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Úvod�

Ve své bakalá�ské práci jsem �ešil návrh rodinného domu s kavárnou. Rozhodl jsem 

se pro dispozici kdy kavárna se bude nacházet v 1NP a  obytné jednotky ve zbylých dvou 

nadzemních podlažích. 

Nosný systém je zd�ný, vodorovné nosné konstrukce jsou z keramobetonu. Jako 

zast�ešení byla navržena sedlová st�echa. 
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Název stavby  : Novostavba rodinného domu s kavárnou     
    ve Vyškov�, p.�. 295/2 
Stavebník   : Josef N�mec, Dobrého 33, Brno 

Místo stavby   : Vyškov na Morav�
Okres   : Brno 
Katastrální území : Brno 
Parcelní �íslo  : 295/2 
Vlastník parcely         : Josef N�mec 

Charakter stavby  : Novostavba  
Ú�el stavby   : podnikání a bydlení 

Student   : Pavel Schreiber 

2. Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 

Stavební parcela �.p. 138/30 se nachází v zastav�ném území obce Vyškov, 
ulice Výškovská. Okolní zástavba je realizována jednotlivými rodinnými domy 
r�zného tvaru p�dorysu a st�ech, dále bytovými domy ve vlastnictví obce. Na 
pozemku nejsou stávající stavby, pozemek není v sou�asné dob� oplocen a je 
celoplošn� zatravn�n.  

3.     Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územní rozhodnutí, 
pop�ípad� územn� plánovací informace u staveb § 104 odst. 1 
stavebního zákona 

Regula�ní plán dot�ené �ásti obce je respektován a jeho požadavky byly 
zapracovány do návrhu objektu. Stavba zapadá do okolní zástavby a nenarušuje ráz 
krajiny. 
 Územní rozhodnutí dosud nebylo vydáno, v souladu s § 78 stavebního zákona 
se p�edpokládá slou�ené územní a stavební �ízení. 

4.         V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná 
opat�ení v dot�eném území 

 Jedná se o novostavbu samostatn� stojícího domu, který neovlivní okolní 
samostatn� stojící domy. V souvislosti se stavbou lze p�edpokládat do�asné zvýšení 
hlu�nosti a prašnosti v bezprost�ední blízkosti pozemku a také zvýšenou dopravní 
zát�ž na p�íjezdové komunikaci.  
 Jistou podmínkou úsp�šného provozu stavby je provedení navržených 
p�ípojek inženýrských sítí. 
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5. P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

Zahájení výstavby : 07/2012 
 Dokon�ení stavby : 09/2013 
 Nejprve se provedou zemní práce a p�ípojky inženýrských sítí, dále hrubá 
spodní stavba, hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnit�ní a dokon�ovací. 

6. Statistické údaje  

 Zastav�ná plocha –objektem:                                329,5 m2 

Celková plocha stavebního pozemku:                                  1225 m2 

  

Vypracoval dne  25.5.2012  v Brn�        

  Podpis…………………
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

1.1 Zhodnocení staveništ�
 Staveništ� je na svažitém terénu s travním porostem o celkové vým��e 1225 
m2. Na tomto pozemku nejsou žádné stávající stavby. Pozemek nezasahuje do 
žádných ochranných pásem. Staveništ� je pro stavbu objektu vhodné, dostupnost 
dobrá. 

1.2 Urbanistické a architektonické �ešení stavby 
    Jedná se o novostavbu rodinného domu s kavárnou, samostatn� stojícího, 
t�ípodlažního s �áste�ným podsklepením. Tento d�m má atypický p�dorys o celkové 
zastav�né ploše 329,5m2. Stavba se bude nacházet v obci Vyškov na Morav�
 V 1.NP se nachází provoz (kavárna) tohoto objektu. Vstup do této kavárny 
bude z východní strany, na které se také nachází parkovací místa pro zákazníky 
(pop�.pracovníky). �ešení vstupu pro bezbariérový p�ístup. Celý provoz je �ešen jako 
bezbariérový, v�etn� WC. Provoz se skládá z hlavní místnosti s posezením a barem, 
kde budou nabízeny služby, je zde p�ístup na WC pro zákazníky. Dále se zde 
nachází zázemí pro personál, sklad, kuchy�ka a zázemí pro personál, kde mají WC. 
 V 1.NP se dále nachází vstup do zádve�í, ze kterého m�žeme pokra�ovat do 
dvou bytových jednotek, umíst�ných v 2.NP a 3.NP a do suterénu 1.S.  
 Po výstupu do 2.NP se nacházíme na schodiš�ové chodb�,odkud je vchod do 
jednotlivých byt�. Byty jsou zrcadlov� obrácené. Chodba v bytech, která následuje p�i 
vstupu do bytu, nám umož�uje vstup na wc, botníku a komory (sever), z chodby 
vstupíme do obývacího pokoje, kde jsou umíst�ny schody do 3 NP (jihovýchod)a na 
jihozápad� se nachází kuchy� s jídelnou. Z obývacího pokoje spojeného s kuchyní a 
jídelnou je p�ístup na balkón (východ). Po výstupu do 3.NP se nacházíme na 
chodb�,odkud je p�ístup do koupelny s WC(západ),ložnice (jihovýchod/jihozápad), do 
d�tského pokoje (jihozápad, severozápad) a do šatny (východ) 
P�i sestupu do 1.S. Z chodby vstup do technických místností(východ), do skladu pro 
kavárnu (severovýchod) a do sklepu pro byty (jihovýchod). 

1.3 Technické �ešení 

1.  Zemní práce 
Po provedení HTÚ se provede výkop stavební jámy, která se zapaží proti sesunutí. 
Následn� se vykopou rýhy pro základové pásy. Výkop se provádí v zemin� t�ídy 3, 
Rdt=250kPa. Zemina z t�chto výkop� se odváží na místo ur�ení. �ást této zeminy se 
použije na dodate�né terénní úpravy. 
  

2. Základy 
 Základové pásy stavby jsou z prostého betonu C16/20 vyztuženou KARI sítí. 
Hloubky základových pás� jsou patrny ve výkresové �ásti (p�dorys základ�). P�es 
základové pásy bude provedena celistvá deska podkladního betonu tl.100mm. 
Základová deska je chrán�ná hydroizolací z mPVC Borsaleaf WP pokládaná na 
penetra�ní nát�r. 
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3.  Svislé konstrukce 
 Obvodové zdivo tl. 400mm – POROTHERM 40 Profi DRYFIX na zdící p�nu 
DRYFIX 
 Obvodové a vnit�ní zdivo tl.300mm – POROTHERM 30 Profi DRYFIX na zdící 
p�nu DRYFIX 
 Nenosné p�í�ky tl.125mm – POROTHERM 11.5 Profi DRYFIX na zdící p�nu 
DRYFIX 
 Nenosné p�í�ky tl.140mm – POROTHERM 14 Profi DRYFIX na zdící p�nu 
DRYFIX  
          Nenosné zdivo tl.100mm – Ytong P2- 500 na tenkovrstvou zdící maltu Ytong 
  

4.  Vodorovné konstrukce 
 Strop nad 1S,1NP,2NP bude zhotoven ze stropních nosník�
Porotherm+keramické vložky MIAKO po celé ploše zalité betonem. Celková tlouš�ka 
stropu 250 a 270 mm bez podlahy.  
 Nadokenní a nadedve�ní p�eklady jsou navrženy u nosných st�n z p�ekladu 
Porotherm 7 a nad p�í�kami z plochých p�eklad� Porotherm 11,5. Nad v�tšími otvory 
bude proveden p�eklad z válcovaného profilu I200,který je obbetonovaný. 
 Železobetonový v�nec je vyztužen ocelí 10505 o 12mm a t�mínky o 6mm. 

5. Schodišt�
 Hlavní schodišt� bude �ešeno jako schodišt� monolitické, jednoramenné. 
Použitý materiál bude ŽB. Schodišt� bude op�eno do základové konstrukce. 
Schodišt� v bytech bude �ešeno jako d�ev�né samonosné schodnicové. Materiál 
dub. 

6.  Krov, st�echa 
 Zast�ešení objektu je �ešeno sedlovou st�echou o dvou r�zných sklonech(30° 
a 15°). St�echy se nachází v jiné výškové úrovni. Konstrukce st�echy je tvo�ena: 
krokvemi, vaznicemi, pozednicemi, kleštinami, sloupky, pásky. Pozednice jsou 
ukotveny do pozedních v�nc�. 

7. Otvory 
 Okenní otvory: plastové okna EU Standart OL  
 Vstupní dve�e: Plastové dve�e Vekra Prima  
 Garážová vrata:  Lomax Delta 
 St�ešní okna: Velux GGL 
8. Komíny a v�trací pr�duchy 
 Komínový systém Schiedel UNI *** PLUS. Jeden pr�duch pro odvod spalin. 
Výlez na st�echu pro vymetání otvoru lze provést z balkonu v 2NP pomocí žeb�íku. 
 V�trání místností je p�irozené p�es okenní otvory, nebo v�trací pr�duchy. 
 Místnosti, které nelze v�trat p�es tyto otvory, v�tráme p�es v�trací 
potrubí,které se nachází v instala�ních šachtách vyvedených nad st�ešní pláš�. 

9. Izolace 
 Izolace spodní stavby: Extrudovaný polystyren Symthos XPS 
 Pojistná izolace st�echy je provedena z hydroizolace Delta- Vent S 
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 Tepelná izolace st�echy: Rockwool Rockmin 
 Izolace balkonu je tvo�ena hydroizolací z mPVC. 
 Zateplení st�ny spodní stavby je tvo�eno TI deskami Rigips DD Geotex,tato 
izolace bude vyvedena 1000mm nad úrove� upraveného terénu. 
  
  
10. Instala�ní šachty 

V objektu se nacházejí 3 instala�ní šachty, z toho 2 jsou vyvedeny nad 
st�echu.  

11. Podlahy 
Skladby podlah v 1S, 1NP, 2NP, 3NP jsou �ešeny v textové �ásti  tabulky 

podlah a skladby konstrukcí.  

12. Záme�nické výrobky 
Zábradlí hlavního schodišt�, balkónu, francouzských oken a venkovního 

prostoru . 

13. Klempí�ské výrobky 
Oplechování parapet� oken z pozinkovaného plechu. Odvedení deš�ové vody 

pomocí okapového systému z pozinkovaného plechu Rukki 

14. Obklady 
Koupelny,WC budou obloženy obkladem Rako  

15. Omítky 
Vn�jší povrchová vrstva bude tvo�ena omítkou porotherm universal + TO a 

silikátovou barvou Cemix, sokl bude tvo�en st�rkovou hmotouse sí�ovinou a 
mozaikovou omítkou Alfadekor 
 Na vnit�ní omítku je použita omítka Porotherm Universal. 

16. Barevné provedení 
Celý objekt bude �ešen kombinací dvou odstín� oranžové.

1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Sou�ástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí soub�žn� se 
stavebním pozemkem podél jeho severní hranice.  
Inženýrské sít� vedou ve zmín�né komunikaci. Zde bude provedeno napojení na NN, 
vodovodní a kanaliza�ní �ad a plynovod. Veškeré p�ípojky budou p�ipraveny až po 
vyty�ení od jednotlivých zástupc� majitel� sítí a následn� p�ivedeny až na vlastní 
stavební pozemek. 
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1.5 �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu 
 Napojení na komunikaci ulice Výškovská. �ást provozu bude mít své vlastní 
parkovišt�(šest stání, z toho dv� jsou pro osoby se sníženou schopností pohybu).  
P�íjezd do garáže je po ramp�,která má sklon 7%.  

1.6 Vliv stavby na životní prost�edí 
 Stavba objektu nebude mít negativní dopad na životní prost�edí. P�i likvidaci 
odpad� je postupovat dle zákona �. 185/2001 Sb. Zejména je t�eba odpadky 
likvidovat pouze v za�ízení, která jsou k tomu ur�ena dle uvedeného zákona. P�itom 
je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky p�edává, je k jejich p�evzetí dle 
zákona oprávn�ná, jinak jí nesmí odpad p�edat. 

1.7    �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch 
a komunikací 
 Napojení p�íjezdové komunikace na ve�ejnou komunikaci bude provedeno tak, 
aby nezp�sobilo výškové rozdíly vyšší než 20mm. Rampa,p�es kterou se lze dostat 
do objektu má sklon 8% 

1.8 Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do 
projektové dokumentace 
 Radonový pr�zkum stanovil nulový radonový index pozemku. 

1.9 Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní polohový 
a výškový systém 
 Umíst�ní stavby bylo navrženo dle územního plánu. Objekt je veden soub�žn�
s osou komunikace. Osa komunikace je 4.4 od hranice pozemku (mezi pozemkem a 
komunikací je ve�ejný chodník). 

1.10 �len�ní stavby 
 Stavba se �lení na �ást provozní – kavárna 1NP a �ást pro bydlení  2NP a 
3NP.  

1.11    Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. V souvislosti se 
stavbou lze p�edpokládat do�asné zvýšení hlu�nosti a prašnosti v bezprost�edním 
okolí pozemku a rovn�ž zvýšenou dopravní zát�ž na p�íjezdových komunikacích. 
B�hem stavby bude t�eba p�i výjezdu vozidel ze staveništ� na komunikaci �istit kola 
tak, aby nedocházelo ke zne�iš�ování komunikace. 

1.12 Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�
 B�hem provád�ní stavebních prací musí být striktn� dodržovány ustanovení 
na�ízení vlády � 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích a dále na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpov�dnost na 
bezpe�nost spo�ívá na zadavateli, zhotoviteli, pop�. na stavebním dozoru. 
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2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 Vlastní nosná konstrukce je jednoduchá, je navržena v uceleném stavebním 
systému Porotherm, tj. zd�né konstrukce s p�eklady a stropy s dodržením 
konstruk�ních zásad výrobce s využitím statických tabulek tohoto systému  
 Na základ� statického výpo�tu byly navrženy prvky k-ce objektu. 

3. POŽÁRNÍ BEZPE�NOST 
 Je �ešena samostatným projektem. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 
 V prostoru provozu je navrženo 6 záchodových mís, z toho jedna pro 
vozí�ká�e. Dále 6 umyvadel a 3 pisoáry. 
V bytové �asti jsou v každém byt� 2 záchodové mísy, 3 umyvadla, 1 vana a 1 
sprchový kout. 
Likvidace splaškových odpadních vod a deš�ových odpadních vod  bude zajišt�na 
odvodem do kanalizace.  
Obytné místnosti mají zajišt�no dostate�né denní osv�tlení, p�ímé v�trání a vytáp�ní 
s regulací tepla pomocí termostatických ventil�. 

5. BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ 
 Stavba je navržena tak, aby byla p�i užívání bezpe�ná. Bezpe�nost p�i užívání 
je zajišt�na tím, že stavba je navržena a bude realizována dle platných vyhlášek a 
norem. 

6.  OCHRANA PROTI HLUKU 
 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby spl�ovaly požadavky �SN 730532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobk� – požadavky. 
Veškeré instalace budou �ádn� izolovány. 

7. �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 Na navrhovaný objekt se dle § 1 odst. 1 vztahují ustanovení vyhlášky 
369/2001, stavba je �ešena bezbariérov�. 

8. OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO PROST�EDÍ 
 Objekt není ohrožen povodn�mi. 
 Objekt není ohrožen sesuvy p�dy. 
 Objekt se nenachází na poddolovaném území. 
 Konstrukce objektu zajiš�uje pot�ebnou ochranu proti seismicit�, v našich 
 podmínkách ovšem není p�íliš na míst�. 
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9. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)  
Objekt bude odvodn�n vyspádováním hodnotou 0,5%, p�edpokládá se 

�áste�né vsakování deš�ových vod na pozemku stavebník� a �áste�né odtékání 
deš�ové vody od objektu sm�rem ke komunikaci díky svažitému terénu. 
 Objekt bude zásobován vodou z ve�ejného vodovodu, elektrickou energií 
z podzemního rozvodu NN.  
 V nezastav�né �ásti pozemku mimo p�íjezdovou komunikaci a p�ístupových 
chodník� budou provedeny rekultivace ornicí, která bude stržena na stavebním 
pozemku p�ed zahájením výstavby.  

10.       TEPELN� TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
Tepeln� technické parametry objektu odpovídají platným normám, vyhláškám 

a p�edpis�m. Jsou provedeny tepelné posudky dle normy �SN 73 0540-2 O tepelné 
ochran� budov – �ást 2 – požadavky, viz P�ÍLOHA 4

10. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ STAVEB 
 Na stavb� se bude vyskytovat stavební výtah. 

Vypracoval dne  25.5.2013  v Brn�        

  Podpis…………………



Záv�r�

Veškeré architektonické studie jsou ve v�tší mí�e dodrženy a respektovány.  

Výstup této bakalá�ské práce je soubor výkres� konstruk�ní �ásti a to zejména 

p�dorysy, �ezy, situace, pohledy a st�echy. Zárove� jsou �ešeny výkresy konstruk�ní �ásti a 

to stropy a základy. 

Dále jako výstup této bakalá�ské práce byla �ešena požární bezpe�nost a tepeln�

technický posudek. 
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Seznam použitých zkratek�

BOZP  Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

�.p.  �íslo popisné 

J  Jih 

KCE  Konstrukce 

NP  Nadzemní podlaží 

PBS  Požární bezpe�nost staveb 

PO  Požární ochrana 

PT  P�vodní terén 

S  Suterén 

S   Sever 

SPB  Stupe� požární bezpe�nosti 

ÚT  Upravený terén 

V  Východ 

Z   Západ 

ŽB  Železobeton 
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Abstrakt v �eském jazyce 

V bakalá�ské práci je �e�en návrh rodinného domu s kavárnou ve Vy�kov�. Objekt má t�i 
nadzemní podla�í a je �áste�n� podsklepen. Budova má atypický tvar a je zast�e�ena sedlovou 
st�echou. V objektu se nachází provozovna a dv� bytové jednotky. 

Abstrakt v anglickém jazyce 

In the bachelor´s work is solved design of family house with cafe in Vy�kov. The object has 

three storey and partial basement. The building has an atypical shape and is covered with a 

gable roof. In the object are located business and two residential flats. 

Klí�ová slova v �eském 

Rodinný d�m, kavárna, �áste�né podsklepení, sedlová st�echa, byty

Klí�ová slova v anglickém jazyce 

Family house, cafe, partial basement, gable roof, flats


