brno-střed) 
Charakteristika stavby: Rodinný dům s provozovnou  
Účel stavby:   bydlení, služby 
 

2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnost území, o stavebním pozemku a 
majetkoprávních vztazích 

 
 Pozemek je umístěn ve staré zástavbě bytových a rodinných domů. Jedná se o 
pozemek ve svažitém terénu a je majetkem investora. K objektu byly nataženy přípojky 
inženýrských sítí. Pozemek se nachází v části Brna Stránice. Plošně zabírá 1798m2, zastavěno 
bude 249,69m2, obestavěno 2027m3. Okolní stavby se nachází ve vzdálenosti od 20ti metrů.  
 

3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 
 Podle údajů předběžného posudku dle geologických map bylo místní podloží 
klasifikováno jako hlinitopísčitý sediment třídy S4 s únosností Rdt= 175kPa. Hladina 
podzemní vody se nachází 5m pod povrchem, nepředpokládá se její vzestup, protože se 
v okolí nenachází žádná vodoteč a samotná základová konstrukce tedy nebude podzemní 
vodou ohrožena. 
Geologický průzkum bude řešen v rámci výstavby objektu, únosnost zeminy bude stanovena 
dodavatel během výkopových prací. 
V místě stavby nebylo provedeno měření radonové aktivity. V okolních objektech se stejným 
účelem a využitím v této lokalitě byl proveden průzkum v roce 2006. Z výsledků měření 
objemové aktivity radonu v interiérech vyplývá, že objekty splňují požadavky a protiradonová 
opatření není nutno provádět.  
 Rodinný dům bude napojen na kanalizaci, veřejný vodovod, plynovod, NN a sdělovací 
kabel.  Přípojky budou vyvedeny až za hranici objektu.  
Vjezd na pozemek je ze severní strany pro obyvatele domu s jedním krytým a s jedním 
nekrytým parkovacím stáním. Návštěvníci školky mají parkování ze stejné strany. 
 

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
 
 Dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy. Veškeré požadavky 
dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. 
 
 
 
 



5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. č. 268/2009 
Sb. O technických požadavcích na stavby. Dokumentace je v souladu s dotčenými závaznými 
ČSN normami a požadavky. Splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 
staveb, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.  
 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně  plánovací informace u staveb dle § 104. odst. 1 stavebního zákona 

 
Všechny podmínky dle § 104. odst. 1 stavebního zákona jsou splněny. 
 

7. Věcné a časové vazby na stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření  v dotčeném území 

 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou, která neovlivní okolní 
samostatně stojící domy. V souvislosti se stavbou lze očekávat zvýšenou hlučnost a prašnost.  
Lze předpokládat zvýšenou dopravní zátěž na příjezdové komunikaci a její znečištění. 
 

8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Zahájení stavby: duben 2013 
Ukončení stavby: září 2014 
 
 Nejdříve se provedou hrubé zemní práce a úpravy pozemku. Budou následovat výkopy 
pro základové konstrukce, betonáž základů s zřízení přípojek inženýrských sítí. V další fázi 
následuje vyzdění nosných stěn, zhotovení stropu z nosníku a keramických vložek a nosné 
střešní konstrukce s vrstvami střešního pláště. Nakonec budou provedeny dokončovací práce 
a terénní úpravy. 
 

9. Statistické údaje o orientační hodnotě bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budov bytové či 
nebytové v m2 a o počtu bytů v budově bytové nebo nebytové. 

 
 Náklady na stavbu jsou dány dle materiálových charakteristik. Přesný výkaz výměr 
rozpočtové náklady závisí na skutečném provedení a budou určeny v prováděcí dokumentaci. 
Výstavba neohrožuje životní prostředí a tak nebudou nutné zvláštní investice. Předpokládané 
náklady stavby jsou 6 081 000 Kč. Za předpokladu ceny 3000 Kč za 1m3 obestavěného 
prostoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výška objektu: 9,42m 
Počet podlaží:  2 
Počet bytů:  1 
Počet provozoven: 1 
Zastavěná plocha: 249,69m2 

Plocha pozemku: 1798m2 

Plocha parkoviště: 174,66m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 20. 4. 2013    Vypracoval:           MATĚJ 
MACHAČ 
 

………............................ 
                            Podpis  
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 
B. SOUHRNĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště 
 
 Parcela č. 1355/30 určená pro stavbu se nachází ve městě Brno v části Stránice a spadá 
pod katastrální úřad Stránice (Brno-střed). Staveniště se nachází ve svažitém terénu, ale je 
velmi dobře přístupné a vhodné pro stavbu rodinného domu s provozovnou. V místě stavby 
nejsou žádné stávající objekty, pouze malé stromky a keře, které se před zahájením výstavby 
odstraní. Pozemek je nyní veden jako zastavěná plocha a nádvoří, i když se zde žádná stavba 
nenachází. Pozemek sousedí s parcelami č. 1355/40 a 1354/2 na jihozápadní a 
severovýchodní straně, které jsou již zastavěny. Na jihovýchodní straně sousedí s parcelou č. 
1365, která je volná k prodeji. Kolem pozemku vede komunikace druhé třídy na parcele č. 
1355/3. Samotný objekt a jeho osazení do terénu je navrženo tak, aby množství vykopané 
zeminy bylo použito k vytvoření zásypů. Zbytek zeminy se použije na dokončovací práce. 
 Lokalita kde se bude stavba provádět, není v památkové ani záplavové oblasti. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
 Navrhovaný objekt je novostavba jednogeneračního rodinného domu s provozovnou. 
Jedná se o malou mateřskou školu pro maximální počet 16 žáků. Rodinný dům je umístěn 
hlavním vchodem na sever. Půdorys má tvar obdélníku o rozměrech 11,75 x 21,75. Střecha 
domu je valbová se sklonem 24o. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými vazníky se 
střešní krytinou v podobě pálené tašky firmy Tondach v černé barvě. Fasádní barva od firmy 
Den Braven byla zvolena ve žlutém a bílém odstínu. Okna jsou v celém objektu dřevěná, 
konkrétní druh dřeva je smrk. Vstupní dveře jsou taktéž dřevěná smrková. Sokl není přiznán a 
po celé výšce objektu je pouze omítka Den Braven. Okapy jsou z ocelového pozinkovaného 
plechu s bílou povrchovou úpravou. Část domu je zařízlý ve svahu. Ve výškové úrovni stropu 
je po celém obvodu vyprofilovaný polystyren, navazující dojem přesahu stropní konstrukce.  
 Do části pro bydlení se vchází po svažitém chodníku přes krytou terasu. Ze zádveří 
vedou dveře na chodbu a do kuchyně s obývacím pokojem. Z něj taktéž vedou dveře na 
chodbu, která je hlavním komunikačním prostorem do pokojů, sociálních zařízení a skladu. 
K ložnici je přidaná šatna.  
 Hlavní vstup do mateřské školy je ze západní strany. Terén v této části je z důvodů 
užívání osob se sníženou pohyblivostí rovinný. Po vstupu do haly se přes šatnu děti dostanou 
do společné místnosti určené pro hraní. Ze společné místnosti je přístup na terasu s pergolou, 
skladu spacích potřeb, kuchyňky, umývárny s toaletami a skladu prádla. Pro personál, který je 
součastně obyvatelem i obytné části budovy je k dispozici, místnost pro převlékání, 
skladování dokumentů atp. a taktéž má k dispozici sociální zařízení. 
 
c) Technická řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 
 
Zemní práce 
 
 Základová půda je únosná. Z geologických map bylo zjištěno, že se jedná o 
hlinitopísčitý sediment S4 tzn. že jde o středně propustnou zeminu a nejsou nutné drenáže. 



Hladina podzemní vody se nachází 5m pod povrchem. Nepředpokládá se její vzestup, protože 
se v okolí nenachází žádná vodoteč a samotná základová konstrukce tedy nebude podzemní 
vodou ohrožena. 
 
Základové konstrukce 
 
 Pro budoucí objekt byla zvolena základová konstrukce v podobě betonových pásů. 
Nacházejí se pod obvodovými i vnitřními nosnými stěnami. Základové pásy jsou umístěny 
v nezámrzné hloubce a jejich rozměr je určen na základě výpočtu. Pod celým objektem budou 
základy i podkladní deska z prostého betonu C16/20 vyztužena kari sítí. Základy pod 
pergolou budou ze železobetonu C20/25, B500. 
 
Svislé konstrukce 
 
 Po celém obvodu 1NP budou použity keramické tvárnice POROTHERM 42,5 T Profi, 
vnitřní nosné zdivo bude z tvarovek POROTHERM 30 P+D a POROTHERM 36,5 P+D. 
Nenosné zdivo v celém objektu bude z POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 10 P+D. 
Šachta pro vedení instalací bude ze sádrokartonových dílců RIGIPS.  
 V nadzemním podlaží budou pro obvodové stěny použity tvárnice POROTHERM 
42,5 T Profi  a ze severní strany bude užito POROTHERM 36,5 T Profi. Veškeré obvodové 
zdivo bude vždy založeno na maltu POROTHERM TM a jednotlivé tvárnice budou spojeny 
za pomoci POROTHERM  DRYFIX. Vnitřní zdivo bude spojováno POROTHERM Profi 
AM. Komín je proveden systémem SCHIEDEL UNI 25. 
 
Vodorovné konstrukce 
  
 Stropní konstrukce nad 1NP je provedena systémem POROTHERM v podobě nosníku 
POT 160x175x4 000, 4500 a 6 750. Stropních vložky MIAKO 15/50 a 15/62,5. V úrovni 
stropu probíhají věnce s tepelnou izolaci a věncovkou POROTHERM 8/23,8. Nad otvory jsou 
osazeny překlady POROTHERM 7, v obvodových stěnách doplněné tepelnou izolací. Nad 
terasou v 2NP z důvodů ušetření materiálu a velkých rozpětí bude užitou monolitických 
betonových průvlaků, které budou zároveň splňovat funkci věnce. Druh betonu, množství 
výztuže a celkový návrh určí statik.  
 
Schodiště 
 
 V celém objektu se schodiště nenachází. Pro vyrovnání výškových rozdílů pro přístup 
do obytné části domu bude použito teréních úprav. Chodník, který bude ve spádu bude 
opatřen betonovou dlažbou.  
 
Střešní konstrukce 
 
 Celý objekt má valbovou střechu podporovanou vazníky. Střecha je ve dvou směrech 
symetrická, tudíž je ušetřeno množství druhů vazníků. Dimenzi jednotlivých prvků vazníku a 
samotný tvar a rozměr vazníků určí statik. Vazníky jsou do pozedních věnců kotveny pomocí 
závitových tyčí, které jsou upevněny do samotného věnce chemickou kotvou. Sklon střechy je 
24o. Zavětrování je zajištěno pomocí bednění OSB deskami. Krytina je použita Pálená taška 
TONDACH, Hranic 11, Engoba černá. Jednotlivé vrstvy jsou popsány v detailech a ve výpisu 
jednotlivých skladeb. 



 Nad vstupem je krátký přístřešek. Jeho nosná konstrukce je tvořena pomocí ISO 
nosníků, takže je podporovaný jako konzola. Krytina je tvořena titanzinkovým plechem. 
 Nad terasou pro venkovní pobyt dětí je betonová pergola. Ta je tvořena pouze sloupy a 
průvlaky. Tato pergola bude navíc opatřena zatahovacími nepromokavými roletami, které 
budou použity při nepříznivém počasí.   
Veškeré dřevěné prvky krovu budou ze smrkového dřeva a budou naimpregnovány proti 
hmyzu, plísním a ohni. Střecha je odvodněna pomocí střešních žlabů a střešních svodů 
LINDAB. 
 
Podlahy 
 
 Konstrukce a skladby podlah jsou vypsány ve výpisu vrstev podlah. Nášlapná vrstva 
byla zvolena pro jednotlivé místnosti podle jejich účelu. V místě styku dvou různých 
nášlapných vrstev jsou začisťovací lišty nebo prahy.  
 
Povrchové úpravy vnitřní 
 
 V interiérech jsou použity vnitřní omítky firmy POROTHERM UNIVERSAL tl. 
10mm. V obytných místnostech bude nanesena jemná ruční jednovrstvá omítka a vymalováno 
barvami Primalex. V koupelnách a wc bude keramický obklad do výšky 2,2m. V kuchyni je 
za kuchyňskou linkou keramický obklad od výšky 800mm ve výšce 600mm.  
 
Povrchové úpravy vnější  
 
 Fasáda je provedena z tepelně izolační perlitové omítky POROTHERM TO tl. cca 
20mm a na to vnější omítka probarvená omítka Den Braven tl. Cca 1,5mm. Dřevěné palubky 
pod svodovými žlaby pro dešťovou vodu, budou opatřeny bílím nátěrem HOBBYLAK 
 
Výplně otvorů 
 
 V objektu jsou použita EURO okna značky PRAMOS s izolačním dvojsklem. 
Všechny dveře jsou značky SLAVOHEAD. Vnitřní dveře jsou z polotvrdých dřevovláknitých 
desek, vchodové dveře z masivu. Všechny dřevěné části dveří a oken jsou ze smrku.  
Rozměry a vlastnosti prvků jsou v přílohách výpisů. 
 
Tepelná izolace 
 
 Podkladní deska na zemině v suterénu je zaizolovaná tepelnou izolací Polystyren 
STYROTRADE EPS 70 S Stabil v tl. 70mm. Samotné obvodové zdivo je velmi účinný 
izolant, tudíž se další tepelná izolace nemusí přidávat. Ztužující věnce stropu a pozední věnce 
jsou zaizolovány tepelnou izolaci STYROTRADE EPS 120 S Stabil v tl. 120mm. Izolace 
překladů je tepelná izolace STYROTRADE EPS 120 S Stabil v tl. 120mm. Podkroví je 
zaizolováno minerální vlnou ISOVER Orsik v tl. 120mm a 80mm. 
 
Hydroizolace 
 
 Spodní stavba je zaizolována modifikované asfaltové pásy GLASTEK AL 40 
MINERAL tl. 4mm, které jsou použity na svislé i vodorovné konstrukce. Při přechodu mezi 
svislou a vodorovnou hydroizolací je použitý zpětný spoj s překrytím minimálně 150mm. 
Hydroizolaci na svislém zdivu chrání nopová folie LITHOPLAST. Hydroizolace je vytažena 



300mm nad úroveň terénu. Ve střešním plášti je použitá parozábrana PE folie GUTTA 
GUTTAFOL WB 140. 
 
 
 
 
 
 
Klempířské výrobky 
 
 Střešní žlaby, žlabové háky, oplechování komína, oplechování větracího potrubí na 
střeše, oplechování antény pro příjem signálů budou provedeny z titanzinkovaného plechu tl. 
0,6mm, který bude opatřen černou povrchovou úpravou. Vnější parapety budou ocelové firmy 
HELOPAL a budou opatřeny bílou povrchovou úpravou.  
 
Truhlářské výrobky 
 
Všechny dveře a okna spadají pod truhlářské výrobky 
 
Zámečnické výrobky 
 
 Zábradlí na terase v 2NP bude ocelové z nerezy. Budou jej tvořit jednotlivé pásové 
dílce přichycené k páskům v atice. Dotyková část bude z kulatého profilu. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Objekt bude napojen na veřejnou komunikaci v ulici Neumanova ze severní strany. 
Samotný přístup do mateřské školy bude z pomocné komunikace, která je napojena na ulici 
Neumanovu. Tento vstup je ze západu. Ze severu je přístup do obytné části domu. Chodník ke 
vstupu je z přímo z ulice Neumanova, ze severu. Zpevněné přístupové plochy jsou 
vydlážděny betonovou dlažbou. Všechny dlážděné plochy budou provedeny z Dlažba Beton 
Těšovice, Benátky.  
 Inženýrské sítě vedou pod komunikací Neumanova, avšak kanalizační přípojka bude 
zapojena do kanalizačního řádu vedoucího pod komunikací, která se napojuje do ulice 
Neumanovi. Bude přivedena plynová, vodovodní, kanalizační, elektrická přípojka a sdělovací 
kabel. Hlavní uzávěr plynu a spínač elektrické energie jsou na hranici pozemku. Vodovodní 
šachta a revizní šachta kanalizace je před domem na pozemku. Dešťová voda ze svodů se 
stahuje do vsakovací jímky, kde může být použita pro zalévání zahrady. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 
 Napojení rodinného domu na veřejnou komunikaci je zajištěno pomocí příjezdové 
cesty Dlažba Beton Těšovice, Benátky. Parkovací stání pro návštěvníky mateřské školy je 
přístupné z ulice Neumanovi. Chodník do obytné části je maximálně vyspárován 8%, tento 
sklon, vyhovuje bezbariérovému přistupu. Šířka příjezdové cesty k parkovacím stání je 4m. 
K hlavnímu vchodu do objektu vede chodník šířky 2m, který je také z Dlažba Beton 
Těšovice, Benátky.  
 Parkovací stání pro návštěvníky mateřské školy je z ulice Neumanova, poté musí pěší 
chůzí dojít po komunikaci, která se napojuje na ulici Neumanova ke vchodu na pozemek, 



který je ze západní strany. Veškeré zpevněné přístupy k domu jsou opatřeny posuvnými 
uzamykatelnými bránami na elektropohon nebo uzamykatelnou brankou.  
 Rodinný dům je na inženýrské sítě napojen přípojkami. Přípojka kanalizace je z PVC 
DN 150 délky 15,0m, přípojka vodovodu HDPE 100 SDR 11 délky 23,0m. Obě přípojky mají 
revizní šachty na pozemku. Plynová přípojka a elektrická přípojka má na hranici pozemku 
hlavní uzávěr a spínač. Řešení domovního rozvodu je předmětem jiného samostatného 
projektu.  
 
 
 
 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení ochrany 
 
 Stavba rodinného domu a jeho užívání nebude mít negativní dopad na životní 
prostředí. Projekt je řešen v souladu se všemi všeobecně platnými zákonnými předpisy pro 
ochranu životního prostředí. Ochranou před negativními vlivy na okolí bude minimalizace 
provozu nákladní dopravy spojené s výstavbou. 
 Komunální odpad pro bytovou část bude umístěn u branky na hranici pozemku na 
severní straně. Sklad odpadu pro provoz mateřské školy bude umístěn na západní straně 
pozemku a bude mít vlastní branku.  
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
 Vstup na pozemek a do objektu je řešen jako bezbariérový. Pohyb po objektu není 
řešen jako bezbariérový.  
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
 Na pozemku nebyl proveden inženýrsko- geologický průzkum. Bylo provedeno jen 
předběžné zjištění základové půdy dle geologických map. Jedná se o hlinitopísčitý sediment 
třídy S4 s únosností Rdt= 175 kPa. Hladina podzemní vody se nachází 5m pod povrchem, 
nepředpokládá se její vzestup, protože se v okolí nenachází žádná vodoteč a samotná 
základová konstrukce tedy nebude podzemní vodou ohrožena. Geologický průzkum bude 
řešen v rámci výstavby objektu, únosnost zeminy bude stanovena dodavatel během 
výkopových prací. 
 Hydrogeologický průzkum nebyl proveden, bude řešen v rámci výstavby objektu. 
V místě stavby nebylo provedeno měření radonové aktivity. V okolních objektech se stejným 
účelem a využitím v této lokalitě byl proveden průzkum v roce 2006. Z výsledků měření 
objemové aktivity radonu v interiérech vyplývá, že objekty splňují požadavky a protiradonové 
opatření není nutno provádět.  
 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
 Před zahájením stavby bude geodetem vyměřen budoucí objekt a vypracován 
vytyčovací výkres podle něhož bude vytyčen rodinný dům v terénu. Úroveň podlahy 1NP je 
zaměřena jako +270,195 m n. m., výškový systém Bpv. Vytyčení budoucího domu je 
vztaženo k souřadnicovému systému X,Y. 



 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
 
Stavba není rozdělena na jednotlivé objekty. 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
 
 Stavba nebude mít žádny negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při výstavbě 
může dojít ke zvýšené hlučnosti a prašnosti popřípadě znečištění příjezdové komunikace.  
 
 
 
 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  
 
 Při provádění stavby je potřeba dbát na důsledné dodržení platných bezpečnostních 
předpisů. Zejména je potřeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb.  O 
bližších požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Stavba je navržena tak, aby při výstavbě a jejím užívání nedošlo ke zřícení stavby 
nebo její části, nedocházelo k nepřípustnému přetvoření a poškození jiných částí stavby 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Celý objekt je navržen v systému 
POROTHERM a je potřeba dodržovat předepsané konstrukční zásady výrobce spolu se 
statickými tabulkami.  
 
3. Požární bezpečnost 
 
 Požární bezpečnost stavby a její požadavky jsou dány příslušnými předpisy a 
normami. Požární bezpečnost stavby řeší projekt požární bezpečnost rodinného domu. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
 V 1NP je navrženo hygienické zázemí pro zaměstnance v podobě oddělené umývárny 
se sprchovým koutem a umyvadlem a samostatnou toaletou s WC mísou a umyvadlem. 
V místnosti pro úklid je mísa pro výlev. Umývárny s toaletou jsou pro děti jsou umístěny 
vedle společné místnosti, jsou zde umyvadla, WC mísy a sprchové kouty. V kuchyňce je dřez. 
V 2NP je navržena samostatný toaleta s WC mísou a umyvadlem a dvě koupelny. V jedné je 
sprchový kout a dvouumyvadlo a v druhé je vana, douvumyvadlo a WC mísa. 
 Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna kanalizací. Dešťová voda bude 
stažena do vsakovací jímky na pozemku a bude sloužit k zalévání zahrady. Stavba je 
dostatečně zaizolována hydroizolací, aby se v interiérech nevyskytovala nežádoucí vlhkost. 
Všechny místnosti mají dostatečné denní osvětlení a přímé větrání kromě chodby 1NP i 2NP, 
WC v 1NP i 2NP a v 1NP nejsou přímo osvětleny a větrány sklady prádla. Tam je nutno 
nainstalovat osvětlení na fotobuňku a ventilátor.  



 Vytápění je zajištěno pomocí plynového kotle a v jednotlivých místnostech je 
regulováno pomocí termostatických ventilů. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
 Stavba je navržena tak, aby byla při jejím užívání bezpečná. Chodníky a šikmé plochy 
jsou v maximálním sklonu 8%. Bezpečnostní opatření v domě je navržena dle ČSN 
734130/2010 Schodiště a šikmé rampy.  
 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
 Konstrukce vyhovují z hlediska šíření hluku do okolí současné normě. V objektu 
nebude vytvářen žádný nadměrný hluk a tak okolí nebude zatěžováno.  
 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Je zajištěno splnění všech požadavků na energetickou náročnost budovy. Rodinný 
dům je projektován v souladu s platnou ČSN 730540. Tepelné vlastnosti skladeb stavebních 
konstrukcí v objektu jsou navrženy na požadované hodnoty. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  
 
Vstup na pozemek z komunikace a do objektu je bezbariérový. Celý objekt není řešen 
bezbariérově. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
 Obvodové stěnové konstrukce a podlahy v 1NP obsahují hydroizolační vrstvu, která 
zamezuje prostup případného radonu a zemní vlhkosti podloží do objektu. Ostatní vlivy 
stavbu neohrožují. 
 
10. Ochrana obyvatelstva  
 
 Objekt splňuje základní požadavky na ochranu obyvatelstva. Nově postavený rodinný 
dům s provozovnou nebude ohrožovat veřejné obyvatelstvo ani sousedy.  
 
11. Inženýrské stavby 
 
 Rodinný dům je napojen na inženýrské sítě pomocí přípojek vodovodu, kanalizace, 
plynu, nadzemního rozvodu nízkého napětí a sdělovacího kabelu. Napojení rodinného domu 
s provozovnou na veřejnou komunikaci je zajištěno pomocí příjezdové cesty ze betonové 
dlažby. Přístupové cesty jsou v největším povoleném sklonu 8%. Šířka příjezdové cesty do 
garáže je 4m. K hlavnímu vchodu do objektu vede chodník šířky 2m, který je také ze 
betonové dlažby. Parkovací stáni k objektu pro pobyt má navrženy dvě parkovací stání, pro 
mateřskou školu je navrženo šest parkovacích míst. Veškeré zpevněné přístupy k domu jsou 
opatřeny posuvnými uzamykatelnými bránami na elektropohon nebo uzamykatelnou brankou. 
 



12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
 Na stavbě se žádná výrobní a nevýrobní technologická zařízení nevyskytují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 20. 4. 2013                             Vypracoval:                                 MATĚJ MACHAČ 
                                                                                                                  

    ..................................... 
                                                                                                                                   podpis 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Identifikace stavby 
 
Název stavby:   Rodinný dům s provzovnou 
Investor:   Kateřina Lovečková, Mělnického 78/857, Hodonín, 791 00 
Projektant:   Matěj Machač, Nádražní 73/456, Břeclav, 691 41 
Místo stavby:   Neumanova 317, Pisárky, Brno-střed, 621 00 
Okres:    Brno-střed 
Číslo parcely:   1355/30 
Katastrální území:  Stránice (Brno-střed) 
Charakteristika stavby: Rodinný dům s provozovnou  
Účel stavby:   bydlení, služby 
Výměra pozemku:  1798m2 
Zastavěná plocha:  249,69m2 
Datum:   duben 2013-04-21 
 
Úvod 
 
 Obsahem technické zprávy projektové dokumentace jsou údaje o konstrukčním řešení, 
použitých materiálech a skladbách konstrukcí, dále pak odkazy na související normy a 
předpisy.  
 
2. Členění objektu  
 
Stavba není rozdělena na jednotlivé objekty. 
  
 
3. Architektonické řešení 
 
 Navrhovaný objekt je novostavba jednogeneračního rodinného domu s provozovnou. 
Jedná se o malou mateřskou školu pro maximální počet 16 žáků. Fasádní barva od firmy Den 
Braven byla zvolena ve žlutém a bílém odstínu. Okna jsou v celém objektu dřevěná, konkrétní 
druh dřeva je smrk. Vstupní dveře jsou taktéž dřevěná smrková. Sokl není přiznán a po celé 
výšce objektu je pouze omítka Den Braven. Pergola se zatažitelnými roletami je 
z pohledového betonu probarvená do bíla. Po celém obvodu probíhá ve výšce stropu pás 
z polystyrenu, který má tvořit dojem převislých konců stropní konstrukce. 
 
4. Dispoziční řešení 
 
 Objekt je rozdělen na provozní a bytovou část. Do části pro bydlení se vchází po 
svažitém chodníku přes krytou terasu. Ze zádveří vedou dveře na chodbu a do kuchyně 
s obývacím pokojem. Z něj taktéž vedou dveře na chodbu, která je hlavním komunikačním 
prostorem do pokojů, sociálních zařízení a skladu. K ložnici je přidaná šatna.  
 Hlavní vstup do mateřské školy je ze západní strany. Terén v této části je z důvodů 
užívání osob se sníženou pohyblivostí rovinný. Po vstupu do haly se přes šatnu děti dostanou 
do společné místnosti určené pro hraní. Ze společné místnosti je přístup na terasu s pergolou, 
skladu spacích potřeb, kuchyňky, umývárny s toaletami a skladu prádla. Pro personál, který je 
součastně obyvatelem i obytné části budovy je k dispozici, místnost pro převlékání, 
skladování dokumentů atp. a taktéž má k dispozici sociální zařízení. 



 
 
1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
Označení Název Plocha (m2) 
101 Hala 12,80 
102 Úklidová místnost 3,88 
103 Umývárna zaměstnanci 5,83 
104 Šatna 25,83 
105 Společná místnost 79,34 
106 Toalety, umývárna 23,62 
107 Chodba 10,45 
108 Zázemí pro zaměstnance 9,32 
109 Kuchyňka 10,08 
110 WC zaměstnanci 1,85 
111 Sklad spacích potřeb 6,50 
112 Technická místnost 3,50 
113 Sklad špinavého prádla 2,52 
114 Sklad čistého prádla 2,52 
120 Terasa 37,89 
121 Závětří 2,70 
 
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ (PODKROVÍ) 
Označení Název Plocha (m2) 
201 Zádveří 5,59 
202 Chodba 26,26 
203 Kuchyně 10,66 
204 Obývací pokoj 23,99 
205 Pokoj 16,99 
206 Pokoj 18,92 
207 Ložnice 18,92 
208 Koupelna 7,74 
209 Sklad 4,76 
210 WC 1,80 
211 Koupelna, WC 10,25 
212 Šatna 4,76 
220 Terasa 47,03 
Celková užitná plocha: 436,30m2 
 
5. Popis konstrukcí  
 
5.1. Výkopy 
 
 Prvním krokem výkopových prací bude sejmutí ornice v tloušťce 150mm. Objekt je 
nepodsklepený, výkopy se budou provádět v jedné výškové úrovni. Výkopy pro základy 
budou prováděny do hloubky 1,05m od projektované nuly. Jak bylo zmíněno výše, při 
výkopových pracích posoudí odborný geolog základovou spáru a určí její skutečnou únosnost. 
Vše zapíše do stavebního deníku. Výkopy pro kanalizaci budou provedeny dle projektu 
kanalizace. Veškeré násypy budou řádně zhutněny. Kontrolu a zhutnění zemin bude 
kontrolovat odborný geolog v souladu s ČSN 72 1006. Vykopaná zemina bude uložena na 



staveništi. Přebytečná zemina bude použita při dokončovacích pracích a na terénní úpravy 
zahrady.  
 
 
5.2. Základy 
 
 Pro budoucí objekt byla zvolena základová konstrukce v podobě betonových pásů. 
Nacházejí se pod obvodovými i vnitřními nosnými stěnami. Základové pásy jsou umístěny 
v nezámrzné hloubce a jejich rozměr je určen na základě výpočtu. Pod samotným objektem 
budou základy i podkladní deska z prostého betonu C16/20 vyztužena kari sítí. Základy pod 
pergolou budou ze železobetonu C20/25, B500. 
 
5.3. Izolace proti vlhkosti 
 
 Spodní stavba je zaizolována modifikované asfaltové pásy GLASTEK AL 40 
MINERAL tl. 4mm, které jsou použity na svislé i vodorovné konstrukce. Při přechodu mezi 
svislou a vodorovnou hydroizolací je použitý zpětný spoj s překrytím minimálně 150mm. 
Hydroizolaci na svislém zdivu chrání nopová folie LITHOPLAST. Hydroizolace je vytažena 
300mm nad úroveň terénu. Ve střešním plášti je použitá parozábrana PE folie GUTTA 
GUTTAFOL WB 140. 
 
5.4. Tepelná izolace 
 
 Podkladní deska na zemině v suterénu je zaizolovaná tepelnou izolací Polystyren 
STYROTRADE EPS 70 S Stabil v tl. 70mm. Samotné obvodové zdivo je velmi účinný 
izolant, tudíž se další tepelná izolace nemusí přidávat. Ztužující věnce stropu a pozední věnce 
jsou zaizolovány tepelnou izolaci STYROTRADE EPS 120 S Stabil v tl. 120mm. Izolace 
překladů je tepelná izolace STYROTRADE EPS 120 S Stabil v tl. 120mm. Podkroví je 
zaizolováno minerální vlnou ISOVER Orsik v tl. 120mm a 80mm. 
 
5.5. Akustická izolace 
 
 Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek na ČSN 73 0532 na konstrukce mezi 
místnostmi různého určení a konstrukce obvodového pláště.  
 
5.6. Svislé konstrukce 
 
 Po celém obvodu 1NP budou použity keramické tvárnice POROTHERM 42,5 T Profi, 
vnitřní nosné zdivo bude z tvarovek POROTHERM 30 P+D a POROTHERM 36,5 P+D. 
Nenosné zdivo v celém objektu bude z POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 10 P+D. 
Šachta pro vedení instalací bude ze sádrokartonových dílců RIGIPS.  
 V nadzemním podlaží budou pro obvodové stěny použity tvárnice POROTHERM 
42,5 T Profi  a ze severní strany bude užito POROTHERM 36,5 T Profi. Veškeré obvodové 
zdivo bude vždy založeno na maltu POROTHERM TM a jednotlivé tvárnice budou spojeny 
za pomoci POROTHERM  DRYFIX. Vnitřní zdivo bude spojováno POROTHERM Profi 
AM. Komín je proveden systémem SCHIEDEL UNI 25. 
 
 
 
 



5.7. Vodorovné konstrukce 
 
 Stropní konstrukce nad 1NP je provedena systémem POROTHERM v podobě nosníku 
POT 160x175x4 000, 4500 a 6 750. Stropních vložky MIAKO 15/50 a 15/62,5. V úrovni 
stropu probíhají věnce s tepelnou izolaci a věncovkou POROTHERM 8/23,8. Nad otvory jsou 
osazeny překlady POROTHERM 7, v obvodových stěnách doplněné tepelnou izolací. Nad 
terasou v 2NP z důvodů ušetření materiálu a velkých rozpětí bude užitou monolitických 
betonových průvlaků, které budou zároveň splňovat funkci věnce. Druh betonu, množství 
výztuže a celkový návrh určí statik.  
 
5.8. Střešní konstrukce 
 
 Celý objekt má valbovou střechu podporovanou vazníky. Střecha je ve dvou směrech 
symetrická, tudíž je ušetřeno množství druhů vazníků. Dimenzi jednotlivých prvků vazníku a 
samotný tvar a rozměr vazníků určí statik. Vazníky jsou do pozedních věnců kotveny pomocí 
závitových tyčí, které jsou upevněny do samotného věnce chemickou kotvou. Sklon střechy je 
24o. Zavětrování je zajištěno pomocí bednění OSB deskami. Krytina je použita Pálená taška 
TONDACH, Hranic 11, Engoba černá. Jednotlivé vrstvy jsou popsány v detailech a ve výpisu 
jednotlivých skladeb. 
 Nad vstupem je krátký přístřešek. Jeho nosná konstrukce je tvořena pomocí ISO 
nosníků, takže je podporovaný jako konzola. Krytina je tvořena titanzinkovým plechem. 
 Nad terasou pro venkovní pobyt dětí je betonová pergola. Ta je tvořena pouze sloupy a 
průvlaky. Tato pergola bude navíc opatřena zatahovacími nepromokavými roletami, které 
budou použity při nepříznivém počasí.   
Veškeré dřevěné prvky krovu budou ze smrkového dřeva a budou naimpregnovány proti 
hmyzu, plísním a ohni. Střecha je odvodněna pomocí střešních žlabů a střešních svodů 
LINDAB. 
 
5.9. Příčky 
 
 Příčky tloušťky 150mm a 100mm budou provedeny z cihel POROTHERM 14, 10 
P+D dle technologického předpisu výrobce. 
 
5.10. Podlahy  
 
 Konstrukce a skladby podlah jsou vypsány ve výpisu vrstev podlah. Nášlapná vrstva 
byla zvolena pro jednotlivé místnosti podle jejich účelu. V místě styku dvou různých 
nášlapných vrstev jsou začisťovací lišty nebo prahy.  
 
5.11. Výplně otvorů 
 
 V objektu jsou použita EURO okna značky PRAMOS s izolačním dvojsklem. 
Všechny dveře jsou značky SLAVOHEAD. Vnitřní dveře jsou z polotvrdých dřevovláknitých 
desek, vchodové dveře z masivu. Všechny dřevěné části dveří a oken jsou ze smrku.  
Rozměry a vlastnosti prvků jsou v přílohách výpisů. 
 
5.12. Schodiště 
 



 V celém objektu se schodiště nenachází. Pro vyrovnání výškových rozdílů pro přístup 
do obytné části domu bude použito teréních úprav. Chodník, který bude ve spádu bude 
opatřen betonovou dlažbou.  
 
5.13. Povrchové úpravy 
 
a) vnější 
 
 Fasáda je provedena z tepelně izolační perlitové omítky POROTHERM TO tl. cca 
20mm a na to vnější omítka probarvená omítka Den Braven tl. Cca 1,5mm. Dřevěné palubky 
pod svodovými žlaby pro dešťovou vodu, budou opatřeny bílím nátěrem HOBBYLAK. 
 
b) vnitřní 
 
 V interiérech jsou použity vnitřní omítky firmy POROTHERM UNIVERSAL tl. 
10mm. V obytných místnostech bude nanesena jemná ruční jednovrstvá omítka a vymalováno 
barvami Primalex. V koupelnách a wc bude keramický obklad do výšky 2,2m. V kuchyni je 
za kuchyňskou linkou keramický obklad od výšky 800mm ve výšce 600mm.  
 
5.14.  Truhlářské výrobky 
 
Všechny dveře a okna spadají pod truhlářské výrobky 
 
5.15. Zámečnické výrobky 
 
 Zábradlí na terase v 2NP bude ocelové z nerezy. Budou jej tvořit jednotlivé pásové 
dílce přichycené k páskům v atice. Dotyková část bude z kulatého profilu. 
 
5.16. Klempířské výrobky 
 
 Střešní žlaby, žlabové háky, oplechování komína, oplechování větracího potrubí na 
střeše, oplechování antény pro příjem signálů budou provedeny z titanzinkovaného plechu tl. 
0,6mm, který bude opatřen černou povrchovou úpravou. Vnější parapety budou ocelové firmy 
HELOPAL a budou opatřeny bílou povrchovou úpravou.  
 
 
6. Základní normy a předpisy závazné pro stavbu 
 
ČSN 73 0540 část 1-4  Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0580 část 1-2  Denní osvětlení budov   
ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb 
ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb- nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833   Požární bezpečnost staveb- budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN EN 1996-1-1  Eurokod 6: Navrhování zděných konstrukcí: obecná pravidla pro 
     vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN 73 1201   Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN 73 1901   Navrhování střech- základní ustanovení     
ČSN 73 3450   Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610   Navrhování klempířských konstrukcí 



ČSN 73 4201   Komíny a kouřovody- Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů     paliv 
ČSN 73 4301   Obytné budovy 
 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Dispoziční řešení a vnitřní vybavení objektu je v souladu s platnými bezpečnostními a 
hygienickými předpisy a normami. Použité materiály a jejich instalace bude odpovídat 
příslušným normám.  
 
8. Nároky na energii, média 
 
 Nároky na jednotlivé energie a média jsou popsány v jednotlivých technických 
zprávách příslušných odvětví. 
 
9. Likvidace odpadu 
 
 Domovní odpad se bude ukládat na příslušné místo zvlášť pro provoz mateřské školy a 
zvlášť pro obytnou část. Pravidelný odvoz odpadu bude provádět placená firma, která má 
s městem Brno smlouvu k této činnosti.  
 Odpad ze stavby bude zlikvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 
381/2001 Sb. a vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. 
 
10. Doprava v klidu 
 
 Parkování pro obyvatele domu popř. jejich návštěv je zajištěna na vlastním pozemku a 
to dvěma parkovacími stání, jedno nekryté, jedno kryté. Parkování pro návštěvníky provozu 
mateřské školy je vyhrazeno u ulice Neumanova v počtu šesti parkovacích míst.  
 
11. Napojení na inženýrské sítě 
 
 Projektovaný objekt bude napojen na inženýrské sítě vedoucí v přilehlé ulici. Tyto 
záležitosti jsou detailně zpracovány v projektu s nimi související.  
 
12. Barevné a materiálové řešení 
 
Vnější tepelněizolační omítka POROTHERM TO, fasádní barva Den Braven- bílá a žlutá 
Rámy EURO oken PRAMOS  
Vstupní dveře SLAVOHEAT- masivní dřevo, smrk 
Oplechování, okapy- titanzinkovaný plech- barva černá, parapety-bílá 
Střešní pálená taška TONDACH, Hranic 11, Engoba černá 
Dřevěné palubky bílý nátěre HOBBYLAK 
Pergola-probarvený pohledový beton bílý 
Vnější dlažba Beton Těšovice, Benátky 
 
 
V Brně dne 20. 4. 2013                             Vypracoval:                                 MATĚJ MACHAČ 
                                                                                                                  

    ..................................... 
                                                                                                                                Podpis 



3. ZÁVĚR 
 
 Projekt  rodinného  domu  s provozovnou  mateřské školy  je  zpracován  v rozsahu  
odpovídajícím  zadání  bakalářské  práce.  Je  rozčleněn  na  textovou  a  přílohovou  část  dle  
příslušných  směrnic  děkana.  Při  zpracování  dokumentace  a  příloh  byly  dodrženy  platné  
zákony, vyhlášky, nařízení vlády a normy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů  
  
Technické listy a katalogy výrobců  
  

Zákony a vyhlášky v aktuálním znění  
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
• vyhláška č. 298/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
• vyhláška č. 3982009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících  

bezbariérové řešení staveb  
• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  
• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
• zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií  
• zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně  
• vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  
• vyhláška č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  

státního požárního dozoru  
 

České státní normy v aktuálním znění  
• ČSN 73 4301 (06/2004), Obytné budovy  
• ČSN 73 1901 (02/2011), Navrhování střech  
• ČSN 73 0540-2 (10/2011), Tepelná ochrana budov  
• ČSN 73 4130 (03/2010), Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky  
• ČSN 73 4201 (10/2010), Komíny a kouřovody  
• ČSN 73 6056 (03/2011), Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
• ČSN 73 0810 (04/2009), Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení  
• ČSN 73 0802 (05/2009), Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty  
• ČSN 73 0833 (09/2010), Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a  

ubytování  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
  
NP    nadzemní podlaží  
PP    podzemní podlaží  
PD    projektová dokumentace  
PÚ    požární úsek  
RD   rodinný dům  
HUP    hlavní uzávěr plynu  
NN    nízké napětí  
NTL    nízkotlaký (plynovod)  
ČOV    čistička odpadních vod  
ČSN    česká státní norma  
BpV    Balt po vyrovnání (výškový systém)  
S-JTSK   jednotná trigonometrická síť katastrální (souřadný systém)  
CPP    cihla plná pálená  
PVC-P   měkčený polyvinylchlorid  
EPS    extrudovaný polystyren  
NV    nařízení vlády  
PUR    polyuretan  
MVC    malta vápeno-cementová  
TI    teplená izolace  
HI    hydroizolace  
NÚC    nechráněná úniková cesta  
PHP    přenosný hasicí přístroj  
ŽB    železobeton  
PB    prostý beton  
HD-PE   vysokohustotní polyetylen  
tl.    tloušťka  
PBŘS   požárně bezpečnostní řešení stavby   
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Anotace práce Navrhovaný objekt je novostavba jednogeneračního rodinného domu s 
provozovnou. Jedná se o malou mateřskou školu pro maximální počet 16 
žáků. Rodinný dům je umístěn hlavním vchodem na sever. Půdorys má tvar 
obdélníku o rozměrech 11,75 x 21,75. Střecha domu je valbová se sklonem 
24o. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými vazníky se střešní 
krytinou v podobě pálené tašky firmy Tondach v černé barvě. Fasádní barva 
od firmy Den Braven byla zvolena ve žlutém a bílém odstínu. Okna jsou v 
celém objektu dřevěná, konkrétní druh dřeva je smrk. Vstupní dveře jsou 
taktéž dřevěná smrková. Sokl není přiznán a po celé výšce objektu je pouze 
omítka Den Braven. Okapy jsou z ocelového pozinkovaného plechu s bílou 
povrchovou úpravou. Část domu je zařízlý ve svahu. Ve výškové úrovni 
stropu je po celém obvodu vyprofilovaný polystyren, navazující dojem 
přesahu stropní konstrukce.  
Do části pro bydlení se vchází po svažitém chodníku přes krytou terasu. Ze 
zádveří vedou dveře na chodbu a do kuchyně s obývacím pokojem. Z něj 
taktéž vedou dveře na chodbu, která je hlavním komunikačním prostorem 



do pokojů, sociálních zařízení a skladu. K ložnici je přidaná šatna.  
Hlavní vstup do mateřské školy je ze západní strany. Terén v této části je z 
důvodů užívání osob se sníženou pohyblivostí rovinný. Po vstupu do haly 
se přes šatnu děti dostanou do společné místnosti určené pro hraní. Ze 
společné místnosti je přístup na terasu s pergolou, skladu spacích potřeb, 
kuchyňky, umývárny s toaletami a skladu prádla. Pro personál, který je 
součastně obyvatelem i obytné části budovy je k dispozici, místnost pro 
převlékání, skladování dokumentů atp. a taktéž má k dispozici sociální 
zařízení. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The proposed building is newly built single-family house with an 
establishment. This is a small nursery school for a maximum of 16 students. 
House is located to the north of the main entrance. Floor plan has a 
rectangular shape with dimensions of 11.75 x 21.75. House roof is hipped 
roof with a slope of 24o. The supporting structure is made up of wooden 
roof trusses with a roof in the form of clay tiles Tondach company in the 
black. Face paint made by Den Braven was elected in yellow and white 
color. The windows are wood throughout the building, a specific type of 
wood is spruce. Entrance doors are also wooden spruce. Base is not granted 
and the entire height of the building is only plaster Den Braven. Gutters are 
made of galvanized sheet steel with white finish. Part of the house is eroded 
down the slope. The ceiling is the height level around the perimeter profiled 
polystyrene, continuing impression overhang ceiling. 
In the section for housing enters the sloping pavement via a covered terrace. 
From the entrance hall a door leads into the hallway and into the kitchen to 
the living room. From it also door leads into the hallway, which is the main 
communication space in the rooms, bathrooms and storage. The bedroom 
has a walk-in closet added. 
The main entrance to kindergarten is from the west. The terrain in this part 
of the reason for the use of persons with reduced mobility planar. Upon 
entering the hall through the closet kids get into the common room designed 
for gaming. From the common room is access to the terrace with pergola, 
storage sleeping needs, kitchen, bathroom with toilet and warehousing 
services. For personnel who are simultaneously resident and residential part 
of the building is available, room for changing, storing documents and the 
like. and also has a bathroom. 

Klí čová slova rodinný dům, školka, mateřská škola, dvoupodlažní objekt, systém 
POROTHERM, valbová vazníková střecha, plochá střecha, terasa, 
sádrokartonový podhled, svažitý terén, pergola, ISO nosník 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

house, preschool, kindergarten, two-storey building, the system 
POROTHERM, hip truss roof, flat roof, terrace, drywall ceiling, sloping 
terrain, 
pergola, ISO beam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


