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ABSTRAKT 
 
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby bytového domu. Objekt se nachází na katastrálním území města Vyškov, číslo 
stavební parcely 3088/1, 3088/4, 3088/11, 3088/12 a 3088/13. Terén je svažitý. V 
bytovém domě se nachází tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním 
podlaží se nachází garážová stání, skladovací a technické prostory. V nadzemních 
podlažích jsou umístěny byty. Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové 
suterénní stěny jsou tvořeny betonovými tvárnicemi ztraceného bednění BEST zalitými 
betonem. Ostatní obvodové i vnitřní stěny jsou tvořeny vápenopískovými bloky Vapis. 
Budova má navrženo zateplení kontaktní fasádou Etics tvořenou minerální izolací z 
kamenných vláken. Stropní konstrukci tvoří prefabrikované panely Spiroll. Schodiště je 
navrženo jako železobetonová monolitická konstrukce. Zastřešení objektu tvoří plochá 
střecha. Podlahové konstrukce jsou provedeny jako plovoucí.  

 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Bytový dům, podsklepený objekt, montovaný strop Spiroll, stěnový konstrukční systém, 
kontaktní zateplovací systém 
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ABSTRACT 
 
The aim of the bachelor’s work is composition of project documentation for the 

constrution building of apartment building. Object is situated on the cadastral area of 

town Vyškov, number of builing plot is 3088/1, 3088/4, 3088/11, 3088/12 a 3088/13. 

Terain is sloping. In the apartment building there are 3 above-ground floor and 1 

belowground floor. In the below-groun floor there are situated garrage standing, 

storage spaces and technical spaces. In the above-ground floor there are situated flats. 

Structural system of this builing is wall system. External wall be composed of vertically 

performe block Vapis. Object have a external contact thermal insulation Etics, fasade is 

made of mineral fiber – insulated of stone. The ceiling construction is made of 

prefabricated Spiroll panels. Staircase are made of reinforced monolithic concrete slab. 

Roofing of objekt is composed of single-layer flat roof. Floor construction are designed 

as floating floor.  

 
 
 
 

KEY WORDS 
 

Apartment builing, house with a cellar, wall structural system, cast-in-place, 

prefabricated Spiroll panels, external contact thermal insulation 
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ÚVOD  

 
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby bytového domu. Objekt se nachází na katastrálním území města Vyškov, číslo 

stavební parcely 3088/1, 3088/4, 3088/11, 3088/12 a 3088/13. Terén je svažitý. V 

bytovém domě se nachází tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním 

podlaží se nachází garážová stání pro 4 osobní automobily, sklepní kóje, kolárna, 

technická místnost a kočárkárna. V nadzemních podlažích se nachází osm bytů 

různých velikostí, 1 + KK, 3 + KK, 4 + KK. V objektu se nachází výtah. Konstrukční 

systém objektu je stěnový. Obvodové suterénní stěny jsou tvořeny betonovými 

tvárnicemi ztraceného bednění BEST zalitými betonem. Ostatní obvodové i vnitřní 

stěny jsou tvořeny vápenopískovými bloky Vapis. Obvodové zdivo je zatepleno 

tepelnou izolací. Fasáda je navržena, jako kontaktně zateplená systém Etics. Stropní 

konstrukci tvoří předpjaté stropní panely Spiroll. Střecha objektu je jednoplášťová, 

spádování střechy je řešeno pomocí spádových tepelněizolačních klínů. Hydroizolaci 

střechy tvoří asfaltové pásy. Základy tvoří pásy z prostého betonu. Podlahy v objektu 

jsou řešeny jako plovoucí. Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické, 

schodišťová ramena jsou uložena na vnitřní nosnou stěnu a schodišťový trám. 

Výtahovou šachta je řešena jako železobetonová monolitická konstrukce. Dveře do 

objektu jsou dřevohliníkové, okna dřevohliníková s izolačním trojsklem, garážová vrata 

sekční. Vnitřní dveře jsou dřevěné se zasklením. V objektu jsou navrženy štukové 

omítky. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a)  Název stavby:   

 Bytový dům ve Vyškově – Apartment house Vyškov 

 

b)  Místo stavby:  

 Kraj:  Jihomoravský CZ064 (NUTS 3) 

 Okres:  Vyškov  

 Město:  Vyškov 

 Ulice:  Puškinova 

 Katastrální území: Vyškov 788571, parc. č. 3088/1, 3088/4, 3088/11, 

3088/12 a 3088/13 

 

c)  Předmět dokumentace: 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

 a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

  MuDr. Aneta Niklová 

 Olbramovice 265 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající): 

_ 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): 

_ 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 Petra Buršíková, 

 Kubšice 94,  

 671 76 
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A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavební objekty: 

SO.01 –bytový dům 

SO.02 –zpevněná plocha pochozí 

SO.03 –zpevněná plocha pojízdná 

SO.04 –přípojka telekomunikační sítě 

SO.05 –přípojka veřejného vodovodu 

SO.06 –přípojka splaškové kanalizace 

SO.07 –přípojka nízkotlakého plynu 

SO.08 –přípojka nízkého napětí el. proudu 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků investora. Dále bylo 

použity údaje z katastrální mapy předmětných pozemků a zájmového prostoru, 

polohopis a výškopis zájmového prostoru, územní plán města Vyškov, vyjádření o 

existencích sítí jednotlivých správců. Informace získané z konzultací se stavebníkem, 

stavebním úřadem, dotčenými orgány a správci technické infrastruktury, zákony a 

vyhlášky České republiky, České  technické normy ČSN, podklady výrobců použitých 

materiálů. 
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B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
Stavební pozemek je mírně svažitý, převýšení v ploše situovaného BD je cca 1,5m. Na 
pozemku se nenachází žádné překážky, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly 
provést stavební záměr. Pozemek není zamokřený a nevyžaduje odvodnění před 
zahájením stavebních prací. Na stavebním pozemku nebyla zjištěna vzrostlá zeleň nebo 
keře s plochou nad 40 m2, které by bylo třeba před zahájením stavební činnosti odstranit. 
Přes řešené území nevedou sítě technické infrastruktury vodovodu, kanalizace, 
telekomunikace a NN. 
 
b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem  
 
Poloha objektu je v souladu s uzemním plánem. 
 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 
Zákon č. 183/2006 Sb. Dokumentace je v souladu s územním plánem. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 
Projektová dokumentace je v souladu s obecnými požadavky na využití území, které 
stanovuje platná vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
  
Všechny požadavky všech orgánu byli zapracovány v této projektové dokumentaci. 
 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 
Na pozemku bylo provedeno pouze výškopisné a polohopisné zaměření, na základě, 
kterého byla dále zpracována tato projektová dokumentace. Na území se nenachází se 
žádné další průzkumy. 
 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, památkové zóny, ani 
zvláště chráněného území. 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
  
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, a proto není nutné zajišťovat žádnou 
ochranu v její bezprostřední blízkosti před negativními účinky stavby.                      Po 
ukončení stavebních prací budou všechny zpevněné povrchy, které byly dotčeny 
stavbou přípojek na inženýrské sítě, uvedeny do původního stavu. Povrchy s travním 
porostem narušené výkopem budou po ukončení stavebních prací znovu zatravněny. 
Výkopy budou řádně  zhutněny. 

 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Nejsou stanoveny žádné požadavky. 
 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
  
Nejsou kladeny požadavky na zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno stávajícím sjezdem v severní části 
pozemku na asfaltovou místní komunikaci v ulici Puškinova na parcele č. 3584/1. Bytový 
dům bude napojen přes nově vybudované přípojky vodovodu, plynu, telekomunikací a 
nízkého napětí na stávající rozvodné sítě technické infrastruktury. Stavba bude napojena 
na nově budovanou vodovodní přípojku ukončenou ve vodoměrné šachtě. Napojení 
nízkého napětí bude řešeno novou přípojkou ukončenou v přípojkové skříni. Napojení 
na kanalizaci bude řešeno nově budovanou přípojkou na stávající kanalizační řad 
ukončenou v revizní šachtě. Na jiné sítě technické infrastruktury nebude objekt napojen. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Podmiňující investicí je zřízení nové – kanalizační přípojky délky 9,4 m od hlavního 
kanalizačního řádu po revizní šachtu na pozemku stavebníka parc.č. 3584/1 a 3088/1 

- vodovodní přípojky délky 12,5 m od hlavního vodovodního řádu po vodoměrnou šachtu 
na pozemku stavebníka parc.č. 3584/1 a 3088/1 

-  přípojka nízkého napětí délky 17,1m od hlavního distribuční soustavy NN po 
přípojkovou skříň na pozemku stavebníka parc.č. 3584/1 a 3088/1 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 parc. č. 3088/1 

 výměra:  506 m2    číslo LV: 9851 

druh pozemku: ostatní plocha 

způsob využití: zeleň 

vlastník: SJM Gryc Marek Ing. a Grycová Veronika Mgr., Sluneční 1243, 25210 
Mníšek pod Brdy 

parc. č. 3088/4 

 výměra:  282 m2    číslo LV:9851 

 druh pozemku: ostatní plocha 

způsob využití: jiná plocha 

vlastník: SJM Gryc Marek Ing. a Grycová Veronika Mgr., Sluneční 1243, 25210 
Mníšek pod Brdy 

 parc. č. 3088/11  

 výměra:  473 m2    číslo LV:9851 

 druh pozemku: ostatní plocha 

 způsob využití: zeleň 

vlastník: SJM Gryc Marek Ing. a Grycová Veronika Mgr., Sluneční 1243, 25210 
Mníšek pod Brdy 

parc. č. 3088/12  

 výměra:  129 m2    číslo LV:9851 

 druh pozemku: ostatní plocha 

 způsob využití: zeleň 

vlastník: SJM Gryc Marek Ing. a Grycová Veronika Mgr., Sluneční 1243, 25210 
Mníšek pod Brdy 
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 parc. č. 3088/13 

 výměra:  10 m2    číslo LV:9851 

 druh pozemku: ostatní plocha 

            způsob využití: zeleň 

vlastník: SJM Gryc Marek Ing. a Grycová Veronika Mgr., Sluneční 1243, 25210 
Mníšek pod Brdy 

 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
  
Stavební záměr nevyžaduje stanovení ochranných a bezpečnostních pásem. 
Ochranná pásma přípojek na sítě technické infrastruktury jsou standardní. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Nová stavba 
 
b) Účel užívání stavby 
 
Stavba bude užívána k pronájmu bytových jednotek. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Stavba je uvažována jako trvalá. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení 
vyhlášky 20/2012 Sb., o technických požadavcích na výstavbu. Na použité materiály na 
stavbě bude vydáno prohlášení o 6 shodě. Veškeré podmínky správců inženýrských sítí 
a dotčených orgánů jsou zohledněny a zapracovány v projektové dokumentaci. Byly 
provedeny tyto průzkumy: radonový průzkum a geologický průzkum. Příjezdová 
komunikace je provedena podle samostatného projektu, který byl proveden včetně 
uložení veřejných sítí zároveň s parcelací pozemku. V současné době je komunikace 
dokončená. Veřejné sítě jsou provedeny v nové komunikaci, na pozemek byly přivedeny 
přípojky: plyn a elektrika do pilíře na hranici pozemku. Na pozemek je přiveden vodovod. 
Vjezd na parcelu je proveden v souladu s projektem komunikace ze severní části 
pozemku, na určeném místě v souladu s projektem komunikace. Bezbariérový vstup pro 
tělesně postižené byl řešen dle normy ČSN 734301. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
  
Projektová dokumentace splňuje všechny požadavky dotčených orgánů i územně 
plánovací dokumentací. Všechny požadavky byli zapracovány a vyřešeny. 
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, památkové zóny, ani 
zvláště chráněného území. 
 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Zastavěná plocha:     335,8 m2  

Obestavěný prostor:     3 369,6 m3  

Užitná plocha:     886,2 m2  

Počet nadzemních podlaží:   3  

Počet podzemních podlaží:   1  

Počet funkčních jednotek:    8 bytů  

   

Velikost funkčních jednotek  

TYP  VELIKOST (m2)  POČET UŽIVATEL  POČET JEDNOTEK    

3 + KK  65,55    3    2   

1 + KK  35,13    2    2   

4 + KK  105,82   4    2   

4 + KK  91,97    4    2   

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
 
Energie potřebná pro vytápění a ohřev teplé vody: 

Pro bilanci je uvažována lokalita Vyškova (okr. Vyškov) s příslušnými exteriérovými 

charakteristikami vzduchu a normové interiérové charakteristiky pro obytné místnosti. 

Objekt bude napojen na elektrickou energii. Objekt se bude vytápět plynový kotel, který bude 

sloužit i pro ohřev teplé vody. V místnostech bude podlahové vytápění. 

Celková spotřeba vody (předpoklad: 26 osob): 

Roční potřeba pitné vody dle vyhlášky 120/2011Sb. 

26 osob × 35 =  910 m3 

Průměrná měsíční potřeba vody 

910÷12 = 75,83 m3 

Odhad množství splaškových a dešťových vod: 

Splaškové vody 

Roční produkce splaškových vod Qrok= 910 m3/rok 

Průměrná měsíční produkce Qměs= 75,53m3/měsíc 

  

Dešťové vody 

Odvodňované plochy: střecha RD  335,8 m2 

Roční množství dešťových vod pro roční úhrn srážek 500 mm: 

Qr= 0,5×335,8×0,9 = 151,11 m3/rok 
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Dešťové vody budou svedeny do jímky o objemu 3 000 l a budou využívány pro zavlažování s 

přepadem do vsakovací šachty DN 1000, hloubky 1,5 m. 

Odhad množství odpadů: 

Komunální odpad 

Roční produkce komunální odpadu na osobu mrok,1= 531 kg/rok  

Počet obyvatel v domácnosti: 26 

Roční množství komunálního odpadu pro 26 osob: 

mrok=  = 13 806 kg/rok 

 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 

Lhůty výstavby nejsou závazné, slouží pro orientaci v procesu výstavby: Předpokládané 
zahájení stavebních prací: září 2020 

Předpokládané dokončení: 2. čtvrtletí 2022 
 
j) Orientační náklady stavby 

Objem obestavěného prostoru =3369,6 m3 

Částka za m3= 5000 Kč 

Orientační náklady= 16 848 000 Kč 

Náklady na zpevněné plochy = 543 400 Kč 

Náklady stavby budou upřesněny na základě položkového rozpočtu 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

D.1 Technická zpráva 
 

D.2.1 Účel objektu 
Stavba pro trvalé bydlení osob 
 

D.2.2 Architektonické řešení 
 
Objekt je navržen s ohledem na okolní zástavbu. Okolní zástavba je tvořena bytovými 
domy a rodinnými domy. Navrhovaný objekt má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží, vzhledem ke svažitosti území je předpokládáno, že území nebude tímto 
faktem negativně ovlivněno. Jedná se o samostatně stojící stavbu. Vstup do objektu je 
umístěný na severní straně objektu. Byty jsou orientovány především na východní, jižní 
a západní stranu. Na stavebním pozemku se nachází parkoviště s 8 stáními pro osobní 
automobily. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro zdravotně tělesně postižené 
 

D.2.3 Kapacitní údaje, provozní řešení, dispoziční řešení 
 

Zastavěná plocha:     335,8 m2  

Obestavěný prostor:     3 369,6 m3  

Užitná plocha:     886,2 m2  

Počet nadzemních podlaží:   3  

Počet podzemních podlaží:   1  

Počet funkčních jednotek:    8 bytů  

 

 

PODLAŽÍ VELIKOST (M2) 

1.S Parkovácí stání 4x 

Sklepní kóje 8x 

Kolárna, kočárkárna 

Technická místnost 

Komunikační prostory 

1.NP Hlavní vstup do objektu 

Komunikační prostory 

Bytová jednotka 3+kk 

Bytová jednotka 1+kk 

Bytová jednotka 3+kk 

Bytová jednotka 1+kk 

2.NP Komunikační prostory 

Bytová jednotka 4+kk 

Bytová jednotka 4+kk 

3.NP Komunikační prostory 

Bytová jednotka 4+kk 

Bytová jednotka 4+kk 
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VELIKOSTI FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
 
TYP  VELIKOST (m2)  POČET UŽIVATEL  POČET JEDNOTEK    

3 + KK  65,55    3    2   

1 + KK  35,13    2    2   

4 + KK  105,82   4    2   

4 + KK  91,97    4    2  
  
Bytové jednotky jsou přístupné ze společné hlavní schodištové podesty. 
Všechny byty mají umožněno užívání společných prostr tj. kolárny 
 

D.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s vyhláškou 
268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O technických požadavcích na stavby, 
dalšími právními předpisy a s platnými normami ČSN. Přístup do objektu je řešen jako 
bezbariérový. Výtah umožňuje přepravu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Žádný z bytů není řešen jako bezbariérový. Před objektem se nachází jedno 
vyhrazené parkovací stání určené pro ZTP osoby. 

 

D.2.5 Konstrukční řešení 

 

Konstrukční systém objektu je navržený jako stěnový. Stropy jsou navrženy 

z předpjatých stropních panelů Spiroll. Základové konstrukce jsou tvořený základovými 

pásy. Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová střecha.  

 

D.2.6 Bezpečnost při užívání 
Stavba je bezpečná pro trvalé užívání. Při návrhu i realizaci stavby byly dodržena 
vyhláška 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, O technických požadavcích na 
stavbu a veškeré další související právní předpisy a normy 
 

D.2.7 Stavebně technické řešení 
 
Vytyčení objektu 
Na stavební parcele je nutné vytyčit stavební objekt. Vytyčení musí odpovídat umístění 
objektu dle projektové dokumentace, musí být dodrženy veškeré odstupové 
vzdálenosti. 
 
Výkopy 
Před zahájením výkopových prací musí být provedeno sejmutí ornice v tloušťce 300 
mm stanovené na základě geologických průzkumů. Výkopy budou provedeny 
standartním způsobem pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy a 
současné dočištění výkopů bude provedeno ručně těsně před betonáží, aby nemohlo 
dojít k poškození základové spáry především vlivem povětrnostních vlivů. V první fázi 
výkopových prací bude vykopána stavební jáma. V Druhé fázi 
prací budou vykopány jednotlivé rýhy. Velikost rýh bude odpovídat velikosti navržených 
základových pásů. V rámci výkopových prací budou také provedeny výkopy pro zřízení 
přípojek inženýrských sítí. 
Základová spára musí být v nezámrzné hloubce, tj. minimálně 800 mm pod úrovní 
přilehlého terénu. 
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S výkopovými pracemi také souvisí přesun vykopané zeminy. Ta bude odvezena na 
skládku zeminy a část výkopku bude také uskladněna na stavebním pozemku z 
důvodu budoucích zásypů, obsypů a terénních úprav. Výška skládky ornice je 
navržena maximální výšky 1,5 m. Skladovaná ornice musí být kypřena, aby nedošlo k 
jejímu znehodnocení. Výška skládky vykopané zeminy je 1,5 m. Při skladování zeminy 
a ornice je nutné dodržovat platné předpisy a normy ČSN a předpisy BOZP. Svahování 
výkopů 
je stanoveno s ohledem na konzistenci a druh zeminy na 1: 0,8. Základovou spáru je 
nutné chránit před promrznutím, promáčením nebo nadměrným vysušením. Zemina na 
pozemku je předpokládána hlína jílovito-hlinitá typu F5. Po provedení výkopů je nutné 
ověřit pevnost zeminy v základové spáře. 
 

 
 
Základy 
Základová spára probíhá v jedné úrovni, musí být v nezámrzné hloubce tzn. minimálně 
800 mm pod úrovní přilehlého terénu. Základy budou provedeny jako základové pásy z 
betonu C16/20, XC2 – S2. 
Základové pásy budou provedeny dle výkresové dokumentace, výkres D.1.1 – Výkres 
základů, půdorys, řez A, řez B. Pod výtahovou šachtou bude základová deska tloušťky 
200 mm z betonu C16/20 vyztužena kari sítěmi u obou povrchů (100 x 100 x 6 mm). 
Pod základovou deskou bude proveden podkladní beton C16/20, XC2 – S2, tloušťky 
50 mm. Před započetím betonáže musí být po obvodu základové spáry uložen zemnící 
pásek FeZn pro uzemnění hromosvodu a elektroinstalace. Pásku je 
nutné vytáhnout minimálně 1,5 m nad úroveň terénu, aby připojení hromosvodu a 
hlavního rozvaděče bylo možné. Zemnící pásek musí být celý zalit betonem. Při 
betonáži základů je nutné vytvořit prostupy pro vedení instalací (splaškové a dešťové 
kanalizace, vodovodu, plynovodu, telekomunikační sítě, nízkého napětí elektrického 
proudu). 
 
Hydroizolace a protiradonová izolace 
Izolaci proti zemní vlhkosti a proti radonu tvoří hydroizolační pás z modifikovaného 
asfaltu typu S. Jedná se o pás Elastodek 40 special. Přesahy jsou šířky 100 mm, 
svařované. Hydroizolace je provedena ve dvou vrstvách. Hloubka podzemní vody je 7 
metrů pod úrovní základové spáry. 
Na stavebním pozemku se nachází nízké radonové riziko. Jako ochrana proti radonu 
postačí navržená hydroizolace. Na základové pásy bude provedena deska tloušťky 
150 mm z prostého betonu C16/20 vyztužené kari sítí 100 x 100 x 6 mm. 
 
Svislé suterénní obvodové zdivo 
Obvodové zdivo v suterénu bude provedeno ze systému ztraceného bednění (tvárnice 
Best tloušťky 300 mm zalité betonem C16/20 a vyztužené výztuží B550B. Zdivo bude 
zatepleno extrudovaným polystyrenem Isover Perimetr tloušťky 160 mm. Pod úrovní 
terénu bude zdivo opatřeno hydroizolací z asfaltového modifikovaného pásu Elastodek 
40 special s přesahy 100 mm, provedenéhove 2 vrstvách. Hydroizolace bude vytažena 
300 mm nad úroveň terénu. 
Na tepelné izolaci bude navíc ochranná vrstva z nopové fólie, která bude ukončena v 
okapovém chodníku. Z důvodu sedání stavby bude v úrovni terénu omítnut pruh široký 
300 mm tenkovrstvou silikátovou omítkou. Nad úrovní terénu bude provedena fasáda 
systémem Etics  stejná, jako u obvodového zdiva nadzemních podlaží. Vnitřní úprava 
soklového zdiva bude tvořena štukovou omítkou s malbou nebo keramickým 
obkladem, viz výkresová dokumentace. 
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Svislé obvodové zdivo 
Obvodové zdivo v nadzemních podlažích bude provedeno z vápenopískových bloků 
Vapis tloušťky 300mm vyzděných na tenkovrstvou maltu. Pevnost vápenopískových 
bloků P20, pevnost malty M10. První vrstva zdiva bude uložena na vrstvu vyrovnávací 
malty. Při zdění je nutné dodržovat převazbu bloků. Zdivo bude zatepleno minerální 
izolací Isover TF PROFI  tloušťky 160 mm. Pohledová vrstva je tvořena akrylátovým 
nátěrem  na jižní stráně tmavě šedou barvou (010 Succes 15) na ostatních stranách 
bílou barvou (570E freedom 260). Vnitřní úprava zdiva bude tvořena štukovou omítkou 
s malbou nebo s keramickým obkladem, viz výkresová dokumentace. 
 
Překlady 
Překlady jsou použity ze systémového řešení Vapis. V obvodovém zdivu budou použity 
ŽB překlady s vkládanou tepelnou izolací, je nutné dbát na její správně umístění. Ve 
vnitřním nosném zdivu budou použity překlady Vapis (200) L s výškou 123mm. U 
příčkovek budou použity překlady Vapis (100) L s výškou 123mm. Provádění překladů 
je dle výkresové dokumentace. Při provádění se musí dbát na minimální uložení 
překladů. Překlady jsou ukládány na tenkovrstvou maltu. 
 
Ztužující věnce 
Železobetonové věnce jsou provedeny v úrovni stropů. Jsou provedeny z betonu 
C20/25 a vyztuženy ocelí B550B. Výztuž je specifikována ve statickém návrhu věnců 
viz projektová dokumentace.  
 
Železobetonové trámy a překlady 
Železobetonové trámy a překlady jsou navrženy z betonu C20/25 a ocel B550B. 
Přesný návrh je stanoven ve statické části projektu. Průvlaky a překlady budou 
provedeny podle projektové dokumentace. 
 
Stropy 
Stropní konstrukce je řešena pomocí předpjatých stropních panelů Spiroll tloušťky 320 
mm. Nosná deska balkonů je provedena ve spádu 2 %. Ve stropní konstrukci jsou 
vynechány prostupy pro instalační šachty, výtahovou šachtu, schodiště a pro šachtu 
komín. 
 
Podlahy 
Všechny podlahy budou provedeny jako plovoucí. Oddilatování podlah je provedeno 
pomocí pásku tepelné izolace tloušťky 10 mm. V suterénu a v 1.NP bude v rámci 
podlah izolace tepelná. V dalších nadzemních podlažích bude izolace plnit funkci 
akustickou. V garážových stáních musí být tepelná izolace dostatečně únosná, aby 
nedošlo k jejímu poškození vlivem bodového zatížení od automobilů, proto je zde 
navržena izolace Isover Styrodur 5000 CS, její pevnost v tlaku je 700 kPa. Roznášecí 
vrstva podlah je provedena z betonové mazaniny, v ní se nachází kari síť (přesná 
specifikace viz skladby podlah). V rámci roznášecí vrstvy musí být provedena dilatace, 
pokud je plocha větší než 35 m2. V prostorech s mokrým provozem, tj. úklidové 
místnosti, koupelnách a WC je navržena hydroizolace.  
Povrchové vrstvy podlah jsou keramická dlažba a plovoucí podlaha. Dle povrchové 
vrstvy podlahy bude použito ukončení podlahy v oblasti přechodu podlahy a stěny. U 
keramické dlažby je navržen keramický sokl v. 100 mm. Plovoucí podlaha bude 
ukončena pomocí podlahové lišty, do které bude vložen pásek koberce. V prostorech 
dveří budou v případě změny povrchové vrstvy použity přechodové lišty z plastu. 
Přesné skladby a použití podlah viz výkresová dokumentace. 
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Střecha 
Střecha je řešená jako jednoplášťová. Spádová vrstva střešní konstrukce je tvořena 
spádovými tepelně izolačními klíny. Vrchní vrstvu tvoří 2x modifikovaný asfaltový pás, 
přitížená vrstvou kačírku. 
 
Schodiště 
Schodiště je železobetonové deskové uložené na ŽB trám a vnitřní nosnou stěnu. 
Použitý beton C20/25 a ocel B550B. Šířka schodiště je 1175 mm, šířka mezipodesty je 
1350 mm. Tloušťka desky schodišťového ramene je 120 mm. Tloušťka desky 
mezipodesty je 250 mm. Schodišťové stupně jsou 
součástí schodišťové desky. Schodišťový trám je uložen na zdivo pomocí speciálních 
prvků Schöck Tronsole z důvodu omezení přenosu hluku. Celá konstrukce schodiště je 
od přilehlých stěn oddilatována pásky zvukové izolace tloušťky 10 mm. Nášlapná 
vrstva je provedena z keramické dlažby.Schodiště je doplněno nerezovým madlem ve 
výšce 900 mm a zábradlím v úrovni 3. NP, přesná specifikace prvků viz výpis 
zámečnických výrobků. Výztuž schodiště viz statická část projektové dokumentace.  
 
Výtahová šachta 
Výtahová šachta je železobetonová. Použitý beton C20/25 a ocel B550B. Ve výtahové 
šachtě je osazen trakční výtah s automatickými teleskopickými dveřmi, typ III, nosnost 
650 kg, tj. 8 osob, možnost přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Výplně otvorů – okna, vstupní dveře, garážová vrata 
Vchodové dveře i okna budou použita dřevohliníková s izolačním trojsklem. Zasklení 
bude dle potřeb tvořit čiré případně mléčné sklo. Garážová vrata budou použita sekční, 
tepelně izolační. Připevnění garážových vrat musí být pružné s ohledem na omezení 
přenosu hluku do obytných prostor stavby. 
 
Vnitřní dveře, vstupní dveře do bytů 
Vnitřní dveře budou dřevěné s jednoduchým zasklením mléčným sklem. 
Vnitřní dveře do bytů budou dřevěné plné s dřevěným prahem. 
Přesná specifikace viz truhlářské výrobky. 
 
Komín 
Komín je navržen jako dvou průduchový. Jedná se o skládaný komínový systém 
Shiedel s vnitřní vložkou. Komín bude opatřen povrchovou vrstvou ze štukové omítky s 
malbou. Komínové těleso musí být provedeno v souladu s platnými normami ČSN 73 
4201 Navrhování komínů a kouřovodů a ČSN EN 
1443 Komíny – všeobecné požadavky a v souladu s dalšími právními předpisy. 
 
Vnitřní povrchové úpravy 
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou provedeny jako štuková omítka s malbou nebo 
keramickým obkladem. Omítka se skládá z postřiku, jádrové vrstvy a štukové vrstvy. 
 
Truhlářské práce, zámečnické práce, klempířské práce 
Specifikace truhlářských prvků viz výpis truhlářských výrobků, specifikace 
zámečnických prvků viz výpis truhlářských výrobků, specifikace klempířských prvků viz 
výpis truhlářských výrobků. 
 
Zpevněné plochy 
Vnější zpevněné plochy jsou tvořeny pochůznými plochami, tj. chodníky pojízdnými 
plochami a parkovištěm. Zpevněné plochy jsou tvořeny zámkovou dlažbou. Všechny 
plochy musí být provedeny ve spádu 0,5 %. Plochy budou lemovány betonovými 
obrubníky. Skladby viz výpis skladeb. 
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D.2.8 Technické vybavení objektu 
 
a. Odvodnění stavby 
Odvodnění plochých střech je provedeno pomocí střešních vtoků. Odvodnění terasy je 
do okapního svodu. Svodné potrubí je vedeno podél fasády budovy ve svodu. Dešťová 
voda je vedena do vsakovacích zařízení umístěných na stavebním pozemku. 
Dimenzování střešních vtoků, svodného, ležatého potrubí a vsakovacích zařízení viz 
samostatná příloha projektové dokumentace. Odvodnění splaškových vod je 
provedeno pomocí splaškové kanalizace a vyvedeno ven z objektu. Zaústění 
splaškové kanalizace je do retenční nádrže. Kanalizace vede přes retenční nádrž do 
revizní šachty a je zaústěna do veřejné kanalizace. Podrobný návrh splaškové 
kanalizace, dimenzování viz samostatná příloha projektové dokumentace.  
 
b. Vzduchotechnika 
Prostory koupelen, WC a zařízení digestoří v kuchyních je zajištěno pomocí 
vzduchotechnického zařízení. Vzduchotechnické potrubí je vedeno v instalační šachtě 
a vyvedeno nad úroveň střechy. Potrubí je nad střechou zakončeno odvětrávací 
hlavicí.  
 
 
 
c. Vodovod 
Stavba bytového domu je připojena na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava je 
umístěna ve vodoměrné šachtě v blízkosti hranice pozemku. Vodovodní rozvod v 
bytovém domě je rozveden v instalačních šachtách. Každá bytová jednotka má 
samostatný vodoměr pro studenou i teplou vodu. Teplá voda je ohřívána v plynovém 
kotli umístěném v technické místnosti. V instalační šachtě je vedeno cirkulační potrubí. 
 
d. Plynovod 
Stavba bytového domu je připojena na veřejné vedení středotlakého plynu. Hlavní 
uzávěr plynu je umístěn na hranici pozemku. Plynovodní potrubí je dovedeno pouze do 
technické místnosti. V technické místnosti se nachází plynové kotle, které ohřívají 
teplou užitkovou vodu a vytápí objekt. 
 
e. Elektřina 
Stavba bytového domu je připojena na vedení nízkého napětí. Na hranici pozemku se 
nachází pojistková skříň a elektroměr. Elektrické vedení je dovedeno do objektu, kde je 
v instalačních šachtách rozvedeno do jednotlivých bytů. Každý byt má svůj samostatný 
elektroměr. Přesné řešení elektrického vedení viz samostatná část projektové 
dokumentace. 
 
f. Vytápění 
Vytápění objektu je realizováno plynovými kotli o výkonu. Jednotlivé byty jsou 
vytápěny pomocí podlahového vytápění. 
 
g. Hromosvod 
Objekt je vybaven hromosvodem. Uzemnění hromosvodu je provedeno 
zemnícím páskem FeZn 
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ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce zpracovává prováděcí dokumentaci stavby bytového domu. 
Práce je zpracována v rozsahu zadání a jsou splněny všechny podmínky a zásady 
vypracování bakalářské práce. Jsou dodrženy veškeré platné právní předpisy, zákony, 
vyhlášky, normy. Bakalářskou práci jsem zpracovala na základě znalostí získaných 
studiem. Zadáním bylo vytvořit projektovou dokumentaci bytového domu o třech 
nadzemních podlažích. Objekt musel být podsklepen s garážemi. V podzemním 
podlaží se nacházejí technické, skladovací prostory a garážová stání. V nadzemních 
podlažích se nacházejí bytové jednotky. V rámci bakalářské práce je zpracováno 
stavební řešení objektu, stavební fyzika a požární řešení objektu. Během zpracování 
bakalářské práce jsem poprvé navrhoval dispozice bytového domu. Prohloubila jsem 
své znalosti v oblasti stavebních řešení, technické fyziky a požárního řešení.  
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potrubí 

S 
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Č. 
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P. Č. 
TJ. 
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ZTI 
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NN 
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Hlavní uzávěr 
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Nízké napětí 
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