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Abstrakt 
Diplomová práce řeší novostavbu bytového domu ve Velkém Meziříčí (kraj Vysočina). Objekt je 

obdélníkového půdorysu s pěti nadzemními podlažími s plochou střechou. Bytový dům obsahuje 29 

bytových jednotek, má bezbariérový přístup a výtah. Nosné i nenosné zdivo je z vápenopískových 

bloků, stropní konstrukci tvoří železobetonové dutinové panely. Fasáda je opatřena kontaktním 

zateplovacím systémem(ETICS).  

  

Klíčová slova 
bytový dům, Velké Meziříčí, novostavba, základové pasy, vápenopískové zdivo, bezbariérový 

přístup, výtah, plochá střecha, ETICS  

  

  

  

Abstract 
The master´s thesis deals with new block of flat in Velké Meziříčí (Vysočina). The building is 

rectangular in shape with five floors and a flat roof. Block of flats contains 29 residential units has 

wheelchair access and a lift. Bearing and non-bearing walls are made of sand-lime blocks, ceiling 

structure consists of reinforced concrete hollow core slabs. The facade is made with an external 

thermal insulation composite system.  

  

Keywords 
block of flats, Velké Meziříčí, new building, continuous footing, sand-lime brick, wheelchair 

accessible, lift, flat roof, ETICS  
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1. Úvod 

Zadáním diplomové práce bylo zhotovení projektové dokumentace Bytového domu ve Velkém 

Meziříčí. 

Stavební pozemek byl vybrán v zastavěném území, sousedí se stavbami stejného charakteru. 

Úkolem bylo vyřešit dispozici bytového domu s menšími a středně velkými byty (2+kk, 3+kk), 

bytový dům je s bezbariérovým přístupem do objektu i s výtahem umožňujícím přepravu osob na 

vozíku.  

 

2. Technická zpráva stavební části 

2.1 Údaje o staveništi 

Název stavby:  Bytový dům 

Místo stavby:  Velké Meziříčí (okr. Žďár nad Sázavou) 

Katastrální území: Velké Meziříčí (779091) 

Číslo parcely:   3627/97 

 

Navrhovaný objekt se nachází na mírně svažitém pozemku v zastavěném území. Příjezd na 

pozemek je z místní komunikace (ul. U Statku). Podél hranice pozemku jsou vedeny inženýrské 

sítě, ze kterých budou provedeny přípojky k bytovému domu. 

 

Plocha pozemku:  5240 m
2
  

Zastavěná plocha:  555,5m
2
 

Podlahová plocha budovy: 2332m
2
 

Plocha bytů:   1896,4m
2
 

Plocha nebytových prostor: 435,6m
2
 

V objektu je celkem 29 bytových jednotek, v 1. NP jsou ukládací a technické místnosti.  

 

2.2 Zemní práce 

V době zpracování projektové dokumentace byl k dispozici pouze orientační geologický průzkum, 

který klasifikoval zeminu do třídy S2- písčitá ulehlá. Základovou spáru je nutno chránit před 

provlhčením. 

Před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tl. 300mm a bude uložena na 

deponii na východní straně stavební parcely. 



Podzemní voda je dle geologického průzkumu na staveništi v hloubce 4m pod povrchem – nemá 

vliv na základy objektu. 

Zásypy budou provedeny ze zeminy získané při výkopových pracech a budou zhutněny na 0,2 MPa 

po vrstvách max. tloušťky 150 mm.  

 

2.3 Základy 

Základové poměry na pozemku jsou určeny geologickým posudkem jako jednoduché ve smyslu 

ČSN 73 1001. Dle geologického posudku je podzemní voda na staveništi v hloubkách, při nichž 

neovlivní zakládání. 

Základové konstrukce budou provedeny z betonu C16/20. Navrženy jsou plošné základové 

konstrukce z betonových pasů. Podkladní beton tl. 150 mm bude vyztužen karisítí 150x150x6mm. 

Pod ním bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp frakce 0-16mm v tl. min.100 mm.  

Výkres tvaru základů viz. výkres č. D.1.2.1 

2.4 Svislé nosné konstrukce a věnce 

Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z vápenopískových kvádrů Sendwix 5DF-LP tl. 290mm na 

lepidlo Cemix LM711, součást systému KMB Sendwix M 2920. Vnitřní nosné zdivo je také 

z vápenopískových kvádrů Sendwix 5DF-LP tl. 290mm na lepidlo Cemix LM711 opatřených 

jednovrstvou vápenocementovou omítkou.  

Všechny nosné stěny v přízemí budou překryty železobetonovými věnci, které jsou součástí stropní 

konstrukce. Věnce jsou izolovány deskami pěnového polystyrenu EPS 70 F tl. 50 mm. 

 

2.5 Vodorovné konstrukce 

Konstrukce stropu tvoří železobetonové dutinové panely SPIROLL tl. 320 mm, resp. 400 mm, 

V místech prostupů budou instalovány ocelové výměny. Strop nad chodbou v každém podlaží je 

tvořen PZD panely, které slouží jako ztracené bednění a jsou nadbetonovány do horní úrovně 

dutinového panelu. 

Překlady nad otvory v obvodových i vnitřních nosných stěnách jsou Sendwix 2DF a 6DF. Skladby 

jednotlivých překladů viz. Výpis překladů. 

 

 

 

 

 

 



2.6 Schodiště 

Schodiště je železobetonové monolitické deskové, dvoramenné s různými rameny s 

nabetonovanými stupni. Nosná část je tvořena železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 

160 mm z betonu C25/30. Schodištové desky jsou pružně uloženy v kapsách ve zdivu a po obvodě 

pružně odděleny od svislých stěn prvky Halfen. 

Nášlapná vrstva schodišť a podest je keramická dlažba. Po celé délce schodiště probíhá dřevěné 

madlo upevněné ke zdi uprostřed schodiště. Zábradlí v 5.NP bude z nerezové oceli a s dřevěným 

madlem. 

 

 

2.7 Střecha 

Střecha objektu je plochá o min. spádu 3%, odvodněná dovnitř dispozice objektu třemi vpustěmi 

DN 100. Nad úroveň střešního souvrství vystupuje výtahová šachta a střešní výlez. 

Skladby střech 

St1 – Skladba ploché střechy 

Prané říční kamenivo frakce 32-64       100mm 

Střešní hydroizolační fólie Fatrafol 818/V      1,5mm 

Tuhá, těžká deska z kamenné vlny Dachrock (GF)     240mm 

PE fólie Fatrapar         0,2mm 

Spádový Liaporbeton         20-277mm 

Železobetonový  dutinový panel Spiroll      400mm 

Jednovrstvá vápenocementová omítka Cemix     10mm 

 

St2 – Skladba střechy nad výtahovu šachtou 

Střešní hydroizolační fólie Fatrafol 810      1,5mm 

Tuhá, těžká deska z kamenné vlny Dachrock (GF)     200mm 

PE fólie Fatrapar         0,2mm 

Železobetonová monolitická deska ve spádu     100-175mm 

Jednovrstvá vápenocementová omítka Cemix     10mm 

 

2.8 Příčky 

Příčkové zdivo tl. 150mm bude z vápenopískových kvádru Sendwix 4DF-LD na lepidlo LM 711. 

Instalační šachty budou opatřeny instalační předstěnou Knauf W628, tl 85mm, s opláštěním a 

60mm minerální plsti. 



2.9 Podlahy 

V objektu jsou navržené těžké plovoucí podlahy s nášlapnými vrstvami dřevěnými a keramickými, 

podle účelu místnosti. Podlahy v 1.NP jsou zatepleny 100mm polystyrenu EPS 100 a 40mm 

kamenné vlny Rockwool Steprock HD, která slouží i k útlumu kročejového hluku. Roznášecí vrstva 

podlah je tvořena betonovou mazaninou tl. 50mm, vyztuženou karisítí 150x150x4mm, betonová 

mazanina je pružně oddělena od svislých stěn dilatačním páskem. Podlahy v dalších nadzemních 

podlažích se liší tloušťkou tepelné a akustické izolace – 50mm EPS 100 + 30mm kamenné vlny 

Rockwool Steprock HD. Podlahy a stěny ostřikované vodou v koupelnách budou opatřeny 

hydroizolační stěrkou Soudal, v přechodech podlaha-stěna doplněna těsnícím pásem Soudal.  

Skladby podlahových konstrukcí 

 

P01 – Skladba podlahy chodeb a WC 

Keramická dlažba         7mm 

Flexibilní cementové lepidlo Cemix       3mm 

Betonová mazanina         50mm 

Tuhá deska z kamenné vlny Rockwool Steprock HD     30mm 

Desky z expandovaného polystyrenu EPS 100     50mm 

Železobetonový  dutinový panel Spiroll      320mm 

Jednovrstvá vápenocementová omítka Cemix     10mm 

 

P02 – Skladba podlahy v obytných místnostech 

Dřevěné lamely s povrchovou úpravou      8mm 

Extrudovaný polyetylen Ethafoam       2mm 

Betonová  mazanina vyztužená karisítí(150x150x6mm)    50mm 

LDPE fólie          0,2mm 

Tuhá deska z kamenné vlny Rockwool Steprock HD     30mm 

Desky z expandovaného polystyrenu EPS 100     50mm 

Železobetonový  dutinový panel Spiroll      320mm 

Jednovrstvá vápenocementová omítka Cemix     10mm 

 

P03 – Skladba podlahy koupelen 

Keramická dlažba         7mm 

Flexibilní cementové lepidlo Cemix       3mm 

Hydroizolační dvousložková stěrka Soudal HI     2mm 



Betonová mazanina         50mm 

Tuhá deska z kamenné vlny Rockwool Steprock HD     30mm 

Desky z expandovaného polystyrenu EPS 100     50mm 

Železobetonový  dutinový panel Spiroll      320mm 

Jednovrstvá vápenocementová omítka Cemix     10mm 

 

P04 – Skladba podlahy na schodišti a podestách 

Keramická dlažba         7mm 

Flexibilní cementové lepidlo Cemix       3mm 

Železobetonová monolitická deska       190mm 

Jednovrstvá vápenocementová omítka Cemix     10mm 

 

P05 – Skladba podlahy na zemině 

Keramická dlažba         7mm 

Flexibilní cementové lepidlo Cemix       3mm 

Betonová  mazanina vyztužená karisítí(150x150x6mm)    50mm 

LDPE fólie          0,2mm 

Tuhá deska z kamenné vlny Rockwool Steprock HD     40mm 

Desky z expandovaného polystyrenu EPS 100     100mm 

Modifikovaný asfaltový pás SBS Vedatect      2x 4mm 

Betonová  deska vyztužená karisítí(150x150x6mm)     150mm 

 

P06 – Skladba podlahy na zemině – obytné místnosti 

Dřevěné lamely s povrchovou úpravou      8mm 

Extrudovaný polyetylen Ethafoam       2mm 

Betonová  mazanina vyztužená karisítí(150x150x6mm)    50mm 

LDPE fólie          0,2mm 

Tuhá deska z kamenné vlny Rockwool Steprock HD     40mm 

Desky z expandovaného polystyrenu EPS 100     100mm 

Modifikovaný asfaltový pás SBS Vedatect      2x 4mm 

Betonová  deska vyztužená karisítí(150x150x6mm)     150mm 

 

 

 



P07 – Skladba podlahy – výtahová šachta 

Keramická dlažba         7mm 

Flexibilní cementové lepidlo Cemix       3mm 

Hydroizolační dvousložková stěrka Soudal HI     2mm 

Betonová mazanina         50mm 

Desky z expandovaného polystyrenu EPS 100     50mm 

Modifikovaný asfaltový pás SBS Vedatect      2x 4mm 

Betonová  deska vyztužená karisítí(150x150x6mm)    150mm 

 

 

2.10 Podhledy 

Podhledové konstrukce nejsou v objektu navrženy. 

 

2.11 Komín 

Komín vedoucí od plynového kotle je Schiedel ICS 50 o průměru 300mm, jedná se o třívrstvý 

nerezový komín, použitelný pro všechny druhy paliv. Tloušťka tepelné izolace v komínu je 50mm. 

Je vyústěn z kotelny na fasádu, po které vede až do úrovně cca 1,5m nad střechu.  

 

 

2.12 Hydroizolace 

Stavba je proti zemní vlhkosti chráněna modifikovanými asfaltovými pásy SBS VEDATECT PYE 

G 200 S4. Hydroizolační souvrství je provedeno ze dvou vrstev. 

Střešní plášť je v ploše izolován hydroizolací Fatrafol 818V, na konstrukcích vystavených 

povětrnostním vlivům bude použita fólie Fatrafol 818V-UV, k opracování detailů pak fólie Fatrafol 

810.  

V koupelnách bude aplikována hydroizolační stěrka Soudal. 

 

2.13 Tepelné a zvukové izolace 

Střecha:    Rockwool Dachrock 2x 120mm – hlavní plochá střecha 

    Rockwool Dachrock 120mm – zastřešení výtahové šachty 

Vnitřní strana atiky: Rockwool Fasrock 100mm 

Obvodové stěny:  Rockwool Fasrock 200mm 

Soklová část:  EPS Perimetr 160mm 

Podlahy:  EPS 100 S 50/100mm 



    Rockwool Steprock HD 30/40mm 

ŽB věnce:  EPS 70 F 50mm 

 

Akustická izolace výtahové šachty:  Rockwool Airrock ND 30mm 

Podlahy:     Rockwool Steprock HD 30/40mm 

 

2.14 Povrchové úpravy 

Vnitřní omítky budou vápenocementové jednovrstvé. Rohy a ostění budou provedeny z žárově 

pozinkovaných lišt. V chodbách bude na stěnách keramický soklík výšky 100mm. V koupelnách a 

WC budou použity keramické obklady do výšky 2100mm resp. 1500mm dle výběru investora. 

Fasáda bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem, s tenkovrstvou silikátovou omítkou 

Cemix, RAL 1028. 

Soklová část domu bude opatřena mozaikovou omítkou Cemix, odstín 96. 

 

2.15 Výplně otvorů 

Vnitřní dveře jsou navrženy dřevotřískové s CPL povrchovou úpravou a obložkovou zárubní 

v dekoru ořech. Vstupní dveře do bytů budou protipožární. Dveře dvou bytů v každém podlaží, 

které ústí do chráněné únikové cesty budou opatřeny samozavíračem. Dveře v chodbě budou 

otevíravé ve směru úniku z budovy, prosklené a opatřené samozavíračem, všechny protipožární 

dveře budou bez prahů. Okenní a dveřní výplně v obvodových stěnách budou plastové s izolačními 

trojskly Uw=0,85 Wm
-2

K
-1

. 

. 

 

2.16 Truhlářské výrobky 

Do truhlářských výrobku patří dřevěná madla na stěně schodiště a na zábradlí nad schodišťovým 

prostorem v 5. NP, budou vyrobeny z dubového dřeva a natřeny bezbarvým  lakem. celková délka 

madel je 28,5m 

 

2.17 Klempířské výrobky 

Okenní parapety jsou z eloxovaného hliníku tl. 1,5mm, šířky 240mm(rozvinutá šířka 300mm). Dále 

budou klempířské výrobky na střechách – oplechování atiky, okapní plechy, podokapní žlab, 

plechové příponky, krycí plechy, plechy sloužící k ukončení hydroizolační vrstvy budou 

poplastované – měkčenou PVC fólií. Bližší specifikace klempířských prvků viz. Výpis 

klempířských výrobků. 



2.18 Větrání 

Větrání místnosti je navrženo přirozené okny, výměna vzduchu by měla dosahovat min. poloviny 

objemu místnosti za hodinu. 

2.19 Vytápění a příprava TUV 

Vytápění domu a příprava TUV je zajištěno dvěma kondenzačními plynovými kotly, 

rozvody TUV budou řešeny jako cirkulační vedení. 

 

2.20 Opatření proti pronikání radonu 

Dle provedeného průzkumu spadá území do nízkého radonového indexu, proto nejsou třeba žádná 

opatření. 

 

2.21 Likvidace dešťových vod 

Dešťové vody ze střechy budou odvedeny třemi střešními vpustěmi DN 100 instalační šachtou do 

stávajícího dešťového kanalizačního řadu.  

 

2.22 Terénní úpravy 

Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy, při kterých bude využito ornice sejmuté před 

začátkem výkopových prací. Po obvodu domu bude okapový pás z praného říčního kameniva na 

úrovni cca +0,200, šířka pásu bude 0,5m.  

 

2.23 Dopravní řešení 

Příjezd k objektu bude z místní veřejné komunikace (ul. U Statku) sousedící se stavební parcelou, 

před objektem bude parkoviště pro 30 osobních automobilů, z toho dvě místa budou vyhrazena pro 

osoby s omezenou schopností pohybu.   

 

2.24 Vliv stavby na životní prostředí 

Během výstavby bude v okolí staveniště zvýšená prašnost a hlučnost. Likvidaci odpadu 

vznikajícího při výstavbě je povinna zajistit firma provádějící stavbu 

 

 

 

 

 



3. Závěr 

Dokumentace k bytovému domu byla vyhotovena na základě platných předpisů. Jako podklad 

sloužili technické listy od výrobců. Bytový dům splňuje požadavky na tepelně izolační vlastnosti, 

požadavky pro bezbariérový přístup osob. 

Během práce docházelo k úpravám dispozice, popř. technického řešení v závislosti na požadavcích 

např. požární bezpečnosti, bezbariérového přístupu i dispozičních požadavků. 

Díky umístění požárně dělících dveří na chodby objektu nebylo nutné řešit odvětrání únikové cesty 

z objektu. Oproti původní studii se radikálně změnila dispozice bytů, v bytech byly doplněny spíže 

a komory a bude tak dosaženo většího komfortu bydlení. 
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