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Abstrakt 
 
V diplomové práci je řešena novostavba  samostatně stojícího domu pro seniory. Objekt je 
řešen v obci Drnovice, okres Blansko. Domov pro seniory má 1 podzemní podlaží a 3 
nadzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou navrženy léčebné složky např. rehabilitace, 
masáže, tělocvična a k tomu příslušné hygienické zázemí. Dále se tu nachází technické 
zázemí objektu, hygienické zázemí a šatny pro zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží je 
navržen vstup do objektu, recepce, knihovna, společenská místnost, jídelna a další prostory. 
Druhé a třetí nadzemní podlaží je navrženo k bydlení. Rozměry v maximálním obrysu domu 
jsou 55,14x30,34m.  Základové konstrukce jsou ze základových pasů z prostého betonu 
C16/20. Podkladní betonová deska tloušťky 150mm je vyztužena KARI sítí 100/100/6. 
Objekt je proveden ze systému Heluz, obvodové zdivo suterénu je provedeno z BTB 
tvarovek. Schodiště je železobetonové deskové. Střecha domu je plochá, jednoplášťová. 
 
  
Klí čová slova 
  
Novostavba domu pro seniory 
Betonové základy 
Podzemní podlaží 
Zdící systém Heluz + BTB tvarovky 
Stropní systém z filigránových desek 
Železobetonové schodiště 
  
 
Abstract 
 
The thesis dealt with newly built detached house for seniors. The building is designed in the 
village Drnovice, Blansko district. House for seniors has one basement and three floors. In the 
basement are designed therapeutic ingredients such as physiotherapy, massage, gym and the 
appropriate sanitary facilities. Further there are technical facilities, sanitary facilities and 
lockers for employees. The first floor is designed to entry, reception, library, lounge, dining 
room and other spaces. Second and third floor is designed for living. Dimensions of the 
maximum contour of the house are 55,14 x30,34 m. Foundations are of strip footings of plain 
concrete C16/20. The thickness of the base concrete slab is 150mm and is reinforcer with 
KARI networks 100/100/6. The building is made of Heluz system, perimeter basement walls 
is made of the BTB fittings. The staircase is a reinforced concrete slab. The roof of the house 
is flat, single. 
 
 
Keywords 
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Ceiling system of filigree panels 
Reinforced concrete staircase 
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Domov pro seniory je navržen v souladu se zadáním. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Domov pro seniory 

Místo stavby: Drnovice  
                       679 76 Drnovice                                                                                                                                                       

Katastrální území: Drnovice 

Parcelní čísla pozemků: 12/19, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 18/9, 80/12, 80/8, 
80/7, 80/6, 80/5, 80/4, 20/34, 20/33, 20/13, 20/28, 20/32, 80/3, 80/2, 80/13, 80/1, 12/27, 12/7, 
12/26, 12/25, 12/1, 23/2, 23/1 

Vlastník parcel: Všechny pozemky jsou ve vlastnictví obce 

Předmět dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby  
                                      Diplomová práce 

Stavební úřad: Lysice 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

stavebník: obec Drnovice  
                 IČ 44992785 
                 Drnovice 102, 679 76 Drnovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Vedoucí práce: Ing. Věra Maceková, CSc. 

Hlavní projektant: Bc. Silvie Kupková 
                              Drnovice 274, 679 76 Drnovice 

A.2 Seznam vstupních údajů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a 
číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
 
Není předmětem řešení DP. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci , na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
Stavební zákon 183/2006 Sb. 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 



Vyhláška č. 499/2006 Sb. Se změnami 62/2013 Sb. 
Vyhláška 398/2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

c) další podklady 

Internetové zdroje: 

www.isover.cz 
www.heluz.cz 
www.dektrade.cz 
 
A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

V současné době se jedná o zastavěné území, stávající stavba bude odstraněna na základě 
souhlasu všech majitelů z důvodu jejího špatného statického stavu.  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvláště 
chráněném území nebo v záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech  

         Pozemek je velký a na většině plochy jen mírně svažitý, obsahuje množství travnatých ploch, 
které umožňují vsakování dešťových vod. Veškerá voda odváděná ze střechy objektu bude 
svedena dešťovou kanalizací do podzemní záchytné jímky umístěné na zahradě. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce Drnovice.  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

          Budova splňuje požadavky platného územního plánu obce Drnovice. A splňuje požadavky 
územně plánovací informace. 

 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Námitky a požadavky dotčených orgánů jsou splněny.  



h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Objekt nevyžaduje udělení žádné výjimky. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

Stavba není závislá na žádných jiných stavbách v dotčeném území a okolí. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit jako domov pro seniory. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není památkově chráněná. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

          Navržené řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o obecných technických 
 požadavcích na výstavbu.  
Zejména je dbáno ustanovení: 
-o obecných požadavcích na výrobky pro stavby, 
-o tepelně technických a energetických požadavcích na stavby, 
-o požární bezpečnosti staveb 
Jsou splněny technické požadavky na stavby i obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání stavby podle vyhlášky 398/2009 Sb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

Všechny požadavky jsou splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 



h) navrhované kapacity stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

zastavěná plocha: 2929,6 m² 

plocha stavebního pozemku: 27760,8 m²  

procento zastavění: 11% 

navrhovaná kapacita: 14 bytů pro 18 osob 

počet pracovníků: 12 pracovníků 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 

Není předmětem řešení DP. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládané zahájení stavby: 5/2014 

Předpokládané ukončení stavby: 7/2017 

k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady: 30 mil. Kč bez DPH 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO – 01 Demolice stávajících objektu 

SO – 02 Domov pro seniory 

SO – 03 Vodovodní přípojka 

SO – 04 Kanalizační přípojka 

SO – 05 Plynovodní přípojka 

SO – 06 Připojení elektrických silových rozvodů 

SO – 07 Přípojka telekomunikačních sítí 

SO – 08 Finální terénní úpravy území 

 

 

Dne 4.1.2014                                                                                         ……………………. 
                                                                                                                  Silvie Kupková 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku  

Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou, je vzdálen 10,5 m od místní 
komunikace. K vlastnímu pozemku je zbudována nová komunikace a parkoviště pro 18 
automobilů. Na staveništi se nachází původní objekt, který bude po domluvě s vlastníky 
pozemku odstraněn. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na návrh 
zařízení staveniště. Z hlediska uvažovaných prací je staveniště vhodné, dostupnost dobrá. 
Staveništní doprava bude vedena místní komunikací, která bude napojena na nově vzniklou 
komunikaci k objektu.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Žádný z těchto průzkumů nebyl proveden, ale vychází se ze základových poměrů sousedních 
staveb. Únosnost základové půdy je 0,3 MPa. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

V době zpracování pozemku není známo, že by na pozemku byla nějaká ochranná a 
bezpečnostní pásma.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Realizace stavby a úpravy okolního terénu neovlivní okolní stavby ani pozemky, vše se 
odehraje na vlastním stavebním pozemku. Okolí stavby je třeba chránit běžnými prostředky- 
dodržovat noční klid, zamezit nadměrné hlučnosti a prašnosti. Stavba nemění odtokové 
poměry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizace stavby nevznáší požadavky na asanace a kácení dřevin. Bude provedena demolice 
stávající budovy dle platných předpisů. Stavební suť bude odvezena ze staveniště. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plněné funkcí lesa (dočasné/trvalé) 

Území je již vyjmuto ze zemědělského půdního fondu. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 



Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Bude vybudována nová komunikace na východní straně pozemku, která bude navazovat na 
místní komunikaci. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Všechna vedení, na které je zapotřebí stavbu napojit se nachází v jižní části pozemku. 
Jedná se o vodovod pitné vody, oddílnou kanalizační stoku, vedení středotlakého plynovodu, 
vedení elektrických silových sítí a vedení telekomunikační sítě. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Žádné podmiňující nebo stavbou vyvolané nebo související investice zde nejsou. Stavba musí 
být realizována v uvedeném termínu. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu domu pro seniory s 14 byty pro 18 seniorů v obci Drnovice. Objekt má 
3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Zastřešeno plochou střechou. V blízkosti hlavní 
budovy by se mělo v další etapě realizovat 15 malých rodinných domů pro 15 seniorů.  

zastavěná plocha: 2929,6 m² 
plocha stavebního pozemku: 27760,8 m²  
procento zastavění: 11% 
navrhovaná kapacita: 14 bytů pro 18 osob 
počet pracovníků: 12 pracovníků 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena ve stejném místě jako předchozí stavba. Dodržuje jižní fasádní uliční čáru 
se stávajícími bytovými domy. Objekt domova pro seniory je navržen jako samostatně stojící 
novostavba. Objekt má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Zastřešen plochou 
střechou. Hlavní vstup do objektu je z východní strany. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Předpokládané barevné řešení: první nadzemní podlaží fasáda v barvě Kreativ 2021 (žlutá), 
druhé a třetí nadzemní podlaží fasáda v barvě Kreativ 2074 (oranžová). Dům má navrženou 
fasádu tak, aby co nejvíce odpovídala převažující barvě fasád okolních budov. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Domov pro seniory má v podzemním podlaží léčebné složky např. rehabilitace, vířivku, 
masáže, tělocvičnu a k tomu příslušné hygienické zázemí, dále se tu nachází technické 



zázemí, hygienické zázemí a šatny pro zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží je hlavní 
vstup do objektu, recepce, knihovna, společenská místnost, ordinace, zázemí pro 
zaměstnance, jídelna, přípravna a další prostory. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro 
bydlení. V domě se nachází dvouramenné schodiště a výtah. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt je podsklepený s 3 nadzemními podlažími. Zastřešen plochou střechou. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční řešení (včetně skladeb konstrukcí) je patrné z výkresové části projektové 
dokumentace. Stavba bude postavena na základových pasech z betonu C16/20 s vyztužením 
kari sítí 100/100/6. Obvodové zdivo podzemního podlaží je navrženo z BTB tvarovek 
50/40/24 (P+D) tl. 400mm, ostatní podlaží jsou navržena z keramických tvarovek HELUZ 
PLUS 40 broušená s celoplošným lepidlem tl. 400mm. Vnitřní nosné zdivo z tvarovek 
HELUZ PLUS 30 broušená s celoplošným lepidlem tl. 300mm. Vnitřní nenosné příčky 
v  podzemním podlaží a v 1. nadzemním podlaží z tvarovek HELUZ 20, HELUZ 17,5, 
HELUZ 11,5. Vnitřní nenosné příčky v 2. a 3. nadzemním podlaží ze sádrovláknitých desek 
FERMACELL. Stropy jsou navrženy z filigránových desek tl. 60mm, celková tloušťka 
stropní konstrukce 250mm. Střecha je navržena jako plochá ukončena 2 hydroizolačními 
asfaltovými pásy. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Vlastní nosná konstrukce stavby je navržená dle empirických vztahů a podkladů výrobce. 
Tudíž je zajištěna mechanická odolnost a stabilita celého objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Přesná technická řešení technologických celků jsou součástí dílčích částí projektu, které jsou 
řešeny ve velké míře specialistou. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Mezi technologická a technická zařízení se budou řadit vzduchotechnické jednotky, zařízení 
zajišťující vytápění a ohřev vody pro celý objekt 



Není předmětem řešení DP. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

PBŘ je řešeno samostatnou přílohou PD, viz. část C4. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického posouzení  

Všechny konstrukce a výplně otvorů byly navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům normy 
ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov a ČSN 730532 – Akustika 

b) energetická náročnost stavby 

Byl zpracován energetický štítek a stavba byla zařazena do kategorie C – vyhovující. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Větrání je navrhováno přednostně jako přirozené okny, v 1S a 1NP je řešeno větrání pomocí 
vzduchotechnické jednotky. (Není předmětem řešení DP) 

Vytápění je plynovými kotli, které jsou umístěny v místnosti S51. Jako otopná tělesa budou 
použity deskové radiátory. (Není předmětem řešení DP) 

Vnitřní elektrické rozvody světelné a zásuvkové jsou napojeny z rozvaděče. Kabely jsou 
vedeny  pod omítkou ve stěnách a stropech. (Není předmětem řešení DP) 

Vnitřní rozvod teplé i studené pitné vody je napojený na vnitřní vodovodní rozvody. Voda 
bude rozvedena k jednotlivým zařizovacím předmětům. (Není předmětem řešení DP) 

Kanalizace je řešena jako oddílná.  

Odpadové hospodářství je řešeno pomocí kontejnerů umístěných v blízkosti stavby. 

Stavba neovlivní nijak zásadně okolí.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativnímu účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není řešena, podle průzkumu se radon v podloží nenachází. 

b) ochrana před bludnými proudy 



Je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není třeba řešit, v domě pro seniory není a nikdy nebude žádný provoz, který by vyvozoval 
takové účinky. 

d) ochrana před hlukem 

Je zajištěna obvodovými konstrukcemi, které mají požadovanou neprůzvučnost. 

e) protipovodňová opatření 

Není třeba řešit, stavba se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

U objektu budou zřízeny nové přípojky elektro, vodovod, kanalizace, plynovod a budou 
napojeny na stávající veřejnou síť. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

Není předmětem řešení DP. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Podél jižní hranice stavební parcely vede místní komunikace. K objektu bude zbudována nová 
komunikace, která bude napojena na stávající komunikaci. Parkování bude zajištěno 
zbudováním parkovacích míst v okolí objektu.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Podél jižní hranice stavební parcely vede místní komunikace. K objektu bude zbudována nová 
komunikace, která bude napojena na stávající komunikaci. 

c) doprava v klidu 

U objektu bude zřízeno parkoviště s 18 parkovacími místy z toho bude 6 pro osoby se 
sníženou schopností orientace  a pohybu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší stezky jsou navrženy okolo celého objektu ze zámkové dlažby. Cyklistické stezky nejsou 
navrhovány.  

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 



V rámci stavby budou provedeny zpevněné plochy, parkoviště, přístupová komunikace. Bude 
provedeno zatravnění objektu a osazení stromů a keřů v okolí objektu. 

b) použité vegetační prvky 

Budou použiti dřevité vegetační prvky, keře menšího vzrůstu. Návrh sadových úprav bude 
zadán zahradnímu architektovi. 

c) biotechnická opatření 

Žádná biotechnická opatření nejsou navrhována. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby neobsahuje žádnou 
výrobu, takže nebudou vznikat žádné zplodiny, které by ohrožovaly ovzduší. Hluk bude 
vznikat pouze běžným pohybem návštěvníků. Splaškové vody budou svedeny do veřejné 
kanalizace, dešťové vody budou sváděny do nádrže nacházející se v prostoru zahrady. Při 
provozu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude ukládán do kontejnerů a následně 
odvážen. Při likvidaci odpadů se bude postupovat dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech, 
vyhláška 381/2001 stanovující katalog odpadů. 
Půda nebude nijak znečišťována. 
Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 
příslušné normy a předpisy. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologický funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít zásadní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nebylo nutné vést zjišťovací řízení. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Všechny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva budou splněny. 
Stavba nebude pro obyvatelstvo nebezpečná. 

B.8 Zásady organizace výstavby 



a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Není předmětem řešení DP. Jejich zajištění je věcí budoucího zhotovitele. 

b) odvodnění staveniště 

Není předmětem řešení DP. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Bude zbudována nová komunikace, která bude napojena na stávající místní komunikaci. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se 
nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím 
lehkých odpadů. V souvislosti se stavbou nejsou navrhována žádné asanace ani kácení dřevin. 
Je nutno provést demolici stávajícího objektu podle daných opatření. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Není předmětem řešení DP. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Není předmětem řešení DP. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není předmětem řešení DP. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny 
předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy 
o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které 
budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v 
realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě 
a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho 
prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 
Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné 
odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 
Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. 
Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
 



j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní 
vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se 
vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat 
se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních 
materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě  
o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly 
prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled 
vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být 
zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být 
zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy 
mimo vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace nebo během 
budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými 
bezpečnostními předpisy. Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být 
provedena příslušná opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. 
Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory 
apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude 
součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do 
bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být 
označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. Vzhledem k rozsahu 
navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se budou pohybovat pracovníci více než 
jednoho dodavatele, takže je pravděpodobná nutnost přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich 
bezbariérové užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení 
upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se 
nepředpokládají. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou žádné speciální podmínky. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: 5/2014 

Předpokládané ukončení stavby: 7/2017 

Dne 4.1.2014                                                                                         ……………………. 
                                                                                                                  Silvie Kupková 
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D.1.1 Technická zpráva stavebního objektu 

1) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Novostavba domu pro seniory, který bude sloužit k bydlení seniorů. Je situován na stavebním 
pozemku v k.ú. Drnovice. Objekt má 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Střecha domu 
je navržena jako plochá jednopláš´tová. V domě pro seniory je navrženo 14 bytů pro 18 
seniorů. V blízkosti hlavní budovy by se mělo v další etapě realizovat 15 malých rodinných 
domů pro 15 seniorů. 

zastavěná plocha: 2929,6 m² 
plocha stavebního pozemku: 27760,8 m²  
procento zastavění: 11% 
navrhovaná kapacita: 14 bytů pro 18 osob 
počet pracovníků: 12 pracovníků 
 
2) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 

Stavba je navržena jako volně stojící objekt, který je podsklepený a má 3 nadzemní podlaží. 
Je situován do obce Drnovice na mírně svažitém terénu. Obvodové zdivo suterénu je 
navrženo z BTB tvarovek tl. 400mm, obvodové zdivo 1.-3. nadzemního podlaží ja navrženo 
z keramických tvarovek Heluz tl. 400mm. Stropní konstrukce z filigránových desek tl. 60mm, 
celková tloušťka stropní konstrukce 250mm. Střecha je plochá, jednoplášťová s hydroizolací 
s asfaltových pásů. V domě se nachází dvouramenné schodiště a výtah. Domov pro seniory 
má v podzemním podlaží léčebné složky např. rehabilitace, vířivku, masáže, tělocvičnu a 
k tomu příslušné hygienické zázemí, dále se tu nachází technické zázemí, hygienické zázemí a 
šatny pro zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží je hlavní vstup do objektu, recepce, 
knihovna, společenská místnost, ordinace, zázemí pro zaměstnance, jídelna, přípravna a další 
prostory. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro bydlení.  

Jedná se o stavbu, která podléhá vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Před objektem je navrženo 6 
parkovacích stání  odpovídající vyhlášce 39/2006 Sb. Přístup do budovy je řešen pomocí 
betonové rampy. V objektu se nachází výtah.  

3) celkové provozní řešení, technologie výroby 

Domov pro seniory má v podzemním podlaží léčebné složky např. rehabilitace, vířivku, 
masáže, tělocvičnu a k tomu příslušné hygienické zázemí, dále se tu nachází technické 
zázemí, hygienické zázemí a šatny pro zaměstnance. V prvním nadzemním podlaží je hlavní 
vstup do objektu, recepce, knihovna, společenská místnost, ordinace, zázemí pro 
zaměstnance, jídelna, přípravna a další prostory. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro 
bydlení. V objektu se nevyskytuje výrobní provoz ani technologie. 

 



4) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt je podsklepený a má 3 nadzemní podlaží.                                                         
Konstrukční řešení (včetně skladeb konstrukcí) je patrné z výkresové části projektové 
dokumentace. 

1) Zemní práce 
 
Zemní práce jsou provedeny formou základové jámy se svahováním a základových rýh. V 
místě stavby se sejme ornice v tloušťce 150mm. Hlavní objem prací bude proveden stroji a 
základové rýhy se upraví ručně včetně dočištění základové spáry. Výkopy budou provedeny 
nad hladinou podzemní vody.  
Zemina bude uskladněna na pozemku a následně použita pro terénní úpravy.  
 
2) Základové konstrukce 
 
Únosnost základové půdy Rdt = 0,3 MPa. Základové konstrukce jsou provedeny formou 
základových pásů vybetonovaných do čisté rýhy. Hloubka základových pasů obvodových stěn 
a vnitřních nosných stěn v podsklepené časti -4,650, hloubka základových pasů vnitřních 
nenosných stěn -4,250 a hloubky základových pasů u schodišť -4,400. Pro vybetonování 
základových pásů bude použit beton třídy C16/20. Podkladní betonová deska v tloušťce 
150mm z betonu C16/20 vyztužena kari sítí 100/100/6. 
 
3) Svislé nosné konstrukce 
 
Obvodové zdivo suterénu je navrženo z BTB tvarovek 50/40/24 (P+D), obvodové zdivo 1.-3. 
Nadzemního podlaží je navrženo z keramických tvarovek Heluz Plus 40 broušená 
s celoplošným lepidlem. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvarovek Heluz Plus 
30 broušené s celoplošným lepidlem. 
 
4) Vodorovné konstrukce 
 
Stropy jsou navrženy z filigránových desek tl. 60mm, celková tloušťka stropní konstrukce 
250mm. Uložení filigránových desek 50mm. 
Železobetonový věnec z betonu C20/25, ocel B510, z vnější strany opatřen tepelnou izolací 
z polystyrenu v tl. 80mm (viz. výpis věnců). 
Železobetonové průvlaky budou zhotoveny monoliticky (viz. výpis průvlaků).  
 
5) Schodiště 
 
Vnitřní schodiště je dvouramenné železobetonové deskové. Je tvořeno 25 stupni, 
v jednotlivých ramenech je 11 stupňů + 3 předložené stupně u nástupního ramene. Výška 
stupně 150mm, šířka stupně 330mm. Schodiště bude vetknuto do obvodové stěny a bude mít 
samostatný základ. Stupně budou obloženy keramickou dlažbou. Schodiště bude opatřeno 
madlem a v některé části zábradlím výšky 1000mm. 
Venkovní schodiště ocelové-nosná ocelová konstrukce schodiště včetně schodnic bude 
svařena z profilů U160, zábradlí z trubek 50/2 a tyčoviny průměru 14mm, kotvení pomocí 
chemických kotev do betonových základů. 



6) Výtahová šachta 
 
Provedení výtahové šachty musí odpovídat národním stavebním předpisům a požadavkům  
ČSN EN – 81-2. 
Výtahová šachta je provedena jako železobetonová konstrukce, její založení spočívá na 
základové desce tl. 200mm. Šachta je projektována s ohledem na ČSN 27 4210. Stěny, 
podlaha a strop šachty bude proveden z nehořlavého materiálu. Musí mít dobrou mechanickou 
odolnost, aby odolaly zatížení a také trvalé deformaci. Prohlubeň šachty bude izolována proti 
pronikání vlhkosti, dále bude taky tepelně odizolována. Dno šachty bude opatřeno 
protiolejovým nátěrem do výšky stěny cca 100mm. V šachtě není dovoleno umisťovat žádná 
jiná zařízení ani el.vedení. Šachta bude trvala osvětlena namontovanými svítidly. Na veškeré 
elektropráce je nutné dodat revizní elektro zprávu. Montáž zařízení výtahu bude prováděno 
specializovanou firmou, která dodavateli stavby předá přesné podklady stavební připravenosti 
šachty. 
 
7) Střešní konstrukce 
 
Nad celým objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha s hydroizolací z asfaltových 
pásů. Sklon střešních rovin je různý.  
 
8) Příčky 
 
Příčky v suterénu a 1. nadzemním podlaží jsou navrženy z keramických tvarovek Heluz 20 
(497x200x249mm), Heluz 17,5 (497x175x249mm)  a Heluz 11,5 (497x115x249mm). Příčky 
v 2. A 3. Nadzemním podlaží jsou navrženy ze sádrovláknitých desek fermacell v tl. 135mm. 
 
9) Překlady 
 
Překlady jsou navrženy jako keramické Heluz 23,8 a, doplněnými o tepelnou izolaci 
v tloušťce 120mm. (viz. výpis překladů) 
 
10) Komín 
 
Komín je navržen systémem Schiedel – dvouprůduchové tvárnice s větrací šachtou 
UNI16L16  a je umístěn v kotelně. 
 
11) Podlahy a podhledy 
 
Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu podlah. V objektu budou provedeny 
nášlapné vrstvy z keramické dlažby, laminátu a koberce.  
Na terase v 1.NP bude provedena nášlapná vrstva z dřevěných prken a na terase v 2. NP bude 
provedena nášlapná vrstva z terasových čtverců z masivního dřeva. U hlavního vchodu bude 
provedena nášlapná vrstva z kamenné dlažby. Chodniky okolo objektu budou provedeny 
z betonové dlažby. 



V 1.S a 1.NP jsou ve všech místnostech navrženy zavěšené podhledy ze sádrovláknitých 
desek. 
 
12) Terasa 
 
U terasy bude provedena opěrná zeď ze svahových tvarovek, schodiště na terasu bude také 
vytvořeno ze svahových tvarovek.. Boční stěny terasy bude tvořit opěrná zeď ze štípaných 
tvarovek. Terasa je tvořena z nosičů, které se ukládají na zhutněný štěrk a dále z terasových 
prken a je opatřena nerezovým zábradlím výšky 1m.  
 
13) Povrchové úpravy 
 
Na venkovní stěnu je navržena silikonová tenkovrstvá omítka v tl. 4mm.V oblasti soklu je 
navržen kamenný obklad v tl. 4mm. Na vnitřní keramické stěny je navržena 
vápenocementová omítka v tl. 10mm, na stropy v tl. 20mm. Na vnitřní sádrovláknité příčky je 
navržen akrylátový nátěr. Sádrokartonové podhledy budou opatřeny sádrovou omítkou tl. 
5mm. 
Vnitřní obklady v koupelně, na WC a v kuchyni jsou navržena jako keramické. Pod obklady 
bude provedena omítka opatřena hydroizolačním nátěrem. 
V objektu by měly být řešeny kontrasty barev. 
 
14) Truhlářské výrobky 
 
Vnitřní dveře v suterénu a 1. nadzemním podlaží jsou osazeny do ocelových zárubní, dveře v 
2. a 3. nadzemním podlaží jsou osazeny do obložkových zárubní. (viz. výpis truhlářských 
výrobků) 
Vnitřní parapet dřevotřískový. 
 
15) Zámečnické výrobky 
 
Dveře v 1S a v 1NP jsou osazeny do ocelových zárubní. U teras a balkonů je navrženo 
nerezové zábradlí (viz. výpis zámečnických výrobků) 
 
16) Klempířské výrobky 
 
Dešťové svody a žlaby jsou z titanzinkovaného plechu opatřený antikorozním nátěrem. 
Venkovní parapetní desky oken jsou z pozinkovaného plechu, který je opatřený antikorozním 
nátěrem. (viz. výpis klempířských výrobků) 
 
17) Tepelné a zvukové izolace 
 
V podlaze na terénu je tepelná izolace z desek z extrudovaného polystyrenu v tl. 120mm, 
v podlaze v 1. až 3.NP je tepelná izolace tvořená deskou z minerální plsti v tl. 40mm. Plochá 
střechy bude zateplena tepelnou izolací z minerální plsti ve dvou vrstvách celková tl. 220mm. 



Terasa ve 2.NP bude zateplena tepelnou izolací ze spádových klínu EPS 150S v tl. 100-
220mm, druhá vrstva tepelné izolace z desek PIR v tl. 60mm. Objekt bude v suterénu zateplen 
tepelnou izolací EPS Perimetr v tl. 120mm a v ostatních podlažích fasádními izolačními 
deskami z minerálních vláken v tl. 120mm. 
 
18) Hydroizolace 
 
Izolace podlah je navržena proti zemní vlhkosti pásy z SBS modifikovaného asfaltu, pásy 
budou vytaženy 300mm nad upravený terén. (izolační pás je dostatečně funkční i jako 
protiradonová izolace) 
Ve střešním plášti je hydroizolace tvořena 2 hydroizolačními pásy z SBS modifikovaného 
asfaltu. 
V koupelnách a na WC bude pod dlažbu a obklad provedena stěrková hydroizolace. 
 
19) Výplně otvorů 
 
Okna a vnější dveře budou dřevěná –  barvy  světle hnědé, zasklené izolačním dvojsklem 
včetně atypických oken. Vnitřní dveře budou dřevěné s ocelovou zárubní v 1.S a v 1.NP a s 
obložkovou zárubní v 2.NP a 3.NP. Výplně otvorů na hranici požárních úseků budou splňovat 
požadavky požární odolnosti dle požární zprávy. 
 
20) Zdravotechnika a ohřev TUV  
 
Rozvod vody je veden plastovým potrubím EKOPLASTIK k zařizovacím předmětům. Jako 
zdroj pro ohřev TUV jsou plynové kotle umístěný v místnosti S51. (Není předmětem řešení 
DP) 
 
21) Vytápění 
 
Vytápění je plynovými kotly umístěným v místnosti S51. Jako otopná tělesa budou použity 
deskové radiátory. (Není předmětem řešení DP) 
 
22) Větrání 
 
Větrání objektu je zajištěno ve většině případů infiltrací okny, ke které dochází v důsledku 
netěsnosti. V ostatních případech pomocí vzduchotechnického zařízení. V případě zvýšení 
rychlosti výměny vzduchu – otevírání oken. (není předmětem řešení DP) 
 
23) Elektroinstalace 
 
Vnitřní elektrické rozvody světelné a zásuvkové jsou napojeny z rozvaděče. Kabely jsou 
vedeny pod omítkou ve stěnách a stropech. V blízkosti hlavního vstupu se nachází elektroměr. 
(Není předmětem řešení DP) 
 



24) Plynoinstalace 
 
Nová plynová přípojka je vedena ze stávajícího nízkotlakého potrubí. V blízkosti hlavního 
vstupu se nachází HUP. (Není předmětem řešení DP) 
 
25) Vodoinstalace 
 
Vnitřní rozvod teplé i studené pitné vody je napojený na vnitřní vodovodní rozvody. Voda 
bude rozvedena k jednotlivým zařizovacím předmětům. (Není předmětem řešení DP) 
 
26) Zvláštní konstrukce 
 
Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900mm.              
Dveře musí být opatřeny vodorovnými madly ve výši 900mm.  
V hygienických zařízeních, která jsou řešena pro osoby s omezenou schopností pohybu musí 
být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Po obou stranách záchodové mísy 
musí být madla (na straně přístupu sklopné madlo a záchodovou mísu musí přesahovat o 
100mm, madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu 
přesahovat o 200mm). Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 
500mm. 
Sprchové kouty musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech 450x450mm ve výši 
460mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600mm od rohu sprchového koutu. V dosahu ze 
sedátka a to vy výši 800mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150mm nad podlahou 
musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. V místě ruční sprchy musí být 
vodorovné a svislé pevné madlo. 
Před okny v jednotlivých bytech musí být provedena ochranná lišta, aby bylo okno chráněno 
před najetím vozíku. 
 
5) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. 
Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 
362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění 
a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak 
jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém, 
bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy  
a užívání konstrukce. 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí. Stavba je 
navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky 
na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích.  
Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 
příslušné normy a předpisy. 



Při výstavbě může dojít k mírnému zvýšení prašnosti a hluku ze strojů. Stavbou nebude 
ohroženo životní prostředí, nedojde ke vzniku znečišťujících tuhých a plynných látek ani 
jiných škodlivin. Dodavatel stavby musí dbát na pořádek a čistotu na staveništi a po ukončení 
stavby zlikvidovat veškerý odpad. 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech. Objekt je navržen v souladu 
s požadavky zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
a nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

6) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika /hluk, vibrace – popis 
řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Všechny konstrukce a výplně otvorů byly navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům normy 
ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov a ČSN 730532 – Akustika. Více podrobností 
v samostatné části PD – Tepelná technika. 
 
7) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Vše je řešeno samostatnou přílohou. 

8) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v projektové 
dokumentaci), musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s podmínkami stanovenými 
výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí být v souladu s montážními návody 
konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů stanovených výrobcem 
zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

9) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 

Nejsou navrženy netradiční technologické postupy. 

10) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby-obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Není předmětem řešení DP. 

11) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných-stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 

Není předmětem řešení DP. 

12) výpis použitých norem 

Stavební zákon 183/2006 Sb. 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 



ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb se změnami 62/2013 Sb. 
Vyhláška 398/2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
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Závěr: 
 
Diplomová práce řeší technické zpracování domu pro seniory tj. prováděcí výkresy stavby, 
technické zprávy, tepelně technické posouzení objektu, požárně bezpečnostní řešení, 
specializaci betonové konstrukce  a seminární práci. 
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www.lift-components.cz 

www.cemix.cz 

 



Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
CPP – cihla plná pálená 
MVC – malta vápenocementová 
ŽB – železobeton 
SBS asfaltový pás – styren-butadien-styren asfaltový pás 
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1 Situace studie    M 1:500 
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6 Svislý řez B-B studie   M 1:100 
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4 Půdorys 1.S M 1:50 
5 Půdorys 1.NP M 1:50 
6 Půdorys 2.NP M 1:50 
7 Půdorys 3.NP M 1:50 
8 Svislý řez A-A M 1:50 
9 Svislý řez B-B M 1:50 
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22 Detail balkon M 1:5 
 
 
 
 
 



 

 
C2 - SEZNAM PŘÍLOH: 
 
Výpis výrobků a překladů 
Výpis skladeb 
Předběžný výpočet základů a schodiště 
Seminární práce  
 
 

C3 - SEZNAM PŘÍLOH: 
 
Výpočet prostupu tepla stěnou 
Výpočet prostupu tepla podlah 
Výpočet prostupu tepla ploché střechy 
Akustické posouzení 
Energetický štítek 
 
 

C4 - SEZNAM PŘÍLOH: 
 
Technická zpráva PBŘ 
Požárně technické posouzení - výpočty 
Půdorys 1.S. – PBŘ 
Půdorys 1.NP. – PBŘ 
Půdorys 2.NP. – PBŘ 
Situace 
 
 

C5 - SEZNAM PŘÍLOH: 
 
Statický výpočet schodiště 
Možné provedení napojení průvlaku na sloup + uložení filigránových desek 
Výkres výztuže schodišťové desky – nástupní rameno suterén  
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