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Abstrakt a klí čová slova 

Abstrakt  
Cílem diplomové práce je návrh domova důchodců ve Skrbeni. Navržená 
stavba má tři nadzemní podlaží se stěnovým nosným systémem. V 1S je technické 
zázemí. V 1NP je rehabilitace, kuchyň se zázemím a jídelna. Ve 2NP a 3NP jsou 
lůžková oddělení.  
  
Klíčová slova  
Domov důchodců, novostavba, obytné jednotky, lůžkové pokoje, jídelna, varna, 
hygienická zařízení  
  
  
  
Abstract  
The aim of this master‘s thesis is to design a retirement home in Skrbeň.  
The building has three floors above ground with wall support system. In the first 
basement floor is a technical background. The 1st floor is rehabilitation, kitchen and 
dining room with facilities. In the 2nd floor and 3rd floor are the bed wards.  
  
Keywords  
Retirement home, new building, residential units, bed rooms, dining room, kitchen, 
sanitary facilities  
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Úvod 

Tématem diplomové práce je projektová dokumentace domova důchodců Ve 

Skrbeni. 

 Zvolené téma odpovídá aktuální potřebě občanů nejen obce Skrbeň, ale i 
mnoho okolních obcí. Z toho důvodu jsem si zvolila dané téma. 

 Předmětem mé diplomové práce je zpracování části projektové dokumentace 
stavby domova důchodců, včetně vybrané specializace – zařízení pro vytápění 
staveb, která obsahuje projekt pro stavební povolení dané části. 

 Řešený objekt domova důchodců má tři nadzemní podlaží a je částečně 
podsklepený. V 1S objektu je situováno technické zázemí.  V 1NP objektu se nachází 
kuchyň s jídelnou a rehabilitační oddělení. V 2NP a 3NP se nacházejí jednotlivé 
obytné jednotky a jedno ošetřovatelské oddělení. 

 Okolí domova důchodců bude tvořeno okrasnou zahradou a parkem. 
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A.1 Identifika ční údaje : údaje o stavb ě, žadateli a zpracovateli dokumentace 

A.1.1 Údaje o stavb ě 
Název stavby : Domov důchodců ve Skrbeni 

Místo stavby : Skrbeň,  par.č. 171, 172/3, 172/2, 172/1, 887, 173 

Předmět dokumentace: 

Předmětem dokumentace je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a 
provádění stavby pro novostavbu Domova důchodců ve Skrbeni. 

A.1.2 Údaje o žadateli 
Investor  : Obec Skrbeň, Na Návsi 2, Skrbeň 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel dokumentace : Bc. Markéta Gabrlíková 

     Jos. Fialy 9A 
     783 34 Skrbeň 

A.2 Seznam vstupních podklad ů 

- podklady z územního plánu obce Skrbeň 

- vyjádření Mag. Města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje 

- vyjádření HZS Olomouckého kraje  

- vyjádření Mag. Města Olomouce, odbor životního prostředí  

- vyjádření KHS Olomouckého kraje  

- vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Olomouc 

- protiradonový průzkum v zájmovém území 

- hydrogeologický průzkum v zájmovém území 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, zastav ěné / nezastav ěné území 

 Stavba se nachází v zastavěném území obce Skrbeň.  

b) dosavadní využití území a zastav ěnost území 

Stavební pozemky jsou v současné době využívány k zemědělství.  

c) údaje o ochran ě území 

Na stavební pozemek se nevztahuje žádná ochrana území (památková zóna, záplavové 
území). 

d) údaje o odtokových pom ěrech 

Odtokové poměry v zájmovém prostoru nebudou zhoršeny. Stávající dešťové vody ze 
zájmového území jsou odváděny otevřeným příkopem na parc.č. 887 do Skrbeňské 
svodnice. V rámci uvažované výstavby bude v lokalitě provedena nová dešťová 
kanalizace nahrazující otevřený příkop. Dešťové vody z navrhovaných objektů budou 
primárně zasakovány do podloží. 
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e) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územním plánem obce Skrbeň. Dle územního plánu obce Skrbeň 
jsou dotčené pozemky v ploše výstavby B s využitím pro bydlení BI – bydlení individuální 
nebo OV – občanská vybavenost.  

f) údaje o dodržování obecných požadavk ů na využití území 

Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území : 

Dle § 20  - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ POZEMKŮ – SPLNĚNO 

Dle § 23 – OBECNÉ POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB - SPLNĚNO 

Dle § 25  - VZÁJEMNÉ ODSTUPY STAVEB - SPLNĚNO 

Projektová dokumentace splňuje požadavek vyhl. č. 269/2009 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území § 20, odst.5 písmeno  c. - Srážkové vody ze zastavěných 
ploch jsou přednostně vsakovány. 

g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

V projektové dokumentaci jsou zahrnuty požadavky dotčených orgánů: 

- vyjádření Mag. Města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje  

- vyjádření HZS Olomouckého kraje  

- vyjádření Mag. Města Olomouce, odbor životního prostředí  

- vyjádření KHS Olomouckého kraje  

- vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Olomouc 

h) seznam výjímek a úlevových řešení 

Pro stavbu nejsou vyžadovány žádné výjimky nebo úlevy 

i) seznam souvisejících  a podmi ňujících investic 

Před zahájením výstavby objektu Domova důchodců je nutné provedení souvisejících 
investic – realizace inženýrských sítí a komunikací navazujících na stávající inženýrské sítě 
a komunikace vedené na ulici Za Humny. Tato infrastruktura je řešena samostatnou 
projektovou dokumentací. 

j) seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním a provád ěním stavby   

dotčené pozemky: 
- parc.č. 171  Vlastník: Obec Skrbeň 
- parc.č. 172/3 Vlastník: Obec Skrbeň 
- parc.č. 172/2 Vlastník: Obec Skrbeň 
- parc.č. 172/1 Vlastník: Obec Skrbeň 
- parc.č. 887  Vlastník: Obec Skrbeň 
- parc.č. 173  Vlastník: Obec Skrbeň 
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sousední pozemky: 
- parc.č. 608/1 Vlastník: Obec Skrbeň 
- parc.č. 169/1 Vlastník: MN 
- parc.č. 169/2 Vlastník: MN 
- parc.č. 168  Vlastník: MN 
- parc.č. 167  Vlastník: MN 
- parc.č. 166  Vlastník: MN 
- parc.č. 165  Vlastník: MN 
- parc.č. 164  Vlastník: MN 
 

A.4 Údaje o stavb ě 

a) nová stavba nebo zm ěna stavby 

 Jedná se o novostavbu objektu domova důchodců. Objekt má 3 nadzemní podlaží a 
je částečně podsklepený.   

b) účel užívání stavby 

Objekt bude využíván jako domov důchodců, součástí objektu bude varna se zázemím, 
jídelna a oddělení rehabilitace. 

Kuchy ňský provoz 

Kuchyňský provoz bude umístěn v 1NP objektu domova důchodců.  Kuchyně bude 
připravovat stravu pro vlastní výdej strávníkům do jídelny, pro rozvoz na oddělení domova a 
také v jídlonosičích mimo objekt. V jídelně se budou  stravovat zaměstnanci domova (cca 9) 
a klienti (plánovaná kapacita domova je 29 míst). Část klientů, která se zejména ze 
zdravotních důvodů nebude moct stravovat v jídelně, bude obsloužena přímo na pokoji, 
případně v jídelně na oddělení ve 2NP. Bude to cca 8 klientů. Dále se počítá z možností 
výdeje stravy v jídlonosičích cca 12 porcí. Zadavatel požaduje projektovanou kapacitu 
kuchyně 50 obědů / den, z toho 30 celodenních strávníků.  

Obytné jednotky a l ůžkové pokoje 

V části 2NP objektu  a ve 3NP se nachází tři samostatná lůžková oddělení, ve kterých je 
umístěno celkem 14 obytných jednotek s integrovaným hygienickým zařízením a 
kuchyňským koutem. V pravé části 2NP je umístěno samostatné ošetřovatelské oddělení, ve 
kterém je celkem 8 lůžek. 

V pokojích bude dostatečný prostor pro případné použití mechanických pomůcek, které 
usnadní obyvateli možnost pohybu případně pomoc personálu (chodítka, zvedáky apod.) 
Uspořádání nábytku a barevné řešení pokoje musí navozovat pocit pohody a harmonie.  

Pokoj / byt  bude vybaven zásuvkou s možností připojit televizi. V objektu budou v rámci 
sdělovacího zařízení instalovány datové zásuvky s možností připojení telefonu a osobního 
počítače. 

Z bezpečnostních důvodů budou pokoje / byty a hygienická zařízení vybaveny 
dorozumívacím resp. signalizačním zařízením. 

Hygienické zařízení splňuje mimořádné nároky na plochu a sanitární vybavení (min. 
plocha je 1,8 x 2,2 m potřebná pro boční přesun obyvatele z invalidního vozíku na WC).  

Obytné místnosti jednotlivých obytných jednotek a lůžkových pokojů jsou navrženy 
směrem na jihovýchodní a severozápadní stranu objektu, aby bylo zajištěno dostatečné 
proslunění a osvětlení.  



17 
 

Prádelna  

Vzhledem k počtu 29 klientů, je zvolena denní kapacita 10 kg u hygienické prádelny a 
10kg u prádelny osobního prádla v jednosměnném provozu. 

Klientům bude k dispozici i osobní prádelna, pro možnost samostatného praní prádla. 

Sociální zázemí  

Pro zaměstnance budou zřízeny šatny v 1S s dělenými skříňkami. V jednotlivých 
provozech budou umístěny denní místnosti personálu. 

V areálu domova důchodců je umístěno 10 parkovacích stání a 4 parkovací stání pro 
imobilní klienty. 

c) trvalá nebo do časná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochran ě stavby 

Na stavební pozemek se nevztahuje žádná ochrana stavby (kulturní památka). 

e) údaje o dodržení  technických požadavk ů na stavby a obecných techn.        
požadavk ů zabezpečujích bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 

f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

V projektové dokumentaci jsou zahrnuty požadavky dotčených orgánů. 

g) seznam výjímek a úlevových řešení 

Pro stavbu nejsou vyžadovány žádné výjimky nebo úlevy 

h) navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha  SO 01    771,55m2 
Obestavěný prostor  SO 01  7816,00m3  
Užitná plocha   SO 01  2300,55m2 

 
 

Lůžková kapacita : 2NP  14 lůžek 
3NP   15 lůžek 

Celkem  29 lůžek 
 

Kapacita rehabilitace  
tělocvična  8 míst   
vodoléčba  3 místa 1 rehabilitační pracovník 

 
Zdravotnický personál 
1 lékař  1 sestra 1 rehabilitační pracovník 

Celkem  3 pracovníci na denní směnu, 1 pracovník na noční směnu 
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Nezdravotnický personál 
- Provoz prádelny   1 
- Provoz kuchyně   2 
- Administrativa vč. vedení 1 
- Provozní pracovnice /úklid 1 
- Údržba    1 
Celkem           6 pracovníků na denní směnu 

 

     i) základní bilance stavby  

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody   

Vytápění a ohřev TV      92kW 

Tepelné ztráty vytápění    Qt=   56,3 kW                                      

Roční spotřeba tepla pro vytápění:   Qrt=  125,6 MWh                                                  

Roční spotřeba tepla pro TV:        QrTUV=  37,2 MWh 

Celková spotřeba vody 

Průměrná denní spotřeba vody 29 lůžek á 200l/lůžko (vč. personálu, obědů a prádla)   

Qp  =  29x200 l/den   = 5800 l/den 

Potřeba teplé vody  cca 1/3 SV   2000 l/den 

Splašková kanalizace:  

Splaškové vody z objektu budou svedeny do obecní tlakové kanalizace 

Celkové množství splaškových vod Qsd = 29*200 l/os/den =5,8 m3/den 

    Elektrická energie                               3+NPE 230/400 V, 50 Hz 

j) základní p ředpoklady výstavby 

Předpokládané zahájení stavby :   06/2014 

Předpokládané dokončení stavby : 10/2015 

k) orienta ční náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby – 38 mil.Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická za řízení 

SO 01 – Domov důchodců 

SO 02 – Garáž a odpady 

SO 03 – Parkové chodníky a altán 

SO 04 – Sadové úpravy a oplocení 

SO 05 – Chodníky, zpevněné plochy 

 

IO 01 – Plynovodní přípojka 

IO 02 – Vodovodní přípojka 

IO 03 – Přípojka NN 

IO 04 – Kanalizační přípojka splašková 

IO 05 – Kanalizační přípojka dešťová 

 

Ve Skrbeni 15.1.2014    Markéta Gabrlíková 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek  se nachází v zastavěném území obce Skrbeň. Pozemek je mírně svažitý a 
nachází se na jižní straně obce Skrbeň.  

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 

- protiradonový průzkum - střední riziko pronikání radonu z půdy 

- hydrogeologický průzkum - možno zasakovat srážkové vody ze zastavěných a zpevněných 
ploch 

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

 Nenacházejí se v dotčeném prostoru. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.. 

 Nejedná se o záplavové ani poddolované území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ěry v území 

 Provedené práce nebudou mít vliv na okolní pozemky.  

Stávající terén na pozemku nebude navyšován, po dokončení stavebních prací budou 
provedeny komunikace v areálu. 

Při pracích na realizaci stavby je nutné brát zřetel na stávající sousední objekty, investor 
v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě. Odpady vzniklé při stavbě budou 
likvidovány v souladu s platným zákonem o odpadech. 

 Odtokové poměry v zájmovém prostoru nebudou zhoršeny. Stávající dešťové vody ze 
zájmového území jsou odváděny otevřeným příkopem na parc.č. 887 do Skrbeňské 
svodnice. V rámci uvažované výstavby bude v lokalitě provedena nová dešťová kanalizace 
nahrazující otevřený příkop. Dešťové vody z navrhovaných objektů budou primárně 
zasakovány do podloží. 

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení d řevin 

 Stavba nevyžaduje žádnou asanaci, demolici nebo kácení dřevin 

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 

 Stavba vyžaduje zábor ZPF. Před zahájením stavebního řízení bude požádáno o 
vynětí ze ZPF - plocha - cca 1200m2. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na s távající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
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Napojení na stávající dopravní infrastrukturu: 

 V zájmovém území je provedena zpevněná komunikace ulice ZaHumny.  

Napojení na stávající technickou infrastrukturu: 

 Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě vedené v ulici Za Humny, 
případně na nově realizované sítě (dešťová, splašková kanalizace). 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

 Před zahájením výstavby objektu Domova důchodců je nutné provedení souvisejících 
investic – realizace inženýrských sítí a komunikací navazujících na stávající inženýrské sítě 
vedené na ulici Za Humny. Tato infrastruktura je řešena samostatnou projektovou 
dokumentací. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby 

Objekt bude využíván jako domov důchodců, součástí objektu bude varna se zázemím, 
jídelna a oddělení rehabilitace. 

Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha  SO 01    771,55m2 
Obestavěný prostor  SO 01  7816,00m3  
Užitná plocha   SO 01  2300,55m2 
 
Lůžková kapacita :  2NP  14 lůžek 

3NP   15 lůžek 
Celkem 29 lůžek 

Kapacita rehabilitace  
 tělocvična    8 míst   
 vodoléčba    3 místa 1 rehabilitační pracovník 
Zdravotnický personál 
1 lékař  1 sestra  1 rehabilitační pracovník 
Celkem  3 pracovníci na denní směnu, 1 pracovník na noční směnu 
Nezdravotnický personál 
- Provoz prádelny   1 
- Provoz kuchyně   2 
- Administrativa vč. vedení  1 
- Provozní pracovnice /úklid  1 
- Údržba    1 
Celkem    6 pracovníků na denní směnu 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus  – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 V nejbližším okolí se nenachází žádná zástavba. Stavební pozemky sousedí se 
zahradami rodinných domů na ulici Spálená. Zde se nachází řadová zástavba rodinných 
domů, které mají dvě nadzemní podlaží a sedlovou střechu. 

V zájmovém prostoru je pouze jeden územní regulativ – zastavěnost území max. 30%. 

Architektonické řešení  – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Barevné a materiálové řešení je přizpůsobeno venkovské zástavbě. Materiály jsou 
zvoleny s ohledem na zajištění dlouhodobé životnosti, snadné čistitelnosti a desinfekce 
povrchů.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
SO 01 – Domov d ůchodc ů 
Lůžkové pokoje a byty 

Základem pro obyvatele domova jsou lůžkové pokoje (2 lůžkové) v 2NP s 
integrovaným hygienickým zařízením a jedno nebo dvoupokojové byty s integrovaným 
hygienickým zařízením v 2NP a 3NP. 

V pokojích bude dostatečný prostor pro případné použití mechanických pomůcek, 
které usnadní obyvateli možnost pohybu případně pomoc personálu (chodítka, zvedáky 
apod.) Uspořádání nábytku a barevné řešení pokoje musí navozovat pocit pohody a 
harmonie.  

Pokoj / byt  bude vybaven zásuvkou s možností připojit televizi a jídelním koutem.V 
objektu budou v rámci sdělovacího zařízení instalovány datové zásuvky s možností připojení 
telefonu a osobního počítače. Z bezpečnostních důvodů budou pokoje / byty a sociální 
zařízení vybaveny dorozumívacím resp. signalizačním zařízením. 

Hygienické zařízení splňuje mimořádné nároky na plochu a sanitární vybavení 
(min.plocha je 1,8 x 2,2 m potřebná pro boční přesun obyvatele z invalidního vozíku na WC).  

Kuchy ňský provoz 
Kuchyňský provoz bude umístěn v 1NP objektu domova důchodců.  Kuchyně bude 

připravovat stravu pro vlastní výdej strávníkům do jídelny, pro rozvoz na oddělení domova a 
také v jídlonosičích mimo objekt. V jídelně se budou  stravovat zaměstnanci domova (cca 9) 
a klienti (plánovaná kapacita domova je 29 míst). Část klientů, která se zejména ze 
zdravotních důvodů nebude moct stravovat v jídelně, bude obsloužena přímo na pokoji, 
případně v jídelně na oddělení. Bude to cca 8 klientů. Dále se počítá z možností výdeje 
stravy v jídlonosičích cca 12 porcí. Zadavatel požaduje projektovanou kapacitu kuchyně 50 
obědů / den, z toho 30 celodenních strávníků.  

 
Personál kuchyně bude jednoho pohlaví, z důvodu pouze jedné šatny pro 

zaměstnance. 
Doprava do a z objektu  

K zásobování objektu surovinami, budou sloužit zejména auta jednotlivých 
dodavatelů. Přes zádveří a  místnost příjmu surovin budou suroviny transportovány do 
jednotlivých skladů. 
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Doprava po objektu 
K manipulaci se používají vozíky -  servírovací a speciální vozíky. Tok surovin jako 

takových je kontinuální (sklady, přípravny, varna, expedice- výdej, mytí nádobí). Celý provoz 
bude stavebně řešen jako bezbariérový. 
 
Provoz prádelny 

Vzhledem k počtu 30 klientů, je zvolena denní kapacita 10 kg u hygienické prádelny a 
10 kg u prádelny osobního prádla v jednosměnném provozu. 
Klientům bude k dispozici i osobní prádelna, pro možnost samostatného praní prádla. 
Způsob dopravy prádla  

Špinavé prádlo bude ukládáno do skladů špinavého prádla. Čisté  a suché prádlo 
bude roztříděno do pratelných pytlů a uloženo ve skladu čistého prádla. 
Mycí a oplachové detergenty jsou skladovány ve skladu chemie v 1S. 
Sociální zázemí 

Pro zaměstnance budou zřízeny šatny v 1.PP s dělenými skříňkami. V jednotlivých 
provozech budou umístěny denní místnosti personálu. 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Zpevněné plochy pro přístup do navrhovaného objektu jsou řešeny jako bezbariérové 

dle vyhl. č 398/2009 Sb.. Bezbariérový je zajištěn přístup do 1NP navrhovaného objektu. 

Řešené prostory jsou navrženy s podlahou v úrovních jednotlivých podlaží 
navazujících na okolní prostory tak, aby nevznikaly prahy, rampy a bariéry. Navržené dveře 
jsou řešené bez prahů s prahovou těsnící lištou. Vertikální přeprava klientů je zajištěna 
výtahem. V řešených prostorech jsou navržena hygienická zařízení pro pacienty 
s maximálním přihlédnutím k požadavkům na bezbariérový provoz. 

U personálu není možné zaměstnání zdravotně postižených osob. 

B.2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 
V projektu jsou navrženy výrobky, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 o 

technických požadavcích na výrobky a navazujícím  nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízením vlády č. 190/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, všechny 
ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškami ČÚBP a ČBÚ a platnými technickými normami. 

Objekt bude po kolaudaci využíván jako zdravotnické zařízení. Pro pracovní činnosti 
bude zpracován provozní řád a personál bude řádně proškolen. Bezpečnostní listy 
používaných látek budou součástí provozního řádu. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
SO 01 –Domov d ůchodc ů 
Stavební řešení 

Navržený stavební objekt je navržen s nosnou konstrukcí ze zdiva keramického 
děrového na maltu vápenocementovou maltu s kontaktním zateplovacím systémem 
minerální vatou tl. 100mm. Nosné zdivo bude založeno na základových pasech uložených 
v nezámrzné hloubce. 

Objekt je částečně podsklepený. Obvodové zdivo 1S je provedeno z tvárnic 
ztraceného bednění se železobetonem, hydroizolací a zateplením EXP tl.100mm.  
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Vnitřní příčky jsou navrženy z keramických dutinových cihel. 

Objekt je o třech nadzemních podlažích se sedlovou střechou se sklonem 15st. 
s hřebenem střechy rovnoběžným s osou nové komunikace. Střecha bude kryta 
poplastovaným plechem imitace pálená taška, červeného odstínu. 

Stropní konstrukce objektu budou provedeny s keramobetonových nosníků s Miako 
vložkami. 

Výplně otvorů - okna budou plastová dělená, s izolačním dvojsklem.  

Vstupní dveře do objektu dvoukřídlá, s prosklením, zabezpečujícím prosvětlení 
zádveří. 

 
Technika prost ředí staveb 
Zařízení pro vytáp ění staveb 
V řešeném objektu bude osazena plynová teplovodní kotelna se dvěma plynovými 

teplovodními kondenzačními kotli CGB 50, každý o výkonu 46 kW (při teplotním spádu 
80/60°C), celkový výkon kotelny je 92 kW. Kotelna je tedy kotelnou dle TPG G704 01, není 
kotelnou dle Vyhlášky č. 91/1993 Sb. a není kotelnou ani dle ČSN 07 0703. 

Od kotle bude provedeno teplovodní vytápění do jednotlivých místností. Jako otopné 
plochy budou použita desková otopná tělesa, v hygienických zařízením trubková otopná 
tělesa v kombinaci s elektrickou vložkou. 

Zařízení pro ochlazování staveb 
Bude řešeno v rámci Zařízení vzduchotechniky. 
Zařízení vzduchotechniky 
Zařízení vzduchotechniky řeší klimatizaci (větrání) celého prostoru varny. Na 

klimatizaci je navržena samostatná vzduchotechnická jednotka, pracující se 100% čerstvého 
vzduchu.  

Zařízení vzduchotechniky řeší i odsávání všech hygienických zařízení pomocí 
odsávacích ventilátorů, jejichž výfuky jsou zavedeny do jednotlivých šachet a vyvedeny nad 
střechu objektu.  

Zařízení pro m ěření a regulaci 
V řešeném objektu je osazena vzduchotechnická jednotka VZT, která je relevantní 

pro nasazení MaR. 
Zařízení zdravotn ě technických instalací 
Řešený objekt bude napojen vodovodní přípojkou na vodovodní řad vedený na ulici 

Za Humny. Vodoměrná řada umístěná ve vodoměrné šachtě v areálu. 
Plynový kotel bude zajišťovat i ohřev TV v nepřímo ohřívaném zásobníku TV o 

objemu 2 * 500l, který bude umístěný rovněž v 1S. 
Splašková kanalizace z objektu bude svedena do  kanalizační přípojky napojené na 

obecní splaškovou kanalizaci. 
Dešťové vody budou svedeny do vsakovacího objektu umístěného v areálu. 

Bezpečnostní přepad bude napojen dešťovou kanalizační přípojkou na obecní dešťovou 
kanalizaci. 

Plynová za řízení 
Objekt bude napojen STL plynovodní přípojkou lPE . Plynovodní přípojka bude 

ukončena v pilíři v oplocení areálu HUPem. Rozvod zemního plynu bude přiveden do kotelny 
umístěné v 1S. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 
Objekt bude napojen přípojkou NN, která bude ukončena v pilíři v oplocení. 

Napájecí soustava: MDO, DO...................... 3NPE AC 50Hz,400 V/TN-C-S 
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Umělé osv ětlení  
Umělé osvětlení jednotlivých prostorů bude charakteru činností v těchto prostorech v 

souladu s ČSN EN 12 464-1 a světelných parametrů navržených svítidel a světelných zdrojů.  
Nouzové osv ětlení  
Nouzové osvětlení bude realizováno ve smyslu ČSN EN 1838. Napojení nouzových 

svítidel bude z centrálního zdroje. 
 
Konstruk ční a materiálové řešení 
Objekt je navržen podle platných ČSN. Zejména ČSN EN 1990: Zásady navrhování 

konstrukcí, ČSN EN 1991: Zatížení konstrukcí, ČSN EN 1992: Navrhování betonových 
konstrukcí, ČSN EN 1993: Navrhování ocelových konstrukcí, ČSN EN 1995: Navrhování 
dřevěných konstrukcí, ČSN EN 1996: Navrhování zděných konstrukcí, ČSN EN 1997: 
Navrhování geotechnických konstrukcí. 

Objekt SO 01 – je založen na základových pasech, zdivo cihelné, vodorovné 
konstrukce provedené ze stropních nosníků s Miako vložkami.    

Mechanická odolnost a stabilita  
Objekt SO 01 má stěnový zděny systém. Na chodbách je uvažováno zatížení 3,00 

kN/m2. V pokojích/bytech 1,5 kN/m2.    
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
a)Technické řešení 

Řešení technologie varny, rehabilitace a vodoléčby není součástí projektové 
dokumentace. 

b) Výčet technických a technologických za řízení 

Řešení technologie varny, rehabilitace a vodoléčby není součástí projektové 
dokumentace. 
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B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
a) Rozdělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů  
b) Výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 
Objekt je rozdělen do pož. úseků v souladu s požadavky ČSN 73 0802 PBS - 

Nevýrobní objekty a ČSN 73 0835 PBS - Budovy zdravotnických zařízení. 

 Označení 

PÚ 
Prostor 

Konstr. 

systém 

pv 

kg/m 2 

 

c b a 
Velikost 

PÚ 
Podl SPB 

P 01.01 strojovna VZT nehořlavý 16,5 1,0 1,2 0,9 Vyhoví 
bez 
průkazu 

1S II. 

P 01.02 kotelna nehořlavý 20,1 1,0 1,2 1,1 Vyhoví 
bez 
průkazu 

1S II. 

P 01.03 prádelna osobní nehořlavý 38,8 1,0 1,2 1,0 Vyhoví 
bez 
průkazu 

1S III.  

P 01.04 sklad nehořlavý 53,5 1,0 1,2 1,0 Vyhoví 
bez 
průkazu 

1S III. 

P 01.05 Šatny, prádelna, 

dílna, sklady 

nehořlavý 25,2 0,75 1,1 1,0 Vyhoví 
bez 
průkazu 

1S II. 

P01.06 /N3 šachta VZT nehořlavý - - - - Vyhoví 
bez 
průkazu 

1S – 

3NP 

I. 

P01.07 /N3 Schodiště, 

chodby, hala 

nehořlavý - - - - Vyhoví 
bez 
průkazu 

1S – 

3NP 

CHU

CA 

N 1.01 1.NP – levá část nehořlavý 9,36 0,75 1,0 0,8 Vyhoví 
bez 
průkazu 

1NP I. 

N 1.02  1.NP – pravá 

část 

nehořlavý 28,1 0,75 1,3 1,0 Vyhoví 
bez 
průkazu 

1NP II. 

N 2.01  2.NP – levá část nehořlavý 35 1,0 - 1,0 Vyhoví 
bez 
průkazu 

2NP III. 

N 2.02  2.NP – pravá 

část 

nehořlavý 23 1,0 - 1,0 Vyhoví 
bez 
průkazu 

2NP II. 

N 2.03  spol.místnost nehořlavý 25,59 0,7 1,2 0,9 Vyhoví 
bez 
průkazu 

2NP II. 

N 3.01  3.NP – levá část nehořlavý 35 1,0 - 1,0 Vyhoví 
bez 
průkazu 

3NP III. 

N 3.02  3.NP – pravá 

část 

nehořlavý 35 1,0 - 1,0 Vyhoví 
bez 
průkazu 

3NP III. 
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c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně 
požadavk ů na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

Jednotlivé požárně úseky musí být navzájem odděleny požárně dělicími konstrukcemi 
včetně požárních uzávěrů. Posouzení odolnosti stavebních konstrukcí viz. Příloha č.2, 
Požárně bezpečnostního řešení stavby. 

Dle par. 18 vyhlášky č.23/2008Sb. Musí být stavba zdravotnického zařízení a 
sociálních staveb musí být navržena s požární odolností 30minut, pokud není stanovena 
odolnost vyšší. 

d) Zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 

V objektu  je  navržena jedna  chráněná úniková cesta  typu A.  CHÚC tvoří centrální 
schodiště a navazující chodby. 

Chráněná úniková cesta bude větraná nuceným větráním v souladu s požadavky čl. 
9.4.2 ČSN 73 0802. 

V CHÚC nesmí být žádné požární zatížení ( čl. 9.3.3 ČSN 73 0802 ) kromě hořlavých 
hmot v konstrukcích oken, dveří, podlah, madel a kromě požárního zatížení v prostorech 
sloužících dozoru nad provozem v objektu ( vrátnice, soc. zařízení, informační služba apod. 
). Případné zařizovací předměty, jako např. židle, lavice, stolky apod., umístěné v CHÚC 
musí být z nehořlavých hmot. 

Únikové cesty, které budou sloužit pro evakuaci osob neschopných samostatného 
pohybu, nesmí být menší než 1500 mm. 

Posouzení délky únikových cest a obsazení objektu osobami viz. Příloha č.3, 
Požárně bezpečnostního řešení stavby. 

V objektu není vyžadován evakuační výtah dle čl. 10.5.7 ČSN 73 0835. 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpečného 

prostoru  
Objekt  má  nehořlavý  konstrukční  systém.  Odstupové vzdálenosti jsou navrženy 

pro požární úseky s max. požárním zatížením. 
V požárně nebezpečném prostoru se nenachází žádný objekt. V případě požáru 

nehrozí tedy nebezpečí přenosu a rozšíření požáru na jiné objekty.  
Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující.  
 
f) Zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně 

rozmíst ění vnit řních a vn ějších odb ěrných míst  
Požární voda  bude zajištěna  ze stávajícího  hydrantu  osazeného na  vodovodním  

řadu DN  150. Nejbližší hydrant se nachází v křižovatce ulic před objektem ve vzdálenosti 
cca 25 m od objektu. 

V objektu budou instalovány hydrantové systémy typu D (dále tež HS) s tvarově 
stálou hadici o průměru 25 mm a délce 30 (resp. 20) m s uzavírací proudnici tak, aby 
nejodlehlejší místo bylo vzdáleno nejvýše 40 (resp. 30) m. Vydatnost tohoto HS musí byt Q ≥ 
0,3 l.s-1, tento průtok musí byt zajištěn i na nejnepříznivěji položeném výtoku hydrantového 
systému při minimálním hydrodynamickém přetlaku 0,2 MPa. HS bude umístěn ve výšce 1,1 
až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízeni). 

Objekt musí být vybaven přenosnými hasicími přístroji. Počty a velikosti přenosných 
hasicích přístrojů umístěných v jednotlivých požárních úsecích viz. Příloha č.4, Požárně 
bezpečnostního řešení stavby. 

Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí byt nejvýše 
1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jine vodorovné stavební 
konstrukci musí byt vhodným způsobem zajištěny proti pádu. 
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g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, 
zásahové cesty)  

K objektu vede přístupová komunikace - zpevněná pozemní komunikace o šířce min. 
3 m - umožňující příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 od vchodů do objektu. 
Před objektem bude dostatečná plocha pro otáčeni vozidel JPO dle pož. přílohy 3., vyhl. 
246/2001 Sb.. 

   Na jihovýchodní straně objektu bude zřízena nástupní plocha dle čl. 10.8. ČSN 73 
0835.  Nástupní plocha bude splňovat požadavky čl. 12.4 ČSN73 0802. Nástupní plocha 
bude současně sloužit k otáčení vozidel a manipulaci. Část nástupní plochy bude zatravněna 
a bude splňovat požadavky čl. 12.4.2 c) ČSN 73 0802. 

h) Zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická za řízení) 

Prostupy  rozvodů  a  instalací  požárně dělícími  konstrukcemi musí  být provedeny v 
souladu s požadavky čl. 8.6.1 ČSN 73 0802 a čl. 6.2.1 ČSN 73 0810. 

Prostupy nehořlavých látek požárně dělícími konstrukcemi : 
Vodovodní a kanalizační potrubí v nehořlavém potrubí (třida reakce na oheň A1, A2) 

o průřezu méně než 40 000 mm2 – bez dalších požadavků, prostup bude dozděn, tzn. bude 
vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. V 
případě použiti hořlavého potrubí (třida reakce na oheň B až F) budou použity požární 
manžety v souladu s ČSN 730810. 

Prostupy kabeláže 
Požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat kabeláž rozvodu el. energie, 

prostup bude dozděn a dotěsněn hmotami třidy reakce na oheň nejvýše A1, A2 nebo B tak, 
aby vykazoval požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. 

Upozorňuji, že utěsněné prostupy musí vykazovat stejnou požární odolnost jako 
konstrukce, kterou prostupuji. 

Těsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi všech rozvodů a instalaci, 
technických a technologických potrubních rozvodů (kanalizace, voda, vzduch) třidy reakce 
na oheň B až F a dále kabelových a jiných el. rozvodů bude splňovat požadavky 7.5.8 ČSN 
EN 13501-2:2004 (tzn. Budou použity požární tmely, manžety apod.) v souladu s čl. 6.2.2 
ČSN 730810:2009. 

i) Posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními 
zařízeními 

Jednotlivá lůžková a ošetřovatelská oddělení budou vybaveny zařízením autonomní 
detekce a signalizace –autonomními hlásiči kouře dle ČSN EN 14604, případně hlásiči 
požáru (tvořícími součást systému elektrické požární signalizace) dle ČSN EN 54. 

V objektu bude instalována elektrická požární signalizace EPS. EPS je řešena v 
samostatné části projektové dokumentace. 

j) Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek 
Pro vyznačení směrů úniku jsou navrženy fotoluminiscenční informační tabulky a 

fotoluminiscenční navigační šipky. Rovněž je nutno splnit požadavky NV 11/2002 Sb. Kterým 
se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 
Nové konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 730540 – 2  Tepelná ochrana 
budov - Část 2: Požadavky – z listopadu 2011. 
Vnitřní návrhová teplota = +20˚C. 
Vnější návrhová teplota = -15˚C. 
Normové požadované, doporu čené a vypo čtené hodnoty: 
Stěna vnější (t ěžká): 
Požadovaná hodnota  U = 0,30 W/m2.K 
Doporučená hodnota  U = 0,20 W/m2.K 
Vypočtená   SO1 U = 0,15 W/m2.K 

SO2 U = 0,13 W/m2.K 
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SO3 U = 0,19 W/m2.K 
Strop pod nevytáp ěnou p ůdou ( se st řechou bez tep.izolace): 
Požadovaná hodnota  U = 0,30 W/m2.K 
Doporučená hodnota  U = 0,20 W/m2.K 
Vypočtená   STR1 U = 0,18 W/m2.K 
Střecha plochá ( podlaha lodžie ve 2NP): 
Požadovaná hodnota  U = 0,24 W/m2.K 
Doporučená hodnota  U = 0,16 W/m2.K 
Vypočtená   L U = 0,20 W/m2.K 
Výpln ě otvor ů ve vnější st ěně a strmé st řeše z vytáp ěného do nevytáp ěného prostoru 
Požadovaná hodnota  U = 1,50 W/m2.K 
Doporučená hodnota  U = 1,20 W/m2.K 
Navrženy Okna  U = 1,10 W/m2.K 
  Dveře  U = 1,50 W/m2.K 
  Prosklení U = 1,50 W/m2.K 
Podlaha prostoru p řilehlá k zemin ě 
Požadovaná hodnota  U = 0,45 W/m2.K 
Doporučená hodnota   U = 0,30 W/m2.K 
Navrženy skladby v hodnotách U = 0,21 – 0,45 W/m2.K 
 

b) Energetická náro čnost stavby 
Veškeré potrubní rozvody budou izolovány izolačními pouzdry z minerální vlny v 

tloušťce izolace dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb. 
Vyregulování rozvodů zařízení pro vytápění staveb bude provedeno v souladu 

s Vyhláškou 193/2007 Sb., § 7, odstavec 6 pomocí vyvažovacích ventilů. 
Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí dokumentace. 
Budova splňuje požadavek podle §6 odst.1, zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření 

energií. 
 
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C 
Obálka budovy     Uém = 0,32 W/(m2K) 
Roční spotřeba tepla pro vytápění:    Qrt   =  125,6 MWh                                                  
Roční spotřeba tepla pro TV:   QrTUV  =  37,2 MWh 
Roční potřeba tepla pro větrání  Qr =37,1 MWh 
Roční potřeba tepla pro osvětlení  Qr =61,8 MWh 
 

c) Posouzení využití alternativních zdroj ů energií  
Není řešeno.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 

prost ředí 
Pro zázemí personálu jsou navrženy denní místnosti vždy u příslušného pracovního 

úseku. Místnosti s okny jsou uvažovány s přirozeným větráním. Místnosti bez oken jsou 
větrány nuceně podle požadavků konkrétního prostředí. Výpočet denního osvětlení a 
výpočty umělého osvětlení budou doloženy v jednotlivých částech projektu. Vnitřní prostory 
jsou navrženy s plnohodnotným umělým osvětlením dle požadavků provozu. 

 
B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
 Škodlivým účinkem na stavbu je předpokládané pronikání radonu z podloží, dle 
provedeného protiradonového průzkumu bylo zjištěno střední riziko pronikání radonu do 
stavby. V rámci hydroizolace objektu bude použita hydroizolace s ochrannou proti střednímu 
riziku pronikání radonu z podloží. 
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b) Ochrana p řed bludnými proudy 
Neřeší se 
 
c) Ochrana p řed technickou seizmicitou 

 Hybné části klimatizačních jednotek jsou upevněny k rámu přes izolátory chvění – 
tudíž je zabráněno přenosu vibrací a hluku na stavební konstrukci. Jednotky 
vzduchotechniky jsou navrženy s vestavěnými izolátory chvění. 

d) Ochrana p řed hlukem 

 Zařízení vzduchotechniky 

 Veškeré vzduchotechnické rozvody jsou osazeny tlumiči hluku tak, aby hladiny 
akustických tlaků v místnostech vyhovovaly požadavkům nařízení vlády 272/2011Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dále jsou hybné části 
klimatizačních jednotek upevněny k rámu přes izolátory chvění – tudíž je zabráněno přenosu 
vibrací a hluku na stavební konstrukci.    

e) Protipovod ňová opat ření 

 Nejsou nutná, řešené území se nachází mimo oblast záplav. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, 
b) Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

- STL plynovodní přípojka napojená na STL plynovod vedený v ulici ZaHumny 
HUP + měření bude umístěno v oplocení lPE 40*3,2 – délka 3m 
- vodovodní přípojka napojená na vodovod vedený v ulici Za Humny 
vodoměrná řada umístěna ve vodoměrné šachtě na pozemku 
PE 50 – délka 5m 
- přípojka NN, ukončená v pilíři v oplocení 
- splašková kanalizační přípojka napojená na nově vybudovanou kanalizaci 
PVC KG 250 - délka 15m 
- dešťová kanalizační přípojka napojená na nově vybudovanou dešťovou kanalizaci 
PVC KG 200 – délka 7m 
- vjezd šířky 6m navazující na nově vybudovanou komunikaci 
  

B.4.  Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

 Příjezd do areálu bude novým vjezdem z nově vybudované komunikace napojené na 
ulici Za Humny. Vjezd bude šířky 6m a bude na něho navazovat vnitroareálová asfaltová 
komunikace. V areálu budou provedeny chodníky z betonové plošné dlažby. V areálu bude 
10 parkovacích stání a 4 stání pro imobilní klienty. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

 Napojení nově vybudované komunikace na stávající komunikaci v ulici Za Humny. 

c) Doprava v klidu 

 Zásobování objektu bude probíhat v dopoledních hodinách. V době klidu (noční 
hodiny) se nepředpokládá v areálu doprava.  
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d) Pěší a cyklistické stezky 

 Chodníky pro pěší mimo areál budou realizovány v rámci samostatného projektu 
dopravní infrastruktury. 

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

 Budou provedeny po dokončení stavby v rámci SO 04. 

b) Použité vegeta ční prvky 

 Budou vysazeny nové stromy, keře – viz. SO 04. 

c) Biotechnická opat ření 

 Nejsou navrhována. 

B.6.  Popis vlivu stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prost ředí 

 Realizací navrženého objektu se nemění vliv stavby na životní prostředí. Objekt 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby a při 
vlastním provozu ( likvidace - svoz odpadu) se bude třídit ustanovením zákona o odpadech 
č. 185/2001Sb., dle prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb., případně dalšími předpisy 
v odpadovém hospodářství. Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku 
této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní hospodářství. 

b) Vliv stavby na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb 
v krajin ě 

 Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

 Neposuzuje se. 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 

 Nevyžaduje se. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p ředpis ů 

 Nejsou navrhována. 

B.7.  Ochrana obyvatelstva 

 Při stavebních pracích je třeba dodržovat bezpečnostní a technologická pravidla, 
technologické postupy a ustanovení tak, aby nedošlo k porušení příslušných norem, nařízení 
a předpisů. Práce je třeba provádět s ohledem na zajištění bezpečnosti práce zejména 
s ohledem na dodržení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

 Během výstavby bude využito stávajících sítí. Během realizace stavby se 
předpokládá využití mobilních toalet. Návoz materiálu bude zajišťován dle potřeby stavby 
tak, aby byla minimalizována potřeba skládek stavebního materiálu. 

b) Odvodn ění staveništ ě 

 Dešťové vody ze staveniště budou svedeny na terén. 

Splašky: předpokládá se užití mobilních toalet. 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude dopravně napojeno provizorním vjezdem navazujícím na místní 
komunikaci. Pro napojení staveniště na vodovod bude využit stávající hydrant poblíž objektu. 
Napojení staveniště na zdroj elektrické energie je navrženo nadzemním vedením z přilehlé 
elektro skříně.  

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavební práce budou prováděny v mimo obytnou část obce. Zhotovitel stavby 
zpracuje plán postupu prací. Doprava osob a materiálu musí být řešena tak, aby byl zajištěn 
bezpečný pohyb občanů obce. 

 Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor učiní 
taková opatření, aby byl dopad negativních účinků ze stavby na okolí minimalizován. 

Při stavebních pracích může dojít k lokálnímu poškození a znečištění stávajících 
komunikací a zpevněných ploch. Po dokončení stavby budou poškozené plochy opraveny 
dodavatelem stavby. Znečištění stávajících komunikací stavební mechanizací bude ihned 
odstraněno.  

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny obecně platné bezpečnostní 
předpisy, vyhlášky a normy. 

Hranice staveniště bude oplocena mobilním oplocením výšky 2,0m s uzamykatelnou bránou. 
Vstup na staveniště – je z místní komunikace. 

Provádění stavební činnosti v nočních hodinách se nepředpokládá. Stavební práce 
nebudou vyžadovat kácení zeleně. Místo staveniště bude po dokončení stavby vyčištěno a 
uvedeno do původního stavu. Během provozu nemá stavba vliv na okolní pozemky. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 
hlukem, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 

Ovzduší –  V období výstavby budou výstupem emise ze stavebních strojů a nákladních 
automobilů zajišťujících provádění stavby a její zásobování materiálem. Pří výstavbě a 
manipulaci s matriálem budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí 
prachem. Zvýšená prašnost bude eliminována kropením staveniště. Dodavatel zajistí, aby 
nedošlo ke znečištění komunikací při výjezdu ze staveniště. 

Hluk – Nepředpokládá se nárůst hlučnosti nad zákonnou hranici. Zdrojem hluku budou 
stavební práce. Během výstavby to bude hluk ze stavebních mechanizmů a z dopravy 
související se stavebními pracemi. Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné 
stavební stroje. Nepředpokládá se kumulace mnoha strojů a tím vznikající enormní hluková 
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zátěž na jednom místě ve stejném čase. Stavební práce budou prováděné v denní dobu, tak 
aby okolí stavby nebylo obtěžováno nadměrným hlukem v noční době. 

Veřejná prostranství -   Stavební materiál ani suť nesmí být ukládána na vozovce, aby 
nedošlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu. V případě znečištění silnice vozidly 
vyjíždějícími za stavby, je nutné vozovku očistit. Zábor veřejných prostranství při výstavbě 
bude pouze v nejnutnějším rozsahu a po minimální dobu, kterou umožňuje technologie. Po 
dokončení prací bude povinností stavebníka uvést pozemky do původního stavu. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d řevin 

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.  

f) Maximální zábory pro staveništ ě 

(dočasné / trvalé) 

Nepředpokládají se trvalé ani dočasné zábory pro staveniště na veřejném 
prostranství.  

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora na parc.č. 172/2 a bude 
dočasné. 

g )Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace 

 Kód 
druhu 

Odpadu  

Název druhu odpadu  Kategorie  

odpadu 

Předpokládané 

množství [t] 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných  

látek (obaly od nátěrových hmot a pod) 

N 0,05 

17 05 04 Zemina nebo kameny O 20 

17 01 01 Beton O 0,5 

17 01 02 Cihly O 0,1 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O 0,01 

17 04 05 Železo a ocel (kovový odpad O 0,01 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 010 O 0,001 

17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 0,06 

20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír) O 0,07 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,06 

Odpady budou odváženy na skládku nebo sběren do 20 km od obce Skrbeň. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

 Zemní práce jsou navrženy v rámci objektu SO 01 a SO 02, kde bude provedeno 
založení objektů. Dočasná deponie zemin je uvažovaná v obci Skrbeň. Přebytečná zemina 
bude využita v rámci obce. 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Stavba se nachází v zastavěném území obce. Z tohoto důvodu je třeba provádět 
stavební práce s maximálním omezením hlučnosti, prašnosti a dalších negativních účinků na 
okolí.  

Provádění vlastní stavby neovlivní negativně životní prostředí, za těchto podmínek : 

že během stavby budou provedena taková opatření ze strany dodavatele, aby nebyla 
překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (po dobu 7ºº - 21ººhod 
LAeq=65 dB, po dobu 6ºº-7ºº a 21ºº-22ººhod LAeq=60 dB, po noční dobu LAeq=45 dB ) – 
v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. 

Pravidelné čištění cest a vozidel vyjíždějících ze staveniště na komunikace (snížení 
prašnosti) 

Práce prováděné v blízkosti vzrostlých stromů provádět pouze po zabezpečení těchto 
porostů proti poškození. 

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny obecně platné 
bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy. Použité materiály a technologie musí splňovat 
požadavky státní zkušebny, musí mít atest či protokol o zkoušce státní zkušebnou, dále musí 
splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani 
životnímu prostředí. 

Odpady vzniklé při provádění stavby je nutno odvézt k likvidaci. Všechny činnosti 
prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro 
nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., Vyhl. č. 
381/2001 Sb, Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky 
č.383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech s nakládání s odpady. 

Za správné nakládání s odpady vzniklých při realizaci, uložení a jejich následnou 
likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.  

Odpady budou shromažďovány dle druhu ve vhodných nádobách. Odpadový 
materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, bude shromažďován odděleně do 
zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů. 

Odpad z realizace díla - zbytkový stavební materiál.  

Stavební demoliční odpady budou přednostně po předchozím roztřídění na jednotlivé 
druhy (beton, cihla, keramika, sklo, apod..) předány k dalšímu využití na recyklační linku 
stavebních materiálů. 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, kterou určí obec, cca do 20km. 
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j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních 
předpis ů (zákon č.309/2006 Sb.) 

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě. 

Jedná se zejména o: 

Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zákon č.309/2006 kterým se stanovují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy) zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 

Ve Skrbeni 15.1.2014    Markéta Gabrlíková 
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Závěr 

 Předmětem diplomové práce bylo zpracování části projektové dokumentace 

pro provádění stavby domova důchodců ve Skrbeni. Součásti diplomové práce byla i 

specializace – zařízení pro vytápění staveb v úrovni dokumentace pro stavební 

povolení.. 

 Diplomová práce byla zpracována v rozsahu dle zdání vedoucího diplomové 

práce. 
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Seznam použitých zdroj ů 
 
Zákony a vyhlášky: 

Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 133/1998 Sb., O požární ochraně 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 23/2008 Sb.,  O technických podmínkách požární ochrany stavby 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

Vyhláška 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 269/2009 Sb., O obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 148/2007 Sb., O energetické náročnosti budov 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 

 

ČSN, EN: 

ČSN 01 0320 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, 2004 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, část 1, 3, 4, 2005 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov - část 2 - Požadavky, 2011 

ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

    vlastností stavebních výrobků – Požadavky, 2010 

ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – část 1 – Základní požadavky, 2007 

ČSN 73 4108 (734108) Šatny, umývárny a záchody 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, 2010 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení, 2011 

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování  

spotřebičů paliv, 2010 

ČSN EN 1991-1-3 – Zatížení konstrukcí, obecná zatížení, zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 – Zatížení konstrukcí, obecná zatížení, zatížení větrem 

ČSN ISO 128-23 (01 3114) – Technické výkresy – Pravidla zobrazování – část 23: 

Čáry na výkresech ve stavebnictví, červen 2004 
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ČSN EN ISO 4157-2 (01 3420) – Výkresy pozemních staveb – Systémy označování 

– část 2: Názvy a čísla místností, leden 2000 

ČSN 730802:2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810:2009 – Požární bezpečnost staveb – Společní ustanovení 

ČSN 73 0818:1997 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0821:2007 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a 

sociální péče, 2006 

ČSN 73 0873:2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0875:2011 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro 

navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně 

bezpečnostního řešení 

ČSN 01 3495:1997 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 
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Webové stránky a katalogy výrobc ů stavebních materiál ů : 

www.wienerberger.cz 

www.dektrade.cz 

www.isover.cz 

www.baumit.cz 

www.cemix.cz 

www.rockwool.cz 

www.sulko.cz 

www.optherm.cz 

www.bachl.cz 

www.soudal.cz 

www.rako.cz 

www.manus-pv.cz 

www.cenexa.cz 

www.heluz .cz 

www.kkh.cz 

www.nerezove-komponenty.cz 

 

 

Použitý software : 

Autocad LT R13 

Protech 

Microsoft Office – word, excel 
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Seznam použitých zkratek  

HI – hydroizolace 

TI – tepelná izolace 

EPS – expandovaný polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

ŽB – železobeton 

SDK – sádrokarton 

KCE – konstrukce 

1S – suterén – podzemní podlaží 

1NP – první nadzemní podlaží 

2NP – druhé nadzemní podlaží 

3NP – třetí nadzemní podlaží 

BPV – balt po vyrovnání 

V.B. – výškový bod 

UT – upravený terén 

PT – původní terén 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

PÚ – požární úsek 

NÚC – nechráněná úniková cesta 

CHÚC – chráněná úniková cesta 

PG6 – přenosný hasicí přístroj práškový PG6 

POZ – požární tabulka 
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SEZNAM  PŘÍLOH 

SLOŽKA A:  DOKLADOVÁ ČÁST 

 
01. TITULNÍ LIST 
02. ZADÁNÍ VŠKP 
03. ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 
04. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE 
05. PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI VŠKP 
06. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP 
07. PODĚKOVÁNÍ 
08. POPISNÝ SOUBOR VŠKP 
09. OBSAH 
10. ÚVOD 
11. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
12. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
13. ZÁVĚR 
14. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
15. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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SLOŽKA B:  STUDIE 

 

1. TEXTOVÁ ČÁST 

1.1. ROZBOR TYPOLOGIE A PROVOZNÍCH POŽADAVKŮ 
1.2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1.3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

2.1.  SITUACE STAVBY 
2.2.  PŮDORYS 1S 
2.3.  PŮDORYS 1NP 
2.4.  PŮDORYS 2NP 
2.5.  PŮDORYS 3.NP 
2.6.  ŘEZ A-A 
2.7.  POHLED JIHOVÝCHODNÍ 
2.8.  POHLED SEVEROZÁPADNÍ 
2.9.  POHLED SEVEROVÝCHODNÍ 
2.10 POHLED JIHOZÁPADNÍ 
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SLOŽKA C1:  ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A,B,D  
DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. 

 

1. ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A, B DLE VYHLÁŠKY 499/20 06Sb. 

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

2. ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D DLE VYHLÁŠKY 499/2006S b. 

2.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

2.2.1.   SITUACE STAVBY 
2.2.2.   PŮDORYS ZÁKLADŮ 
2.2.3. PŮDORYS 1S 
2.2.4. PŮDORYS 1NP 
2.2.5. PŮDORYS 2NP 
2.2.6.   PŮDORYS 3NP 
2.2.7. VÝKRES SKLADBY STROPU 1NP 
2.2.8. PŮDORYS STŘECHY 
2.2.9. PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ ŘEZY STŘECHOU 
2.2.10  ŘEZ A-A 
2.2.11 ŘEZ B-B 
2.2.12 POHLED JIHOVÝCHODNÍ 
2.2.13 POHLED SEVEROZÁPADNÍ 
2.2.14 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ 
2.2.15 POHLED JIHOZÁPADNÍ 
2.2.16 DETAIL 1 – UKONČENÍ STŘECHY 
2.2.17 DETAIL 2 – OSAZENÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ 
2.2.18 DETAIL 3 – VAZNICE 
2.2.19  DETAIL 4 – BALKON 3NP 
2.2.20 SPECIFIKACE OKEN A DVEŘÍ  
2.2.21 SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ  
2.2.22 SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 
2.2.23 SPECIFIKACE PŘEKLADŮ  
2.2.24 SPECIFIKACE SKLADEB PODLAH A KONSTRUKCÍ 

 

3. VÝPOČTOVÁ ČÁST  

3.1. VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
3.2. PROTOKOL PRŮKAZU ENB 
3.3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
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SLOŽKA C2:  POŽÁRN Ě BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

1. TEXTOVÁ ČÁST 

1.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

2.1.   SITUACE STAVBY 
2.2.   PŮDORYS 1S 
2.3. PŮDORYS 1NP 
2.4. PŮDORYS 2NP 
2.5.   PŮDORYS 3NP 
 

3. PŘÍLOHOVÁ ČÁST  

3.1.   PŘÍLOHA 1 – ROZDĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, VÝPOČET 
POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ, STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOSTI 

3.2. PŘÍLOHA 2 – POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
3.3. PŘÍLOHA 3 – OBSAZENOST OBJEKTU, DÉLKA ÚNIKOVÝCH CEST 
3.4. PŘÍLOHA 4 – PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE 
3.5. PŘÍLOHA 5 – BEZPEČNOSTNÍ TABULKY 

 

 

SLOŽKA C3:  SPECIALIZACE 

1. TEXTOVÁ ČÁST 

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST  

2.1   SCHEMA KOTELNY 
2.2 PŮDORYS KOTELNY 
2.3. PŮDORYS 1S 
2.4 PŮDORYS 1NP 
2.5 PŮDORYS 2NP 
2.6 PŮDORYS 3NP 

3. VÝPOČTOVÁ ČÁST  

3.1.   VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT BUDOVY 

   

 

 

 

 

 


