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Abstrakt  
Předmětem této bakalářské práce jsou návrh a především projektová 
dokumentace rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami a projekční kanceláří ve 
Vyškově. 
Budova se skládá ze tří nadzemních podlaží a suterénu 
Kromě vlastního projektu jsou součástí 
práce i architektonická studie a seminární práce. 
  
Klí čová slova 
rodinný dům, bytová jednotka, projekční kancelář, stavební projekt, technická zpráva, 
suterén, vinný sklep, schodiště, nadzemní podlaží, plochá střecha 
  
  
  
Abstract 
The theme of the bachelor´s thesis are a design and mainly a project 
documentation of a detached house with two housing units and design office  
in Vyškov. 
The building consists of three aboveground floors and a basement. 
Beside the own project documentation an architectural study and an essay 
are also parts of the thesis. 
  
Keywords 
detached house, housing unit, design office, construction project, technical report, 
basement, wine cellar, staircase, aboveground floor, flat roof 
… 
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ÚVOD 
Tématem této bakalářské práce je rodinný dům s projekční kanceláří ve Vyškově. 
Komplexně je tato práce zpracovávána jako prováděcí projektová dokumentace. Obsahově 
je dělena do tří složek. Složka A obsahuje dokladovou část bakalářské práce a také průvodní 
a souhrnnou technickou zprávu. Prvopočátky návrhu jsou zdokumentovány ve složce B, ta 
obsahuje použité podklady pro zpracování a architektonické studie. Samotný projekt pak 
najdeme ve složce C, kde jsou obsaženy jak všechny potřebné výkresy a detaily, tak i 
důležité přílohy jako jsou například tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí, 
s ním související energetický štítek obálky budovy nebo technická zpráva požární ochrany. 
Dále je součástí složky C seminární práce, v níž jsem se věnoval schodištím. 
Charakterem se jedná o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními 
podlažími a suterénem. Hlavním důvodem návrhu suterénu bylo umístění garáží jednotlivých 
bytů. Dům je vyzděný z keramických tvárnic Porotherm, avšak důležitým materiálem byl díky 
celkovému architektonickému výrazu i beton, respektive železobeton. Vzhledem k okolní 
zástavbě bylo jednoznačně rozhodnuto o zastřešení objektu plochou střechou. 
Navrhovaný objekt je zasazen na pozemek č. 1382/2 v ulici Brněnská ve Vyškově, 
kam by svým charakterem jistě zapadl. Na řešený rodinný dům je pohlíženo jako na 
developerský objekt, jelikož vlastníkem pozemku je právnická osoba.  



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A) IDENTIFIKACE STAVBY: 
 
NÁZEV STAVBY:  Novostavba RD, zpevněné plochy, napojení na sítě 
 technického vybavení a oplocení 
INVESTOR:  Mikuláš Šternberk 
 Na výsluní 395 
 Žamberk, 56401 
 
STUPEŇ PD:  Pro stavební povolení 
SCHVALUJÍCÍ ÚŘAD: Městský úřad Vyškov – Odbor stavební 
 Masarykovo náměstí 108/1 
 Vyškov-Město  
 68201 Vyškov 1 
 
PROJEKTANT: Ondřej Chaloupka, Helvíkovice 144, Žamberk 564 01 
 
CHARAKTERISTIKA STAVBY, ÚČEL: Částečně podsklepený rodinný dům se třemi 
 nadzemními podlažími a suterénem. 
 Dům obsahuje dvě bytové jednotky, v 1NP se 
 nachází nebytový prostor, určený jako provozní 
 (Projekční kancelář) 
  
 

B) ÚDAJE O POZEMKU: 
 
DRUH POZEMKU:  Orná půda 
MÍSTO STAVBY:  Vyškov 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:  Vyškov  
PARCELNÍ ČÍSLO:  1382/1 
VÝMĚRA POZEMKU:  622 m2 

VLASTNÍK POZEMKU:  Mikuláš Šternberk 
   Na výsluní 395 
  Žamberk, 56401 
 

C) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 

 
Provedené průzkumy: 

V prostoru navržené stavby RD bylo provedeno měření objemové aktivity radonu 
v půdním vzduchu. Dále byl hodnocen vertikální půdní profil do hloubky základové spáry a 
geologická situace. Hydrogeologický průzkum proveden nebyl, jelikož se jedná o 
jednoduchou stavbu a předpokládají se i jednoduchá základové poměry (1. Geotechnická 
kategorie). V tomto případě lze užít tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. 
 
Geologické poměry: 

Statutární město Vyškov, kde se nachází daná parcela, leží ve Vyškovské bráně, na 
horním toku řeky Hané, mezi Drahanskou vrchovinou na severu a Litenčickou pahorkatinou 
na jihu. Vyškovská brána je tvořena pahorkatinou na terciérních a kvartérních usazeninách, 
  

Parcela se nachází v nadmořské výšce 253m n.m. Část Vyškov, v jejichž středu je 
umístěna navrhovaná stavba, patří do soustavy Českého masivu, vyznačujícím se 
pokryvnými útvar a 



postvaritskými magmatity. Kvartérní pokryv je tvořen kamenitými až hlinito-kamenitými 
sedimenty. Dále se zde často vyskytují pískovce a jílovce. Zemina na konkrétním pozemku 
byla zatříděna jako hlína písčitá s označením F3 CG. Její únosnost byla zjištěna z tabulek a 
je rovna 175 kPa. Radonový index je dle měření č. 1 
Dopravní napojení: 

Ze severovýchodní a jihovýchodní  strany pozemku se nachází vedlejší silnice,  
na kterou bude posléze napojena příjezdová komunikace zajišťující přístup k pozemku 
o šířce 6 m. Zmíněná vedlejší silnice 
je napojena na hlavní městskou komunikaci, která leží na západě území. 
Napojení na inženýrské sítě: 

Uvedená lokalita je vybavena veškerými sítěmi technického vybavení, ke kterým 
bude objekt napojen (viz situace). Objekt bude napojen na všechny tyto sítě. 
 

D) POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Z hlediska ochrany životního prostředí nebudou žádné stavební práce související 
s výstavbou objektu nepříznivě ovlivňovat své okolí. Ke znečištění životního prostředí 
nedojde ani vlivem odpadů, ty budou převezeny na místní skládku. S odpady se bude 
zacházet dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. 
Objekt byl shledán jako způsobilý i Vodohospodářskou správou, Hasičským 
záchranným sborem a Památkovou péčí. Dopravní inspektorát policie ČR přezkoumával 
stavbu z hlediska omezení dopravy a rovněž ji shledal jako způsobilou. 
 

E) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
 
Projektová dokumentace splňuje veškeré obecné požadavky na výstavbu. Není třeba 
žádat o žádné výjimky. 
 

F) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 
Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
krajského úřadu ve Vyškově, při kterém byly splněny veškeré požadované podmínky. 
 

G) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI ŇUJÍCÍ 
STAVBY A JINÁ OPAT ŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
Bez návaznosti na okolní stavby. 
 

H) PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 
VÝSTAVBY 

 
Stavba bude zahájena 1. 4. 2013 a dokončena do 31. 9. 2014 
- skrývka ornice, výkopové práce, 
- základové konstrukce 
- hrubá stavba (stěny, příčky, zastropení, schodiště, dřevěný krov, krytina, izolace) 
- výplně otvorů 
- vnitřní instalace 
- přípojky na inženýrské sítě 
- zpevněné plochy 
- oplocení pozemku 
- fasáda 
- terénní úpravy 
- dokončovací práce 
 



 
 

I) STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTA ČNÍ HODNOTĚ STAVBY 
 
- RD: ((92,07 m x 3m) + (154,69 x 3)+ (121,89 x 3) x 4 832 Kč = 5 343 950,- Kč 
- zpevněné plochy: 678 x 3 000 Kč = 2 034 000,- Kč 
- inženýrské stavby:  Vodovod: 6,00 x 2 630 Kč = 15 780,- Kč 
 Kanalizace: 37,75 x 3 440 Kč = 129 860,- Kč 
 Elektrická vedení: 6,00 x 2 094 = 12 564,- Kč 
 
Celkové náklady stavby   5 705 554,- Kč 
Zastavěná plocha:  199,99 m2 

Užitná plocha:  678,00 m2 

Počet bytových jednotek:  2 
 



 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveništ ě 
 

Staveniště se nalézá v zastavěné části obce Vyškov na pozemku č.1382/1. 
Pozemek bude využit ke skladování stavebního materiálu, určeného na stavbu Rodinného 
domu a dále jako zařízení staveniště. Staveniště svým provozem neovlivní provoz okolních 
objektů. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Objekt se dvěma bytovými jednotkami je samostatně stojící, má tři nadzemní 
podlaží  a je částečně podsklepený. Střecha je plochá se sklonem maximálně do 5%, 
nepochozí a s kačírkem frakce 16/32.  

Řešení stavby po stránce urbanistické je dáno územním plánem obce Vyškov. 
Architektonické řešení respektuje vzhled okolních objektů a požadavky zástavbové studie 
území. 

 

 c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb 
a řešení vn ějších ploch  
     

Jedná se o zděnou stavbu s plochou střechou. Obvodové stěny jsou vyzděny ze 
zdiva typu POROTHERM tloušťky 365 mm na tepelně izolační maltu. Vnitřní nosné zdivo 
tloušťky 240 mm. Vnitřní nenosné zdivo tloušťky 11,5 mm. Strop z keramických nosníků a 
vložek MIAKO. Střecha se sklonem max. 5% a s kačírkem. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastruk turu 

 

Napojení stavby na místní komunikaci č.1437 je ve vlastnictví obce Vyškov. Bude 
provedeno po zpevněné příjezdové cestě a po chodníku, na pozemku stavebníka 
vydlážděné ze zámkové dlažby.  

Stavba bude napojena na sítě technického vybavení: 

Zdroj elektrické energie bude proveden novou zemní kabelovou 
přípojkou. 



Stavebník se napojí do stávajícího kanalizačního řadu nacházejícího se 
v chodníku  kanalizační přípojkou z plastového potrubí. 

Po provedení přeložky veřejného vodovodního řadu, bude na tento řad 
zřízeno napojení vodovodní přípojky.  
 

 

 e) Řešení  technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na poddolovaném a svážném 
území. 

    

Před zahájením výkopových prací musí dotyčné orgány vytyčit sítě technické 
infrastruktury a stanovit přípojné body pro napojení rodinného domu.   NA pozemku 
stavebníka se nachází příjezdová komunikace,která slouží  i jako stání pro osobní automobil 
majitele domu a je vydlážděna ze zámkové dlažby. 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

 

 

 

f) Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany. 

 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Provádění stavby však vyvolá 
přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, použití 
stavební mechanizace, znečištění komunikace). Stavebník však bude při provádění prací 
maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění bude 
ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude ohrožen a k jeho případnému omezení 
dojde jen na dobu nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné. Na komunikaci se nesmí 
skladovat ani krátkodobě žádný materiál. Odpad při stavební činnosti (zbytky stavebních 
materiálů) bude tříděn a odvážen na skládku. 

Odpad z pozdějšího provozu domu bude tříděn, ukládán do popelnicových nádob 
nebo kontejnerů  na tříděný odpad a jeho svoz bude zajištěn obcí Vyškov. 

Splaškové a dešťové vody budou odvedeny do jednotné kanalizace.  

 

 

 



g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných     
ploch a komunikací. 

Tento objekt splňuje požadavky z hlediska úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhl. 395/2001 Sb., a vyhlášky 492/2006 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

h) Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 
projektové dokumentace. 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Posudek o stanovení radonového 
indexu pozemku mluví o nízkém radonovém riziku. Z tohoto důvodu bude navržena 
hydroizolace bránící pronikání radonu z podloží do budovy. Další průzkumy nebyly 
provedeny. 

 

i)  Údaje  o  podkladech  pro  vytý čení  stavby,  geodetický referen ční  
polohový a výškový systém. 

Polohové osazení do terénu je v systému S-JTSK viz situace. Výškový systém je 
BPV. Vytyčení stavby provede oprávněný  geodet. 

 

j)  Členění  stavby  na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské   objekty a 

technologické provozní soubory. 

Tato stavba se dělí na 8 stavebních objektů: 

  SO-01 – RODINNÝ DŮM 

  SO-02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA POZEMKU 

   SO-03 – PŘÍPOJKA NN PODZEMNÍ VEDENÍ 

SO-04 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO-05 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE ODVODNĚNÍ NA POZEMKU 

SO-06 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

  SO-07 – PŘÍPOJKA NT PLYN 

                    SO-08 – NEZPEVNĚNÉ PLOCHY NA POZEMKU, VEGETAČNÍ 
ÚPRAVY 

                          SO-09 – OPLOCENÍ 

 

 



 

 

k)  Vliv  stavby  na okolní pozemky a stavby, ochra na okolí stavby p řed 

negativními  ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich minimalizace.  

 

Stavba byla na pozemek osazena tak, aby byly dodrženy všechny odstupové 
vzdálenosti od okolních staveb a hranic pozemku a další požadavky podle ČSN 73 4301 – 
Obytné budovy. Z důvodu ochrany stavby proti povrchové vodě je úroveň podlah v domě  
navržena o 150 mm výše než je upravený terén kolem stavby. 

 

  l) Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů, pokud není 

 uveden v části F. 

    Stavba bude prováděna svépomocí 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce stavby je navržena z obvyklých materiálů, předpokládá se využívání 
stavby s užitným zatížením pro obytné budovy po celou dobu životnosti stavby. Prostorová 
tuhost stavby bude zajištěna spojením vnitřních i obvodových stěn a následným spojením 
monolitickým železobetonovým pozedním věncem. Bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce 
proti ztrátě únosnosti (1,MS), tak proti přetvoření (2.MS), návrh konstrukcí bezpečně 
vyhovuje zadanému zatížení. 

 Při provádění stavby budou dodrženy všechny technologické postupy výrobců 
materiálů. Použité výrobky musí splňovat požadovaný stupeň jakosti a kvality. V případě 
použití jiných materiálů musí tyto vykazovat minimálně stejné technické a mechanické 
vlastnosti, jako původně navržené. 

Projektová dokumentace počítá s osazením domu do III. sněhové oblasti a II. 
větrové oblasti dle platných norem. 

 

3. Požární bezpe čnost 

 

 Požárně bezpečnostní řešení stavby viz samostatná požární zpráva. 

 

 

 



4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických nařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení Vlády č. 591/2006 Sb.,o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které 
svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní 
nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. Stavba, jak je navržena, bude odolávat škodlivému 
působení prostředí, např vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody  

 

 

5. Bezpečnost p ři užívání 

Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním stavby. 
Projekt stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání jako stavby 
pro bydlení tedy bude bezpečné. 

 

 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba není vystavena zvýšené hladině hluku, která by byla způsobena např.: 
železniční dopravou. Všechny obvodové konstrukce splňují normativní požadavky ČSN  EN 
ISO 717-1 A ČSN  EN ISO 717-2 

 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla  

Stavba je navržena z materiálů, které splňují požadavky ČSN 73 0540 z roku 2007. 
Všechny navržené konstrukce odpovídají požadavkům na součinitel prostupu tepla. Jsou 
respektovány klimatické podmínky v daném území. Splnění  požadavků  na  energetickou  
náročnost  budov  a  splnění porovnávacích  ukazatelů  podle  jednotné  metody  výpočtu  
energetické  náročnosti budov viz příloha Energetická náročnost budovy. 

 

 

 



8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností    pohybu a orientace 

 U tohoto objektu nebyly řešeny požadavky z hlediska úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 395/2001 Sb., a vyhlášky 492/2006 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

 

9.  Ochrana stavby  p řed  škodlivými  vlivy  vn ějšího prost ředí 
         radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování,    
ochranná  a    bezpe čnostní  pásma apod. 

 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Posudek o stanovení radonového 
indexu pozemku mluví o nízkém radonovém riziku. Z tohoto důvodu bude navržena 
hydroizolace bránící pronikání radonu do budovy.  

Nejsou známy žádné jiné škodlivé vlivy, které by se v okolí stavby vyskytovaly. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Dům je navržen tak, aby obytné místnosti byly situovány na jih a příslušenství na 
severní stranu.  Každá obytná místnost je osvětlena denním světlem, má přímé větrání a je 
připojena na otopnou soustavu domu s možností regulace. Některé místnosti příslušenství 
mají nucené větrání. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty)  

a) odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod,  

 Pozemek je mírně svažitém terénu a tudíž není nutné odvodnit, splaškové odpadní 
vody budou odváděny do kanalizačního řadu. 

b) zásobování vodou,  

 Pitná voda bude přiváděna přípojkou z veřejného vodovodního řadu 

 

c) zásobování energiemi,  

 Elektrická energie bude přivedena přípojkou na síť nízkého napětí. 

 



 

d) řešení dopravy, 

 Objekt bude napojen na místní komunikaci č. 1387 ve vlastnictví  města Vyškov. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegetačních úprav,  

 Po dokončení stavby bude terén upraven dle projektové dokumentace. Následně se 
provede rozprostření ornice, která byla po dobu stavby uložena na deponii. 

 

f) elektronické komunikace, 

  

 

 

12.  Výrobní  a  nevýrobní  technologická  za řízení staveb 

V 1NP se nachází nebytový prostor určený jako provozní (PROJEKČNÍ  
 KANCELÁŘ) Je navržen v souladu se všemi platnými zákony. 

 



ZÁVĚR 
Řešený dům s projekční kanceláří byl zasazen na pozemek v Brněnské ulici ve Vyškově, 
které jsou díky své poloze velmi žádanou lokalitou a ani cenově nepatří 
zdejší pozemky mezi nejlevnější. Dané lokalitě odpovídá architektonické i konstrukční řešení 
navrhovaného objektu. 
Daná stavba je velikostí i svým charakterem velmi nadstandardní, což se samozřejmě 
projevilo v odhadované ceně. Zřejmě i provoz této budovy bude nákladný díky její velikosti, 
zejména z hlediska elektrického proudu a vytápění, i když byla energetickým štítkem obálka 
budovy kategorizována do skupiny B (úsporná). 
Formou bakalářské práce jsem si chtěl zkusit, jak navrhnout a vypracovat 
projektovou dokumentaci pro stavbu určenou movitým investorům, jelikož v praxi to jistě tak 
běžné nebude. Charakter objektu se však samozřejmě projevil i v časové náročnosti 
vypracování, a tak ve srovnání s tímto projektem bud ráda řešit ekonomičtější stavby. 
Tímto bych chtěl velmi poděkovat Doc. ing. Ladislavu Štěpánkovi CSc za vstřícný přístup a 
cenné rady k vypracování této bakalářské práce. 
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