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Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění novostavby 

Bytového domu. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy 

a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení 

osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu 

s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 

a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho 

dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude 

obsahovat výkresy: situací, základů, půdorysů zadaných podlaží, konstrukce zastřešení, 

svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) 

tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 

bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované 

části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí 

děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou 

vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu 

na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC 

v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová 

část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou 

průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Romana Benešová 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 

  



    

 

 

Bakalářská práce řeší návrh bytového domu v obci Pikárec. Objekt je navržen jako 

třípodlažní, nepodsklepený. Je umístěn v mírném svahu. Vstup do domu je od 

komunikace. Součástí domu je i řešení parkovacích míst.  Celkový počet bytových 

jednotek je 7. Jeden z bytů je mezonetový. Každý byt má samostatný balkon, 

v posledním podlaží je i terasa. Zastřešení je vyřešeno pomocí vazníků a prvků krovu. 

Celý objekt je vyzděný z tvarovek HELUZ. Pro vodorovné konstrukce stropu jsou 

použity skládané stropy HELUZ MIAKO.  

Bytový dům, systém HELUZ, skládané stropy, střešní vazník, mezonetový byt 

 

Bachelor's thesis solved design of Residential building in Pikárec.The building has three 

floors and none basement. House’s situated in gentle slope. The entery is located from 

local road. Design of building includes parking places for residents. There are seven 

flats in the building. One flat is maisonette. Every flat has own balcony and in the 

highest floor is tercce.The  roofing is solved by roof girder and roof truss member. The 

mansonry system of HELUZ company is apllied in this project. Floor structure is 

designet as prefabricated rib-and-filler floor HELUZ MIAKO.  

Residential building, HELUZ systém, prefabricated rib-and-filler floor, roof girder, 

maisonette 
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UVOD 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout bytový dům. Objekt je umístěn 

v obci Pikárec ve venkovské zástavbě, proto bylo cílem vytvořit vzhled zapadající do 

této zástavby.  

Objekt se nachází na parc. č. 1155 v katastrálním území Pikárec. Celková 

výměra stavebního pozemku je 2677,305m
2
, přičemž zastavěná plocha je 346,287m

2
, 

což tvoří asi 20% plochy. Objekt je určen pro bydlení, je v něm naprojektováno celkem 

7 bytových jednotek.  

Budova je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený. V rámci domu je řešeno 

parkovací stání. Založení objektu je vyřešeno pomocí základových pasů a tvarovek 

ztraceného bednění. Pro výstavbu byl použit zdící systém HELUZ, z něhož jsou 

vyzděny jak obvodové stěny, vnitřní nosné, mezibytové, tak i jednotlivé příčky. 

Vodorovné stropní konstrukce jsou navrženy skládané stropy HELUZ s nosníky a 

vložkami MIAKO. Balkonové desky jsou monolitické s použitím ISO nosníků. 

Schodiště je betonové monolitické. Zastřešení je kombinací dřevěných vazníků a prvků 

krovu. Jako střešní krytinu je zvolena střešní taška FRANCOUZSKÁ 12.  

Součástí bakalářské práce je i seminární práce, ve které se věnuji nakládání 

s odpadními vodami. Toto téma jsem si vybrala z důvodu nemožnosti se v dané lokalitě 

napojit na veřejnou splaškovou kanalizaci.  
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Identifikační údaje 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:    Bytový dům 

Místo stavby:    obec Pikárec, 592 53 Strážek    

Parcelní čísla:    parc.č. 1155 

Katastrální území:   Pikárec 

Předmět projektové dokumentace: novostavba pro bydlení 

1.2. Údaje o stavebníkovi 

Investor:   Obec Pikárec, Pikárec 99, 592 53 Strážek 

    IČO 00599671 

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Hlavní projektant:   Marie Vařejková, Pikárec 58, 592 53 Strážek  

2. Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

Stavební objekty:  

SO 01 – Novostavba bytového domu  

SO 02 – Zpevněná plocha – betonová zámková dlažba  

SO 03 – Okapový chodníček - kačírek  

SO 04 – Zpevněná plocha – příjezdová komunikace  

SO 05 – Příjezdová komunikace - propustek 

SO 06 – Vsakovací zařízení 

SO 07 – Kanalizační přípojka a domovní ČOV 

SO 09 – Terénní úprava, vegetace a zeleň 

3. Seznam vstupních podkladů 

- Územní plán obce Pikárec 

- Informace sítí 

- Výškové zaměření komunika 
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1. Účel objektu 

Jedná se o stavbu bytového domu, který bude sloužit pouze pro bydlení.  

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 

výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí 

objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

2.1. charakteristika území a stavebního pozemku 

Navrhovaná stavba bytového domu je umístěna na pozemku parc. č. 1155 v 

katastrálním území Pikárec, v zastavěném území obce. Pozemek je v mírném svahu, 

v současné době se jedná o pole. Stavba se svým vzhledem hodí do prostředí zástavby 

rodinnými domky.  

2.2. údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo 

regulačním plánem  

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

2.3. údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba se nachází na území, které je podle územního plánu obce Pikárec určeno 

k výstavbě pro bydlení.  

2.4. informace o vydaných rozhodnutích o povolení 

výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Nebyly vydány žádné požadavky na využívání území. 

2.5. informace o tom, zda a v jakých částech 

dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Případné podmínky dotčených orgánů jsou zohledněny v situačním výkrese 

2.6. výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - 

geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod. 

Nebyly provedeny žádné průzkumy. 
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2.7. ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno právními předpisy 

2.8. poloha vzhledem k záplavovému území, 

poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

2.9. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana 

okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Realizací ani 

provozem nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Odtokové poměry v řešeném 

území nebudou významně ovlivněny plánovanou stavbou. 

2.10. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při přípravných pracích není třeba asanovat, demolovat ani kácet 

2.11. požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory 

zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa 

Pozemek bude nutné vyjmout ze zemědělského půdního fondu. 

2.12. územně technické podmínky  

Napojení na dopravní infrastrukturu bude z místní komunikace. Pro napojení technické 

infrastruktury bude využito místních sítí – plyn, voda, elektřina. Kanalizace bude 

vyřešena samostatnou domovní čistírnou. Dešťové vody budou vsakovány na pozemku 

investora. Přístup k stavbě je bezbariéroví, stavba samotná však jako bezbariérová není 

navrhnuta.  

2.13. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 

související investice 

Pro výstavbu je třeba v předstihu vybudovat v projektu uvedené přípojky technických 

sítí. Při realizaci bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání technického 

vybavení.  
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2.14. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na 

kterých se stavba provádí 

k. ú. Pikárec – parc. č. 1155 – vlastník Karel Krejčí, Pikárec 26, 592 53 Strážek 

2.15. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na 

kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Žádné pozemky nebudou zasaženy ochranným ani bezpečnostním pásem.  

3. Celkový popis stavby 

3.1. nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

3.2. účel užívání stavby 

Stavba je určena k bydlení. 

3.3. trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

3.4. informace o vydaných rozhodnutích  

Případné podmínky dotčených orgánů jsou zohledněny v situačním výkrese 

3.5. informace o tom, zda a v jakých částech 

dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Případné podmínky dotčených orgánů jsou zohledněny v situačním výkrese. 

3.6. ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhovaná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

3.7. navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, 

obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha – 346,287m
2
 

Obestavěný prostor – 3610,0m
3
 

Užitná plocha – plocha všech bytů - 588,65m
2 

- plocha ostatních prostor – 259,96m
2
 

Počet funkčních jednotek – 7 
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Velikost funkčních jednotek  

- BYT č.1 - 45,27m
2
 

- BYT č.2 - 55,67m
2
 

- BYT č.3 - 49,50m
2
 

- BYT č.4 - 90,55m
2
 

- BYT č.5 - 157,26m
2
 

- BYT č.6 - 99,84m
2
 

- BYT č.7 - 90,55m
2
 

3.8. základní bilance stavby 

Základní potřeba vody:  

Počet bytů:     7 

Počet obyvatel celkem:   24 

Specifická spotřeba qsp:   150l/os/den  

Denní nerovnoměrnost Kd:   1,5  

Hodinová nerovnoměrnost Kh:  2  

Průměrný průtok  

Qp = počet EO x qsp = 24 x 150 = 3600l/den = 3,6m3/den  

Max. denní průtok  

Qp,max = Qp x Kd = 3,6 x 1,5 = 5,4m
3
/den  

Max. hodinový průtok  

Qh,max = Qp,max x Kh = 5,4/24 x 2 = 0,45m
3
/h = 0,125l/s 

Dešťové vody budou vedeny kanalizačním potrubím PVC KGEM SN4 DN125 do 

kameninového vsaku, který je společný i pro ČOV. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, realizací ani provozem stavby 

nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Provoz stavby nebude produkovat 

žádné škodlivé ani toxické látky.  Při výstavbě bude použito běžných stavebních 

materiálů s atesty dokládajícími jejich nezávadnost pro zdraví a na životní prostředí. 

Produkce komunálního odpadu bude obvyklá, nádoby na uložení komunálního odpadu 

jsou řešeny poblíž příjezdové komunikace k bytovému domu, viz Situace. 

Energetická náročnost budovy viz energetický průkaz.  
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3.9. základní předpoklady výstavby - časové údaje o 

realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané započetí výstavby je v červenci 2018, ukončení je předpokládané na 

červenec 2021.  

Stavba není členěna na etapy.  

3.10. orientační náklady stavby 

18,0 mil. Kč 
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1. Architektonické a dispoziční řešení 

Navržený bytový dům má půdorys tvaru L. Objekt je třípatrový. Půdorysné 

rozměry domu jsou 23,25x17,80m, přičemž jedno křídlo má šířku 11,20m a druhé 

11,45m. Vzhled objektu i zastřešení sedlovou střechou je voleno vzhledem k zástavbě 

na vesnici.  

 V prvním podlaží se nachází vstupní část se schodištěm, sklad pro zahradní 

nábytek, kočárkárna, technická místnost a sklepní kóje. Dále se zde nachází jeden byt. 

Ve druhém patře se nacházejí čtyři byty. Dva z nich jsou 1+1kk, jeden je 2+1kk a jeden 

je mezonetový 3+1kk. Ve třetím patře jsou vybudovány 2 byty 3+1kk a je zde druhé 

patro mezonetového bytu. Každý byt má svůj balkón a ve třetím patře je ustupující 

podlaží s terasou.    

2. Konstrukční a stavebně technické řešení 

2.1. Zemní práce 

 Před započetím výkopu základových konstrukcí bude sejmuta ornice v tloušťce 

300mm. Pod celým objektem budou provedeny zemní práce na kótu -0,530. Z této 

úrovně budou provedeny výkopy pro základové pásy.  

 Po provedení základových pasů odborný geolog posoudí základovou spáru, zda 

odpovídá předpokladu při výpočtu. Dle výsledků šetření bude proveden zápis do 

stavebního deníku.  

 Výkopek bude skladován v deponiích na pozemku a bude použit pro zásyp 

základových konstrukcí. Sejmutá ornice bude použita pro finální terénní úpravy. 

2.2. Základy 

Objekt je založen na monolitických základových pasech z betonu C16/20. U 

obvodových konstrukcí bude vytvořen základ, na který se osadí betonové tvarovky 

ztraceného bednění šířky 400mm. To bude vyztuženo konstrukční výztuží.  

 Před betonáží základových konstrukcí je nutno provést potřebné prostupy 

inženýrských sítí.  

 Pod podkladní beton bude proveden zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100mm 

se zhutněním na 0,25MPa. Beton bude tl. 150mm z C 16/20 a bude vyztužen KARI sítí.  



    

24 

 

2.3. Svislé konstrukce 

Celý objekt je navržen z keramických tvárnic zdícího systému HELUZ.  

Obvodové stěny jsou z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 44 broušená tl. 

440mm vyzděných na tepelně izolační maltu. Založení bude provedeno z tvárnic 

HELUZ FAMILY 38 broušená tl. 380mm se zateplením soklovým polystyren ISOVER 

tl. 80mm.  

Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic HELUZ AKU 30/33,3 tl. 

300mm.  

Nenosné mezibytové stěny jsou vyzděny z HELUZ AKU 25 tl. 250mm. Na 

příčky jsou použity tvarovky HELUZ 14 broušená a HELUZ 10 broušená.  

Při zdění je nutné dodržet technologické postupy a předpisy výrobce.  

2.4. Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je skládaná z nosníků a vložek HELUZ MIAKO. Celková 

tloušťka stropu je 250mm. Nosníky jsou výšky 175mm, stropní vložky 19/50, 19/62,5. 

Pod příčkami v podélném směru s nosníky jsou použity snížené stropní vložky 8/50, 

8/62,5. Nadbetonovávka tl. 60mm je z betonu C16/20 a u horního okraje je vyztužena 

KARI sítí.  

Po celém obvodu a u vnitřních nosných zdí je proveden železobetonový ztužující 

věnec. U obvodové stěny je po celém vnějším obvodu použita věncovka HELUZ 8/25 a 

zateplení polystyrenem EPS 100 tl. 80mm. 

Před prováděním konstrukce je nutné výrobcem provést výkres podepření 

konstrukce.  

Nosná obvodová stěna u parkovacích stání bude vynesena pomocí průvlaku. 

Návrh výztuže a betonu bude provedeno statickým posouzením.  

Strop nad posledním podlažím je vytvořen jako sádrokartonový zavěšený 

podhled. Jsou zde použity dvě sádrokartonové desky Knauf RED piano tl. 12,5mm 

s požadovanou požární odolností. Strop je zateplen tepelnou izolací ISOVER 

MULTIMAX 30, který je uložen na dřevěném roštu. Ten je připevněn kolmo na 

dřevěné vazníky.  
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2.5. Překlady 

Překlady nad okny a dveřmi jsou keramicko-betonové HELUZ 7/23,8. 

V obvodových stěnách je vložen polystyren EPS 100 tl. 140mm.  

2.6.   Střecha 

Konstrukce krovu je navržena dřevěná jako kombinace dřevěných sbíjených 

vazníků a prvků krovu. Celá střecha je sedlová se sklonem 20°.  

Sbíjené vazníky jsou zakotveny na pozednici 180/140 pomocí systémových 

úhelníků. Samotná vaznice je kotvena k věnci pomocí zabetonované pásové oceli, která 

se poté ohne okolo pozednice a zakotví se vruty, kotvení bude provedeno po 2,0m.  

V rohové části jsou navrženy krokve 120/160. Jsou uloženy na pozednici a 

vrcholové vaznici. Vrcholová vaznice jsou na jedné straně uloženy pomocí třmenu na 

vazníku a na druhé straně jsou podepřeny sloupkem. Toto spojení je nutno navrhnout a 

posoudit statickým posudkem. Krokve jsou zajištěny dvojicí kleštin 2x80/160. Celý 

krov bude zavětrován v podélném směru např. BOVA pásky.  

Konstrukce střechy není zateplena. Zateplení je provedeno v úrovni vazníků 

jednou vrstvou izolace tl. 120mm ISOVER MULTIMAX 30 a poté bude vytvořen 

dřevěný rošt, kam bude uložena tatáž izolace o tl. 160mm. Na celé konstrukci je 

provedeno celoplošné bednění tl. 25mm, které slouží i jako ztužení. Na bednění je 

provedena folie difuzně otevřená, kontralatě, střešní latě a střešní krytina 

FRANCOUZSKÁ 12. Hřeben je ve výšce +11,180. 

Je doporučena hloubková impregnace všech prvků krovu. Minimálně však musí 

být provedena ochrana proti dřevokazným škůdcům nátěry. Dřevěné konstrukce v 

exteriérech musí být impregnované 2x napouštěcí fermeží a konečným povrchovým 

nátěrem. 

2.7. Schodiště 

Hlavní schodiště bude železobetonové monolitické dvouramenné. Šířka ramene 

je navržena 1300mm, šířka mezipodesty 1400mm. Počet stupňů v rameni je 9, celkově 

jich tedy bude 36, výška je 166,7mm, šířka 300mm.  

Zábradlí bude výšky 900mm kotveno z boku do schodišťové desky. 

Schodiště v bytě č.5 je dřevěné interiérové schodnicové. Jedná se o systémový 
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prvek, který se kotví do obvodových stěn. Přesná specifikace viz výrobní dokumentace 

dodavatele.  

2.8. Podlahy 

Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí. Roznášecí deska bude tvořena 

betonovou mazaninou. V podlaze v koupelnách bude instalováno podlahové teplovodní 

vytápění. Podlaha 1NP bude zateplena podlahovým polystyrenem tl. 180 mm, v podlaze 

2NP bude kročejová izolace tl. 30 mm. Betonová mazanina bude vždy po celém obvodu 

místnosti oddilatována od stěn – dilatační pásek EPS tl. 10 mm.  

2.9. Výplně otvorů 

Okna budou dřevěná Euro s izolačním trojsklem. Vnější parapety oken budou 

hliníkové s bočními kryty. Vnitřní parapety dle výběru investora, budou součástí 

objednávky oken.  

Vstupní dveře do bytového domu budou hliníkové. Vstupní dveře do 

jednotlivých bytů budou dřevěné s požadovanou požární a zvukovou odolností.  

Interiérové dveře jsou dřevěné.  

Podrobnější popis viz Výpis dveří a oken.  

Montáž oken bude provedena dle prováděcí normy montáže oken ČSN 

746077:Okna a vnější dveře, tj. včetně veškerých montážních komponentů 

požadovaných normou, které jsou nutnou součástí dodávky oken, tj. tmely, těsnicí 

pásky, membrány atd. 

2.10. Omítky 

Vnitřní omítky jsou dvou štukové strojové (např. Profi am Bau, Baumit, aj.), 

odstíny dle výběru investora. 

Venkovní omítky jsou dvouvrstvé – vápenocementová omítka pro exteriéry + 

barevná tenkovrstvá škrábaná omítka na bázi silikátů. Barevné řešení je kombinací dvou 

barev BAUMIT 0018 a BAUMIT 0896. Rozvržení je zobrazeno na výkrese 

Technických pohledů. 

Soklová část je opatřena soklovou omítkou na bázi pryskyřice – marmolitem. 

Barva je BAUMIT M30.  
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2.11. Úpravy povrchů 

Povrchovou úpravu na stěnách v koupelnách a na WC tvoří keramický obklad 

výšky dle výkresové dokumentace. Barevné řešení a rozměr budou odsouhlaseny 

investorem při realizaci.  

Jako nášlapná vrstva podlahy bude keramická dlažba a vinyl. Pod lepenou 

keramickou dlažbou v koupelnách a na WC bude provedena stěrková hydroizolace 

s vytažením na stěnu. 

 

2.12. Podhledy 

Strop nad posledním podlažím je vytvořen jako sádrokartonový zavěšený 

podhled. Jsou zde použity dvě sádrokartonové desky Knauf RED piano tl. 12,5mm 

s požadovanou požární odolností. Strop je zateplen tepelnou izolací ISOVER 

MULTIMAX 30, který je uložen na dřevěném roštu. Ten je připevněn kolmo na 

dřevěné vazníky.  

2.13. Tepelné izolace 

Všechny obvodové konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky pro 

budovy ČSN 73 0540-2:2011. 

Bednící tvarovky u základových konstrukcí jsou zatepleny extrudovaným 

polystyrenem tl. 80 mm. Podlaha v přízemí na terénu je izolována pomocí EPS tl. 180 

mm.  

Podhled je zateplen pomocí ISOVER MULTIMAX 30 tl. 120+160 mm mezi 

vazníky a v dřevěném roštu.  

Terasa u 3NP je zateplena pomocí polystyren EPS 100 v tl. 100mm se 

spádovými klíny v tl. od 20 mm do 60mm.  

2.14. Hydroizolace 

V koupelnách bude zhotovena stěrková hydroizolace, ve sprchových koutech je 

pak uvažováno s nátěrovou hydroizolací. 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu bude provedena z dvou oxidovaných 

asfaltových pásů SKLOBIT 40 MINEREL. 
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Na šikmé střeše bude použita pojistná hydroizolační fólie kontaktní. 

Hydroizolace u terasy bude provedena z folie FATRAFOL PVC-P.  

 

2.15. Zdravotně technické instalace 

Plyn, kanalizace a vodovodní řad vedou v přilehlé komunikaci. Na pozemku 

bude zřízena vodoměrná šachta a skříň s HUP a přípojková skříň pro elektro. 

2.15.1. Vodovod 

Umístění vodoměrné šachty je na výkrese Situace. Ve vodoměrné šachtě bude 

umístěna vodoměrná sestava. Za vodoměrnou sestavou bude na vodovodní přípojku 

napojen vnitřní rozvod pitné vody. 

Vnitřní rozvod vody v domě bude z plastových trub (PPR). Potrubí bude vedeno 

v drážkách ve zdivu a předstěnových instalacích. Jako tepelná izolace bude u plastového 

potrubí použita návleková izolace MIRELON tl. 10 mm pro potrubí studené vody a 

veškeré připojovací potrubí a 20 mm pro ležaté a stoupací potrubí teplé vody. Potrubí 

teplé vody bude společně s rozvody studené vody vedeno ve společných trasách a 

přivedeno k zařizovacím předmětům. 

2.15.2. Splašková kanalizace 

 Splašková kanalizace bude svedena do domovní čistírny odpadních vod, její 

napojení bude dle výkresu Situace. Před DČOV na pozemku bude zřízena revizní 

šachta. 

 Vnitřní rozvody dále budou z materiálu PVC KG. 

Systém vnitřní splaškové kanalizace se odvětrá nad úroveň střechy ventilační hlavicí.  

2.15.3. Dešťová kanalizace 

 Odvodnění střechy bude do okapových žlabů a dále dešťovými svody, odkud 

budou dešťové vody svedeny do vsakovacího zařízení. 

2.16. Elektroinstalace 

 Z přípojkové skříně na hranici pozemku povede kabel uložený v zemi do 

domovního rozvaděče. 

 Všechny kabely budou v provedení CYKY a budou uloženy pod omítkou nebo 

nad SDK podhledem.  
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2.16.1. Osvětlení 

V domě budou připraveny kabelové vývody pro stropní svítidla.  

 

2.16.2. Silnoproud 

Zásuvky budou instalovány ve výšce cca +0,3m od podlahy, zásuvky v prostoru 

kuchyňské linky budou instalovány dle zvyklostí pro kuchyňskou linku. Zásuvka 230V 

vedle umyvadla bude instalována ve výšce 1,2m od podlahy, zásuvka musí být 

instalována mimo umývací prostor. 

Všechny montážní práce je nutno provést dle platných elektrotechnických 

předpisů ČSN. 

Po dobu výstavby je podle ČSN EN 50110-1 práce na elektrickém zařízení 

považována za práci na zařízení bez napětí a tuto může provádět pracovník poučený dle 

§4 vyhlášky č.50/78 Sb. Během montážních prací je nutné dodržovat veškerá zákonná 

opatření uvedená v zákoně č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární 

ochraně, v zákoně č.186/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o stavebním řádu a 

v zákoně č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o BOZP. 

2.17. Hromosvod 

Objekt bude chráněn proti přímému úderu blesku a atmosférickými vlivy 

hřebenovou hromosvodní soustavou. Jímací vedení bude přichyceno podpěrou pro 

použitou krytinu, nebo přichyceno k oplechování.  

Návrh hromosvodu, jímacího vedení, svodů a uzemnění bude v dalším stupni 

projektové dokumentace.  

2.18. Vytápění 

Vytápění bude v celém domě teplovodní + podlahové teplovodní v koupelnách + 

koupelnové žebříky. Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude elektrický kotel.  

2.19. Větrání 

Odvětrání všech místností bude přirozeně okny. 
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ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout bytový dům a vyhotovit dokumentaci 

pro provedení stavby podle platných norem a vyhlášek. Celý projekt obsahuje přípravné 

práce, architektonicky – stavební část, stavebně – konstrukční část, výkresy situace. 

Dále bylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení stavby a posouzení z hlediska 

stavební fyziky. Rozsahem práce odpovídá zadání.  
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www.ri-okna.cz 

 

  

http://www.heluz.cz/
http://www.verka.cz/
http://www.ri-okna.cz/
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

1NP   První nadzemní podlaží  

2NP   Druhé nadzemní podlaží  

3NP   Třetí nadzemní podlaží 

BD   Bytový dům  

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

m.n.m.  Metrů nad mořem 

RŠ  Revizní šachta 

HUP  Hlavní uzávěr plynu 

EPS   Expandovaný polystyren  

tl.  Tloušťka 

kce  Konstrukce 

TI  Tepelná izolace 

HI   Hydroizolace  

ŽB   Železobeton  

SDK   Sádrokarton 

SO   Stavební objekt 

parc.č.   Parcela číslo  

k.ú.   Katastrální území 

ČSN   Česká státní norma  

NN   Nízké napětí  

hv   Požární výška 

pv   Požární zatížení  

SPB   Stupeň požární bezpečnosti  

R   Únosnost konstrukce  

E   Celistvost konstrukce  

I   Teplota na neohřívané straně  

λ   Součinitel tepelné vodivosti  

U   Součinitel prostupu tepla  

R   Tepelný odpor  
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fRsi   Teplotní faktor vnitřního povrchu  

L
’
w   Stavební kročejová neprůzvučnost  

R´w   Stavební vzduchová neprůzvučnost  

Өi   Vnitřní návrhová teplota 

 Өe   Venkovní návrhová teplota  
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