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Abstrakt 

 Obsahem mé diplomové práce je řešení domu s pečovatelskou službou na Hovězí. 

Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt, ve tvaru obdelníku o rozměrech 36,045 x 

16,295m. Konstrukční systém je zděny, z akustických cihel Porotherm AKU Z. Střecha je 

sedlová z dřevěných vazníků, krytina je plechová se skolem 12°. Základy jsou železobeto-

nové a betonové pásy.  

  

Klíčová slova 

 Hovězí, dům s pečovatelskou službou, sedlová střecha, dřevěný vazník, zděný sys-

tém, třípodlažní budova  

  

Abstract 

 The aim of my diploma thesis is the solution of nursing house in Hovězí. Three 

floored building is without cellar in the shape of rectangle and its size is 36,045 x 16,295m. 

Structural system is made from bricks specifically acoustic bricks Porotherm AKU Z. The 

saddle roof is from wooden trusses, roofing material is made from metal sheet with rake 

angle 12°. Basis of the building is ferroconcrete and concrete.  

  

Keywords 

 Hovězí, nursing house, saddle roof, wooden trusses, masonry system, three floored 

building  
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ÚVOD 

 Zadáním mé diplomové práce bylo zpracování prováděcí projektové dokumentace 

stavby domu s pečovatelskou službou na Hovězí. Má práce je zaměřena na návrhu dispo-

zičního řešení objektu, výběr vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a vypracová-

ní výkresové dokumentace včetně textové části a příloh.Toto téma jsem si vybrala, neboť 

v dané obci jsou velké požadavky na stavbu podobného charakteru. 

 Ke své diplomové práci dále zpracovávám dvě specializace. První z nich je  posou-

zení a návrh vybraných konstrukcí ze železobetonu, ve druhé specializaci se věnuji oblasti 

TZB, především oblasti zdravotně-technických instalací . 

 Dům pro seniory je řešen jako samostatně stojící nepodsklepená budova, která má 3 

nadzemní podlaží. Obsahuje 16 bytových jednotek, zařízení pro provozování pečovatelské 

služby, ale i další provozy týkající se zdravotnictví. Objekt má rozměry 36,045 x 16,295m. 

Je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 12° a výškou hřebene 12,240m.  
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A.1 Identifikační údaje 

 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 

Dům s pečovatelskou službou 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

 Místo stavby:    Hovězí 

Katastrální území:   Hovězí 

Stavební úřad:    Vsetín 

Krajský úřad:    Zlín 

  Parcelní čísla: 12985, 12984, 12982/1, 12981/1, 72, 15553/1, 

16552 

A.1.1 Údaje o stavebníkovi 

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

Obecní úřad Hovězí 

Hovězí  2 

Hovězí 

756 01 

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

zická osoba nebo podnikající) nebo 

 - 

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

ba) 

 - 
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A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fy-

zická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ bylo-li přiděleno, 

adresa sídla (právnická osoba), 

  Lucie Koňaříková, Hovězí 152, Hovězí 756 01 

b) jméno a přijímení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Čes-

kou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vy-

značeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 - 

c) jména a přijímení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českoukomorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace.  

 - 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu/jména autorizovaného inspekto-

ra, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

  Stavba byla povolena  na základě Stavebního úřadu – Městský úřad Vsetín 

Svárov 1080, 755 24 Vsetín. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována dokumentace pro provádění stavby  

  Dokumentace pro provádění stavby byla provedena na základě dokumenta-

ce pro vydání stavebního povolení. 

c) další podklady 

- podklady z Katastrálního úřadu Vsetín, Městského úřadu Vsetín 
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- vizuální prohlídka pozemku 

- požadavky investora 

- architektonická studie 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 

Stavební parcely 12985, 12984, 12982/1, 12981/1, 15553/1, 16552 se nacházejí na 

území obce Hovězí, blízko středového náměstí obce. Pozemek je ve vlastnictví obecního 

úřadu Hovězí. Dříve zde stála stará sokolovna, kterou však nechal obecní úřad zbourat, aby 

zde bylo místo na stavbu pro seniory. V okolí pozemku je přes ulici řada rodinných domů. 

Vedle pozemku se nachází místní obchod a venkovní hřiště pro malé děti . Ze severní stra-

ny se zde nachází komunikace II.třídy a železniční kolej. Z přilehlé komunikace je vstup na 

pozemek zajištěn z jižní strany. 

Stavební pozemek je do jisté míry rovinný, nachází se zde pár vzrostlých stromů a 

keřů, místo kde stála stará sokolovna je již srovnané a bez zbytkových sutin.  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Řešené území se nenachází v záplavovém území, v památkové zóně, v památkové 

rezervaci, ani ve zvláště chráněném území. 

c) údaje o odtokových poměrech  

 Navržená novostavba nemá vliv na stávající  odtokové poměry v území.  

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

 Novostavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územ-

ní rozhodnutí nahrazující a nebo  územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o je-

jím souladu s územně plánovací dokumentací, 

Novostavba je v souladu s územním plánem obce. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.Vzájemné odstupy staveb jsou 

také dodrženy. Vzniklá stavba bude respektovat vzhledem stávající okolní domy a 

dobře mezi tyto domy zapadne z hlediska architektonického hlediska. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace a bu-

dou provedeny dle požadavků dotčených orgánů. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

 V dotčeném území nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

 Nejsou známy žádné další související či podmiňující investice.  

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemo-

vitostí). 

Pozemky s parcelními čísly 12985, 12984, 12982/1, 12981/1, 15553/1, 

16552, jedná se o pozemky určené pro zástavbu. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou na Hovězí. 

b) účel užívání stavby, 

Účelem užívání stavby je jak stavba pro bydlení, tak i budova pro poskytování slu-

žeb veřejnosti. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 

apod.) 

 Stavba nebude památkově chráněná. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Stavba se zhotovuje aby vyhověla jak požadavkům technickým, tak i požadavkům 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z ji-

ných právních předpisů) 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumen-

tace a budou provedeny dle požadavků dotčených orgánů, požadavky vyplývající 

z jiných právních předpisů nejsou uvedeny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou známy výjimky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovní-

ků apod.) 

Zastavěná plocha:     1455,6 m² 

Obestavěný prostor:     6408,00 m³ 

Užitná plocha :     587,35 m² 

Počet bytových jednotek:   16 BJ 

Počet uživatelů:    18 osoby 

Plocha zeleně     1132,58 m² 

Plocha zpevněných ploch:   868,25 m² 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s deš-

ťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Celková denní potřeba vody:   35 osob – 1800 l/den 

Dešťová voda se bude odvádět dešťovou kanalizací. Součástí práce je energetický 

štítek budovy. Hodnocená budova domu s pečovatelskou službou spadá do třídy B 
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– Úsporná, viz samostatná příloha bakalářské práce. 

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

etapy), 

 Předpokládané zahájení stavby: 08/2016 

 Předpokládané ukončení stavby: 11/2017 

k) orientační náklady stavby. 

 - aproximativní propočet při částce 22 tis. Kč/m² 

 - orientační hodnota stavby 32 010 000 Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaří-

zení 

 Stavební objekty: 

  SO 01 – Dům s pečovatelskou službou 

  SO 02 – Zpevněné plochy 

  SO 03 – Přípojka splaškové kanalizace 

  SO 04 – Přípojka dešťové kanalizace 

  SO 05 – Přípojka vodovodu 

  SO 06 – Přípojka plynovodu 

  SO 07 – Přípojka nízkého napětí 

  SO 08 – Přípojka sdělovacího kabelu 

  SO 09 – Terénní a sadové úpravy 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek není svažitý, dříve zde stála stará sokolovna, kterou však nechal 

obecní úřad zbourat, aby zde bylo místo na stavbu pro seniory. V okolí pozemku je 

přes ulici řada rodinných domů. Vedle pozemku se nachází místní obchod a venkovní 

hřiště pro malé děti . Ze severní strany se zde nachází komunikace II.třídy a železniční 

koleje. Z přilehlé komunikace je vstup na pozemek zajištěn z jižní strany. 

Nachází se zde pár vzrostlých stromů a keřů, místo kde stála stará sokolovna je již 

srovnané a bez zbytkových sutin. 

Pozemek má rozlohu 2588,18m², Jedná se o nenáročnou stavbu. Pozemek je ve 

vlastnictví stavebníka. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hyd-

rogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na pozemku byl proveden geologický průzkum, který určil jednoduché základové 

poměry, původní zemina je jíl štěrkovitý F2, konzistence tuhá, nezámrzná hloubka 

0,8m.  

Dále byl proveden hydrogeologický průzkum, který zjistil hladinu podzemní vody 

v hloubce 8m.  

 Žádné stavebně historické nálezy nebyly zjištěny.  

 Dle radonového průzkumu bylo zjištěno, že se pozemek nachází v nízké kategorii 

radonového rizika 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemku se nenachází trasy inženýrských veřejných sítí,pouze jejich přípojky, 

které budou chráněny při realizaci stavby. Jiná bezpečnostní pásma se zde nenachází. 

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

 V blízkosti stavby se nenachází poddolované ani záplavové území. 

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

poměry v území 
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Stavba nebude okolním pozemkům nijak stínit, a nebude ani negativně 

ovlivňovat okolní stavby a pozemky, plotem bude zajištěno ochranné území.  

Dešťová voda ze střechy, bude odvedena do retenční nádrže dešťovým od-

padním potrubím, tato nádrž se bude nacházet na severozápadní části pozemku. 

Odvodnění okolo stavby objektu bude pomocí drenážního potrubí, které bude vy-

vedeno mimo pozemek pomocí trativodu. 

Odvodnění přilehlého parkoviště bude pomocí vsakovacích prvků přes od-

lučovač ropných látek do dešťové kanalizace. 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky a neohrožuje 

je. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude potřeba skrývka ornice a kácení dřevin, jedná se o přibližně 3 starší stromy, 3 

stromy budou ponechány a jejich kmeny budou chráněny obedněním. Demolice na ře-

šeném pozemku proběhla již v r. 2014  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Ochrana zemědělského půdního fondu – objekt je navržen v zastavěném území, 

proto se ze ZPF neprovádí vynětí. 

 Ochrana lesního půdního fondu – je bez vlivu. 

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

a technickou infrastrukturu) 

Dopravní infrastruktura: 

 Vjezd na pozemek je z jižní strany komunikace. Na pozemku bude vytvoře-

na mezi komunikací a objektem příjezdová komunikace šířky 6m, s 11 parkovacími 

kolmými místy, z toho budou 2 místa vyhrazena pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Podél komunikace bude vybudován chodník. 

Technická infrastruktura: 

 Objekt bude napojen na stávající veřejnou technickou infrastrukturu. Pro 

dům s pečovatelskou službou budou zbudovány nové přípojky splaškové kanaliza-

ce, dešťové kanalizace, plynovodu, vodovodu, nízkého napětí a sdělovacího kabelu. 
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Dešťová voda ze střech a parkoviště bude odváděna dešťovým odpadním potrubím 

do retenční nádrže a následně do dešťové kanalizace 

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

 Věcné, ani časové vazby nejsou u novostavby známy, stejně jako podmiňující, vy-

volané a související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Účelem užívání stavby je ubytování pro seniory, kterým bude poskytována pečova-

telská služba. Bude zde 16 samostatných bytových jednotek, dále prostory pro poskytování 

pečovatelských služeb, jídelna, administrativa budovy, lékárna, ordinace praktického léka-

ře. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí a stavebního povo-

lení nedalekým stavebním úřadem ve Vsetíně. Stavba je v souladu s územním plánem obce 

Hovězí. Objekt má obdélníkový tvar o rozměrech 36,045 x 16,295 m. Novostavba má 3 

nadzemní podlaží a žádné podzemní podlaží. Novostavba respektuje odstupové vzdálenosti 

od okolních budov a svým dispozičním a materiálovým řešením nenarušuje ráz krajiny ani 

charakter okolních budov. 

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

řešení 

Dům s pečovatelskou službou je řešen jako nepodsklepená třípodlažní budova. Má 

obdélníkový tvar o rozměrech 36,045 x 16,295 m. Obvodové stěny jsou z keramických 

tvárnic Porotherm AKU, bílé barvy tloušťky 300 mm. Obvodové stěny jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem Etics, tepelná izolace v tomto systému je volena 

jako minerální vlna firmy Isover. Vnitřní nosné stěny jsou také ze systému Porotherm 

AKU, jejich tloušťka je 250 mm, střecha je řešená jako šikmá sedlová z hliníkového 

plechu Satjam červeno-černé barvy se sklonem 12°. Objekt má dvě štítové stěny, které 
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jsou oplechovány. Sokl kolem domu je tvořen marmolitem, komín je obložen kamen-

ným obkladem. Stropy a základy jsou provedeny z betonu a železobetonu, stejně jako 

sloupy v některých místnostech. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do objektu je na jižní fasádě. V 1.NP se nacházejí administrativní 

místnosti, dílna pro údržbáře, hygienické zázemí, ordinace s čekárnou a příslušenstvím, 

lékárna s příslušenstvím, jídelna a zázemí jídelny, potravinové sklady a místnosti slou-

žící jako zázemí pro personál domu s pečovatelskou službou. 

Z chodby v 1.NP se dostaneme pomocí schodiště nebo pomocí výtahů do chodby 2. 

nadzemního podlaží. Zde se nachází pouze bytové jednotky, zázemí pro poskytování 

pečovatelské služby, hygienické místnosti, společenská místnost, místnosti pro praní, 

žehlení a skladování. Tyto samé místnosti se opakují i v následujícím posledním nad-

zemním podlažím. V 3.NP se nachází na chodbě prostup ve stropní konstrukci, který 

slouží pro pohyb osob v mezistřešním prostoru, nebo přímo na střeše. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena jako bezbariérová a bude i tímto způsobem provedena. 

Tento objekt vyžaduje částečné plnění požadavku na užívání stavby osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Při návrhu domu s pečovatelskou službou jsem se řídila vyhláškou č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím uží-

vání nebo provozu  nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Bě-

hem užívání stavby budou dodrženy všechny veškeré příslušné legislativní předpi-

sy. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
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Dům s pečovatelskou službou je řešen jako nepodsklepená třípodlažní bu-

dova. Má tvar obdélníku o rozměrech 36,045 x 16,295 m. Konstrukční systém je zděný 

z keramických tvárnic s kontaktním zateplovacím systémem. Střecha je sedlová, tvoře-

ná příhradovými vazníky GANG-NAIL se sklonem 12°. V objektu bude 16 bytových 

jednotek. Vnitřní dispoziční řešení bylo navrhnuto dle domluvy s investorem tak, aby 

vyhovovalo budoucím obyvatelům tohoto domu. 

b) konstrukční a materiálové řešení  

SO 01 – Rodiný dům 

Zemní práce: Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice, 

která se bude odebírat do hloubky 150mm, tato ornice bude uskladněna na pozem-

ku v  rohu severo-východní části pozemku. Stromy, které nebudou odstraněny, bu-

dou opatřeny ochranným dřevěným bedněním, na ochranu jejich kmenů. Výkopy se 

provedou dle výkresu základů. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočiště-

ním. 50% odkopané zeminy se ponechá na pozemku pro budoucí násypy a  dosypy 

se štěrkem. 

Základy: Základy jsou tvořeny betonovými a železobetonovými pásy, které 

v některých místech dosahují větších hloubek, proto kvůli úspoře betonu budou vy-

budovány k těmto odstupňovaným základům krčky. Základy jsou z betonu C20/25. 

Podkladní deska je tloušťky 150mm vyztužena kari sítí. Základ pod železobetonové 

sloupy budou tvořit železobetonové patky. 

Svislé  konstrukce: Obvodové stěny jsou tvořeny keramickými tvárnicemi Poro-

therm AKU, tl. 300 mm na tepelně izolační maltu. Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny 

keramickými tvárnicemi Porotherm AKU, tl. 250 mm na tepelně izolační maltu. 

Svislé nenosné konstrukce: Svislé nenosné konstrukce jsou tvořeny keramickými 

příčkami Porotherm 11,5 AKU. 

Vodorovné konstrukce: Strop nad všemi podlažími je tvořen železobetonovou 

deskou tl.220mm. Železobetonové věnce jsou navrženy v úrovni stropní konstrukce 

po celém obvodu stavby. 

Schodiště:  Je řešeno jako železobetonová monolitická deska se dvěma rameny, tl. 

Desky je 150 mm. Povrchová úprava schodiště je tvořená podlahou z PVC. Zábrad-
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lí je nerezové, kotvené do schodišťových stupňů. Mezipodesta a schodišťové rame-

no mají šířku 1300 mm. Výška schodišťového stupně z 1.NP do 2.NP má 171 mm a 

jeho šířka je 290 mm, výška schodišťového stupně z 2.NP do 3.NP má 165 mm a 

jeho šířka je 300 mm. Schodiště je oddilatováno od přilehlých stěn za účinkem sní-

žení hluku. 

Střešní konstrukce: Střešní konstrukce tříplášťová a je realizována jako sedlová 

střecha tvořena vazníky Gang-Nail se sklonem 12°. Střecha je odvětrávána vzdu-

chovými mezerami, tepelná izolace je umístěna pouze nad stropem posledního nad-

zemního podlaží. Spodní plášť je tvořen železobetonovou stropní konstrukcí, tepel-

nou izolací Orsik mezi a pod vazníky, parozábranou z modifikovaného asfaltového 

pásu s hliníkovou vložkou a difúzní folií EUROFOL. Horní plášť je tvořen  záklo-

pem z OSB desek tl. 25 mm, latěmi a kontralatěmi, zastřešení je plechovou kryti-

nou Satjam Roof, černo-červene barvy. 

Komín: Komín je tvořen systémem Schiedel se dvěmi průduchy Ø 200mm 

Izolace proti zemní vlhkosti: Jako izolaci proti zemní vlhkosti byl zvolen SBS mo-

difikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Glastek 40 Special 

Mineral, který je plnoplošně nataven s přesahy 100mm. 

Tepelná izolace: Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systé-

mem ETICS z minerální izolace Isover TF Profit l. 160 mm, stěny v kontaktu se 

zeminou mají izolaci XPS Syntos XPS Prime 30 v tl. 100 mm. Izolace podlah 

v kontaktu se zeminou je zde tepelná izolace EPS Grey 100, v tl. 100mm. Izolace 

na střeše je od firmy Isover Orsik. Izolace v podlahách nadzemních podlažích je vo-

lena jako akustická Isover AKU.  

Akustická izolace: Izolace v podlahách nadzemních podlažích je volena jako akus-

tická Isover N.  

Vnější povrchy: Na tepelnou izolaci kontaktního zateplovacího systému ETICS bu-

de provedena stěrka se zatlačenou sklotextilní síťovinou. Finální vrstvou bude 

omítka Baumit Silikon TOP, v jemně krémové barvě. 

Vnitřní povrchy: Vnitřní omítka je tvořena přednástřikem a následnou vrstvou 

omítky Baumit MANU 1. Obklady v koupelnách a jiných místnostech budou kera-
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mické, v některých prostorách bude instalována instalační předstěna ze sádroharto-

nu. 

Doplňující konstrukce a stavby:  Všechny skladby podlah, stěn, střech jsou ve výpi-

su skladeb. Zámečnické, truhlářské a klempířské výrobky jsou specifikovány ve 

výpisu těchto prvků.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu stavby jsou uvažovány pouze materiály s dostatečnou mechanickou 

odolností. Stabilita stavby je zajištěna  návrhem  konstrukcí dle příslušných ČSN, 

s technickými podklady a technologickými postupy výrobců tak, aby zatížení 

v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek poškození stavby, její části, tech-

nického vybavení nebo okolní zástavby. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

a) technická zařízení 

Vytápění 

Vytápění objektu je pomocí třech plynových kondenzačních kotlů 3x 

LOGOMAX PLUS BG 172, o výkonu jednoho kotle 30kW. Jednotlivé místnosti 

jsou vytápěny teplovodním ústředním vytápěním s otopnými tělesy. Kotle budou ve 

verzi Kombi. 

Plynovod 

Objekt je vytápěn plynovými kondenzačními kotly. K objektu je nově vybudo-

vána plynová přípojka, ukončena hlavním uzávěrem plynu v nice na hranici po-

zemku. 

Vodovod 

K objektu je přivedena nově vybudovaná přípojka vody, která je ukončena vo-

doměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě. 

Kanalizace 

Splaškové vody jsou odvedeny pomocí nově vybudované přípojky splaškové 

kanalizace do hlavní veřejné kanalizace 
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Dešťová voda ze střech bude odvedena do retenční nádrže, do této nádrže bude 

odvedena i voda z parkoviště, přes odlučovač ropných látek. 

Elektrická energie 

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno přes nově vybudova-

nou přípojku nízkého napětí na stávající vedení NN. Na hranici pozemku bude 

umístěn ve zděném sloupku a ve skříni hlavní elektrický rozvaděč. 

Sdělovací připojení 

Napojení objektu na sdělovací kabel bude provedeno přes nově vybudovanou 

přípojku sdělovacího kabelu na stávající sdělovací kabel.  

Bleskosvod 

Celý objekt bude chráněn před bleskem hromosvody navržených dle ČSN EN 

62305  a uzemněny v základové spáře zemnícími páskami FeZn. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 viz B.2.7. a) 

c) technologická zařízení 

 V domě s pečovatelskou službou nejsou žádná technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Posouzení technických podmínek požární ochrany jsou součástí příslušných příloh, 

podmínkou je dodržení příslušných norem. Požárně bezpečnostní řešení je řešeno samo-

statně v příloze Složka č.5 – D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení. 

Řešeno v samostatné příloze Složka č. 6 – Stavební fyzika 

b) energetická náročnost stavby 

Řešeno v samostatné příloze Složka č. 6 – Stavební fyzika 

c) posouzení využití alternativních zdrojů  
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Na objektu není použit žádný alternativní zdroj energie 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a ko-

munální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytá-

pění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady ře-

šení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Větrání 

Větrání místností v objektu je přirozené pomocí okenních otvorů a to ve 

všech obytných místnostech. V hygienických zařízeních, kde není možnost přiro-

zeného větrání je navrhnut odsávací systém pomocí ventilátorů, kde přívod vzdu-

chu je zajištěn větracími lištami ve dveřích. 

Vytápění 

Vytápění objektu je pomocí třech plynových kondenzačních kotlů 3x 

LOGOMAX PLUS BG 172, o výkonu jednoho kotle 30kW. Jednotlivé místnosti 

jsou vytápěny teplovodním ústředním vytápěním s otopnými tělesy. Kotle budou ve 

verzi Kombi. 

Osvětlení 

Všechny pobytové místnosti jsou dostatečně osvětleny a prosluněny okenními 

otvory. Místnosti budou vybaveny i umělým osvětlením dle typu místnosti. 

Zásobování vodou 

Objekt bude zásobován pintou vodou z vodovodního řádu 

Odpady 

Komunální odpady bude sbírán do kontejnerů umístěných v prostoru pro uklá-

dání komunálního odpadu. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pronikání radonu není v této lokalitě zjištěno. 
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b) ochrana před bludnými proudy 

 Na pozemku se nenachází žádné bludné proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Na řešeném území se nevyskytuje žádná seizmicita. 

d) ochrana před hlukem 

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532. 

Dalším opatřením je vybudování protihlukové stěny na severní straně, aby se omezil 

hluk od železnice a silnice II. Třídy. Dalším opatřením je zvolení izolačních trojskel 

pro okna, výstavba z keramických tvárnic AKU a jako kontaktní zateplovací systém 

byla zvolena izolace z minerálních vláken. 

e) protipovodňová opatření 

Území se nenachází v záplavovém území, tudíž nemusíme řešit protipovodňová 

opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 Jsou vyznačeny ve výkrese č. C.2 – Celkový situační výkres 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Nejsou specifikovány. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Pozemek je dobře přístupný pro chodce i dopravní prostředky z přilehlé 

komunikace, místo napojení je v jiho-západní čísti pozemku a budou zde vybudo-

vány parkovací stání. Podél komunikace bude vybudován chodník. Šířka připojo-

vací komunikace je 6 m. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
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Stavba je dobře přístupná pro chodce i dopravní prostředky z přilehlé ko-

munikace, místo napojení je v jiho-západní čísti pozemku a budou zde vybudovány 

parkovací stání. Podél komunikace bude vybudován chodník. Šířka napojovací 

komunikace je 6 m. 

c) doprava v klidu  

 Součástí stavby je 11 parkovacích stání, z toho jsou 2 stání vyhrazena pro 

osoby s omezenou možností ohybu a orientace. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nejsou předmětem tohoto projektu. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Po dokončení výstavby dojde k úpravám terénu. Bude vybudován kolem ce-

lého objektu okapový chodník a budou vybudovány zpevněné plochy. 

b) použité vegetační prvky 

Na objektu využijeme základních travnatých směsí a ostatní zeleně, které se 

budou hodit k našim klimatickým podmínkám 

c) biotechnická opatření 

Nejsou navržena žádná biotechnická opatření 

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

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

Na stavbě dojde během výstavby ke zvýšení hluku a prašnosti, proto je nut-

né provést opatření k jejich snížení a dodržovat povolené normy. Na stavbě bude 

umístěn kontejner, na skladování odpadů, které budou následně likvidovány specia-

lizovanou firmou. Způsoby nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. 

Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. 

Prašnost se bude řešit kropením potřebných míst a dopravní auta budou 

vždy očištěna od bláta, než vyjedou na příjezdovou komunikaci. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památkových 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických a vazeb 

v krajině 

Stavba nemá vliv na přírodu, krajinu rostliny ani živočichy. Dopad stavby 

na životní prostředí je minimální. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Na stavbu nebyl kladen požadavek  na zjišťovací řízení nebo stanoviska 

EIA 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma vztahující se 

k životnímu prostředí 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a)    splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatel-

stva 

Stavba splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Stavba je charakterizována jedním staveništěm, kde musí být zajištěn zdroj 

vody, elektrické energie a odvod kanalizace. Bude využité přípojek na hranici po-

zemku po domluvě se správci sítě. 

b)    odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je pomocí sběrných jímek (drenáží), nebo vsaková-

ním. 
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c)    napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

K pozemku je přilehlá vedlejší komunikace, z které se zajistí jak dopravní, 

tak i technická infrastruktura, na stavbě bude zřízen nový elektroměrový rozvaděč 

a zemní vodoměrná šachta pro odběr vody. 

d)    vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště 

z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. 

e)    Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Ochrana staveniště je zajištěna oplocením min. výšky 1,8 m, 3 vzrostlé 

stromy budou pokáceny a u třech vzrostlých stromů zajistíme obednění jejich 

kmenů. Ochrana hluku se musí řídit dle příslušných právních norem, neboť se u 

našeho objektu nejedná o stavbu náročnou, neměly by stroje tyto limity porušovat. 

Na stavbě bude umístěn kontejner, na skladování odpadů, které budou ná-

sledně likvidovány specializovanou firmou. Způsoby nakládání s odpady se řídí zá-

konem č. 185/2001 Sb. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle plat-

ných předpisů. 

Prašnost se bude řešit kropením potřebných míst a dopravní auta budou 

vždy očištěna od bláta, než vyjedou na příjezdovou komunikaci. 

f)    maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Materiál bude průběžné doplňován na stavbu, skladové plochy budou jen na 

pozemku dotčené stavby a budou dočasné 

g)    maximální produkované množství  a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou v souladu se zákonem 

č.154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvise-

jícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku 

k tomu určenou. 

17 01 01 beton 
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17 01 02 cihla 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 plasty 

17 04 05 železo/ocel 

17 05 01 zemina/kameny 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad 

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

Po výkopových pracích zůstane 50% přebytečné zeminy, která se odveze na 

skládku, u objektu se bude skladovat pouze ornice a 50% původní zeminy pro bu-

doucí obsypy. 

i)    Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v dobrém technic-

kém stavu, při jejichž znečištění budou omyty vodou a budou zde osazeny lapače 

pro uniklé oleje. Odpady budou likvidovány v zařízeních k tomu určených 

j)    Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení po-

třeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Během provádění stavby musí být všichni pracovníci řádně proškolení 

z BOZP dle příslušných norem a nařízení, toto proškolení bude uvedeno a evido-

váno ve stavebním deníku.  

Při provádění stavebních prací musí být dodržena vyhláška 591/2006 Sb., o 

bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Výkopy musí být zajištěny proti pádu zábradlím, svislé stěny výkopu budou 

jištěny pažením pokud je hloubka výkopu vyšší jak 1,5 m. Staveniště bude 

z bezpečnostních důvodu oploceno a označeno cedulí se zákazem vstupu pro ne-

povolané osoby. 
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k)    úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou vznikají částečné požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l)    zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chod-

ců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

m)    stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Práce na stavbě nebudou moct být prováděny ve výškách, pokud je silná 

bouře, nebo mráz, pokud je dohlednost menší než 30 m, při teplotě venkovní nižší 

než -10 °C, při nárazech větru o rychlosti vyšší jak 8 m/s. 

n)    Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doba výstavby se předpokládá přibližně 15 měsíců po zahájení stavby. 

Stavba bude provedena jednorázově s ohledem na klimatické podmínky. V létě se 

budou provádět zemní a základové práce, následující hrubou stavbou a po vymrz-

nutí hrubé stavby bude dodělána celá budova. 

 Předpokládané termíny výstavby :  Zahájení stavby: 8/2016 

      Ukončení stavby 11/2017 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

a) účel objektu, funkční plán, kapacitní údaje 

Projektová dokumentace řeší návrh novostavby domu pro seniory s pečovatelskou 

službou na Hovězí. Účelem stavby je vybudování domu pro seniory s pečovatelskou 

službou.  

Kapacitní údaje stavby: 

Zastavěná plocha:     1455,6 m² 

Obestavěný prostor:     6408,00 m³ 

Užitná plocha :     587,35 m² 

Počet bytových jednotek:   16 BJ 

Počet uživatelů:    18 osoby 

Plocha zeleně     1132,58 m² 

Plocha zpevněných ploch:   868,25 m² 

Pro možnost ubytování je zde 14 bytových jednotek jednolůžkových, a dvě bytové 

jednotky dvoulůžkové.  

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové uží-

vání stavby: 

 Dům s pečovatelskou službou je řešen jako nepodsklepená třípodlažní budova. Má 

obdélníkový tvar o rozměrech 36,045 x 16,295 m. Obvodové stěny jsou z keramických 

tvárnic Porotherm AKU, bílé barvy tloušťky 300 mm. Obvodové stěny jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem Etics, tepelná izolace v tomto systému je volena 

jako minerální vlna firmy Isover. Vnitřní nosné stěny jsou také ze systému Porotherm 

AKU, jejich tloušťka je 250 mm, střecha je řešená jako šikmá sedlová z hliníkového 

plechu Satjam červeno-černé barvy se sklonem 12°. Objekt má dvě štítové stěny, které 

jsou oplechovány. Sokl kolem domu je tvořen marmolitem, komín je obložen kamen-
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ným obkladem. Stropy a základy jsou provedeny z betonu a železobetonu, stejně jako 

sloupy v některých místnostech. 

V objektu je uvažováno s bezbariérovým řešením stavby. Všechny přístupové ko-

munikace, chodby v objektu, prahy dveří, rozměry výtahů i vyhrazené bytové jednotky 

podléhají normě ČSN 398/2009 Sb. A dalším příslušným normám 

c) provozní řešení, technologie výroby: 

Hlavní vstup do objektu je na jižní fasádě. V 1.NP se nacházejí administrativní 

místnosti, dílna pro údržbáře, hygienické zázemí, ordinace s čekárnou a příslušenstvím, 

lékárna s příslušenstvím, jídelna a zázemí jídelny, potravinové sklady a místnosti slou-

žící jako zázemí pro personál domu s pečovatelskou službou. 

Z chodby v 1.NP se dostaneme pomocí schodiště nebo pomocí výtahů do chodby 2. 

nadzemního podlaží. Zde se nachází pouze bytové jednotky, zázemí pro poskytování 

pečovatelské služby, hygienické místnosti, společenská místnost, místnosti pro praní, 

žehlení a skladování. Tyto samé místnosti se opakují i v následujícím posledním nad-

zemním podlažím. V 3.NP se nachází na chodbě prostup ve stropní konstrukci, který 

slouží pro pohyb osob v mezistřešním prostoru, nebo přímo na střeše. 

Vstupy do provozoven jsou odděleny samostatným vchodem. 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 

SO 01 – Dům s pečovatelskou službou 

Zemní práce: Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice, 

která se bude odebírat do hloubky 150mm, tato ornice bude uskladněna na pozem-

ku v  rohu severo-východní části pozemku. Stromy, které nebudou odstraněny, bu-

dou opatřeny ochranným dřevěným bedněním, na ochranu jejich kmenů. Výkopy se 

provedou dle výkresu základů. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočiště-

ním. 50% odkopané zeminy se ponechá na pozemku pro budoucí násypy a  dosypy 

se štěrkem. 

Základy: Základy jsou tvořeny betonovými a železobetonovými pásy, které 

v některých místech dosahují větších hloubek, proto kvůli úspoře betonu budou vy-

budovány k těmto odstupňovaným základům krčky. Základy jsou z betonu C20/25. 

Podkladní deska je tloušťky 150mm vyztužena kari sítí. Základ pod železobetonové 
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sloupy budou tvořit železobetonové patky. 

Svislé  konstrukce: Obvodové stěny jsou tvořeny keramickými tvárnicemi Poro-

therm AKU, tl. 300 mm na tepelně izolační maltu. Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny 

keramickými tvárnicemi Porotherm AKU, tl. 250 mm na tepelně izolační maltu. 

Svislé nenosné konstrukce: Svislé nenosné konstrukce jsou tvořeny keramickými 

příčkami Porotherm 11,5 AKU. 

Vodorovné konstrukce: Strop nad všemi podlažími je tvořen železobetonovou 

deskou tl.220mm. Železobetonové věnce jsou navrženy v úrovni stropní konstrukce 

po celém obvodu stavby. 

Schodiště:  Je řešeno jako železobetonová monolitická deska se dvěma rameny, tl. 

Desky je 150 mm. Povrchová úprava schodiště je tvořená podlahou z PVC. Zábrad-

lí je nerezové, kotvené do schodišťových stupňů. Mezipodesta a schodišťové rame-

no mají šířku 1300 mm. Výška schodišťového stupně z 1.NP do 2.NP má 171 mm a 

jeho šířka je 290 mm, výška schodišťového stupně z 2.NP do 3.NP má 165 mm a 

jeho šířka je 300 mm. Schodiště je oddilatováno od přilehlých stěn za účinkem sní-

žení hluku. 

Střešní konstrukce: Střešní konstrukce tříplášťová a je realizována jako sedlová 

střecha tvořena vazníky Gang-Nail se sklonem 12°. Střecha je odvětrávána vzdu-

chovými mezerami, tepelná izolace je umístěna pouze nad stropem posledního nad-

zemního podlaží. Spodní plášť je tvořen železobetonovou stropní konstrukcí, tepel-

nou izolací Orsik mezi a pod vazníky, parozábranou z modifikovaného asfaltového 

pásu s hliníkovou vložkou a difúzní folií EUROFOL. Horní plášť je tvořen  záklo-

pem z OSB desek tl. 25 mm, latěmi a kontralatěmi, zastřešení je plechovou kryti-

nou Satjam Roof, černo-červene barvy. 

Komín: Komín je tvořen systémem Schiedel se dvěmi průduchy Ø 200mm 

Izolace proti zemní vlhkosti: Jako izolaci proti zemní vlhkosti byl zvolen SBS mo-

difikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Glastek 40 Special 

Mineral, který je plnoplošně nataven s přesahy 100mm. 

Tepelná izolace: Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systé-

mem ETICS z minerální izolace Isover TF Profit l. 160 mm, stěny v kontaktu se 
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zeminou mají izolaci XPS Syntos XPS Prime 30 v tl. 100 mm. Izolace podlah 

v kontaktu se zeminou je zde tepelná izolace EPS Grey 100, v tl. 100mm. Izolace 

na střeše je od firmy Isover Orsik. Izolace v podlahách nadzemních podlažích je vo-

lena jako akustická Isover AKU.  

 Akustická izolace: Izolace v podlahách nadzemních podlažích je volena jako akus-

tická Isover N.  

 Vnější povrchy: Na tepelnou izolaci kontaktního zateplovacího systému ETICS bu-

de provedena stěrka se zatlačenou sklotextilní síťovinou. Finální vrstvou bude omítka 

Baumit Silikon TOP, v jemně krémové barvě. 

 Vnitřní povrchy: Vnitřní omítka je tvořena přednástřikem a následnou vrstvou 

omítky Baumit MANU 1. Obklady v koupelnách a jiných místnostech budou keramic-

ké, v některých prostorách bude instalována instalační předstěna ze sádrohartonu. 

 Doplňující konstrukce a stavby:  Všechny skladby podlah, stěn, střech jsou ve výpi-

su skladeb. Zámečnické, truhlářské a klempířské výrobky jsou specifikovány ve výpisu 

těchto prvků.  

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí: 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu  nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Během užívá-

ní stavby budou dodrženy všechny veškeré příslušné legislativní předpisy. 

f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 

popis řešení zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí: 

Stavební fyzika je řešena v samostatné příloze Složka č.6 – Stavební fyzika 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany 

zdraví osob ani životního prostředí. Radonové riziko je nízké kategorie, není tedy po-

třeba zvláštních opatřeních. Území se nenachází v poddolovaném ani záplavovém 

území. 
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g) požadavky na požární ochranu konstrukcí: 

Požární řešení objektu je řešeno samostatně v příloze Složka č. 5 – D.1.3. Požárně 

bezpečnostní řešení 

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti pro-

vedení 

Všechny použité materiály jsou certifikované a respektují požadavky projektové 

dokumentace. S materiály musí být manipulováno v souladu s podmínkami stanove-

nými výrobcem. 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na prová-

dění a jakost navržených konstrukcí: 

Při výstavbě bude použito tradičních technologických postupů, nejsou tudíž klade-

ny žádné požadavky na provádění ani jakosti konstrukcí. 

j) požadavky na vypracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele: 

Požadavky na vypracování dokumentace zjišťované zhotovitelem nebyly stanove-

ny. Projekt domu s pečovatelskou službou je vypracován v rozsahu projektové doku-

mentace pro provedení stavby. 

k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kont-

rolních měření a zkoušek , pokud jsou požadovány nad rámec povinných- sta-

novených příslušnými technologickými předpisy a normami: 

Z hlediska spolehlivosti se budou kontrolovat základové konstrukce, především ne-

zámrzná hloubka, provedení styčných spár, dále stěnových konstrukcí z hlediska od-

chylek a výchylek konstrukcí. Dále bude kontrola provedení železobetonového monoli-

tického stropu z hlediska výchylek a trhlin. Dřevěný krov bude kontrolován z hlediska 

odchylek od navrženého řešení a provedení spojů. Vždy bude nutná kontrola zakrýva-

ných konstrukcí, o všech kontrolách bude proveden zápis do deníku . 

l) výpis použitých právních předpisů a normy ČSN 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb.: Vyhláška o dokumentaci staveb. In: 2006. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499 
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 Vyhláška č. 62/2013 Sb.: Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sbo do-

kumentaci staveb. In: 2013. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-62 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb.: Vyhláška o technických požadavcích na stavby. In: 

2009. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268 

 Zákon č. 183/2006 Sb.: Zákon o územním plánování a stavebním řádu( stavební 

zákon). In: 2006. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183 

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Dostupné z: 

http://www.technické-normy-csn.cz/technické-normy/18390-nahrady-730833-csn-73-

0833.html 

 ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Dostupné z: 

http://www.technické-normy-csn.cz/technické-normy/60053-nahrady-730802-csn-73-

0802.html 

 ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Dostupné z: 

http://www.technické-normy-csn.cz/technické-normy/77902-nahrady-730540-csn-73-

0540-2.html 

 ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Do-

stupné z: http://www.technické-normy-csn.cz/technické-normy/15849-nahrady-730540-

csn-73-0540-3.html 

 ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části.  Do-

stupné z: http://www.technické-normy-csn.cz/technické-normy/32639-nahrady-013420-

csn-01-3420.html 

 Při provádění stavby jsou dodržovány platné vyhlášky a související předpisy. 

b) Výkresová část 

 Seznam příloh projektové dokumentace: 

a) půdorysy jednotlivých podlažích: 

 Výkres č. D.1.1.01  PŮDORYS 1.NP 

 Výkres č. D.1.1.02  PŮDORYS 2.NP 

 Výkres č. D.1.1.03 PŮDORYS 3.NP 
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b)  řezy 

 Výkres č. D.1.1.04  ŘEZ A-A´ 

c) pohledy 

Výkres č.D.1.1.05  POHLEDY č.1 

Výkres č. D.1.1.06 POHLEDY č.2 

Výkres č. D.1.1.07 POHLED NA STŘECHU 

d) střechy 

Výkres č.D.1.2.05  VÝKRES KROVU 

c) Dokumenty podrobností 

 Skladby konstrukcí se nachází v Příloze č.3.01 Výpis skladeb a v Příloze č.3.02 

Výpis prvků. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

a) popis navrženého konstrukčního systému  stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů: 

 Dům s pečovatelskou službou je řešen jako nepodsklepená třípodlažní budova. Má 

obdélníkový tvar o rozměrech 36,045 x 16,295 m. Obvodové stěny jsou z keramických 

tvárnic Porotherm AKU, bílé barvy tloušťky 300 mm. Obvodové stěny jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem Etics, tepelná izolace v tomto systému je volena 

jako minerální vlna firmy Isover. Vnitřní nosné stěny jsou také ze systému Porotherm 

AKU, jejich tloušťka je 250 mm, střecha je řešená jako šikmá sedlová z hliníkového 

plechu Satjam červeno-černé barvy se sklonem 12°. Objekt má dvě štítové stěny, které 

jsou oplechovány. Sokl kolem domu je tvořen marmolitem, komín je obložen kamen-

ným obkladem. Stropy a základy jsou provedeny z betonu a železobetonu, stejně jako 

sloupy v některých místnostech. 

b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, případně 

odkazy na výkresovou dokumentaci: 
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 Zemní práce: Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka 

ornice, která se bude odebírat do hloubky 150mm, tato ornice bude uskladněna na 

pozemku v  rohu severo-východní části pozemku. Stromy, které nebudou odstraně-

ny, budou opatřeny ochranným dřevěným bedněním, na ochranu jejich kmenů. Vý-

kopy se provedou dle výkresu základů. Výkopy budou provedeny strojně s ručním 

dočištěním. 50% odkopané zeminy se ponechá na pozemku pro budoucí násypy a  

dosypy se štěrkem. 

Základy: Základy jsou tvořeny betonovými a železobetonovými pásy, které 

v některých místech dosahují větších hloubek, proto kvůli úspoře betonu budou vy-

budovány k těmto odstupňovaným základům krčky. Základy jsou z betonu C20/25. 

Podkladní deska je tloušťky 150mm vyztužena kari sítí. Základ pod železobetonové 

sloupy budou tvořit železobetonové patky. 

Svislé  konstrukce: Obvodové stěny jsou tvořeny keramickými tvárnicemi Poro-

therm AKU, tl. 300 mm na tepelně izolační maltu. Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny 

keramickými tvárnicemi Porotherm AKU, tl. 250 mm na tepelně izolační maltu. 

Svislé nenosné konstrukce: Svislé nenosné konstrukce jsou tvořeny keramickými 

příčkami Porotherm 11,5 AKU. 

Vodorovné konstrukce: Strop nad všemi podlažími je tvořen železobetonovou 

deskou tl.220mm. Železobetonové věnce jsou navrženy v úrovni stropní konstrukce 

po celém obvodu stavby. 

Schodiště:  Je řešeno jako železobetonová monolitická deska se dvěma rameny, tl. 

Desky je 150 mm. Povrchová úprava schodiště je tvořená podlahou z PVC. Zábrad-

lí je nerezové, kotvené do schodišťových stupňů. Mezipodesta a schodišťové rame-

no mají šířku 1300 mm. Výška schodišťového stupně z 1.NP do 2.NP má 171 mm a 

jeho šířka je 290 mm, výška schodišťového stupně z 2.NP do 3.NP má 165 mm a 

jeho šířka je 300 mm. Schodiště je oddilatováno od přilehlých stěn za účinkem sní-

žení hluku. 

Střešní konstrukce: Střešní konstrukce tříplášťová a je realizována jako sedlová 

střecha tvořena vazníky Gang-Nail se sklonem 12°. Střecha je odvětrávána vzdu-

chovými mezerami, tepelná izolace je umístěna pouze nad stropem posledního nad-
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zemního podlaží. Spodní plášť je tvořen železobetonovou stropní konstrukcí, tepel-

nou izolací Orsik mezi a pod vazníky, parozábranou z modifikovaného asfaltového 

pásu s hliníkovou vložkou a difúzní folií EUROFOL. Horní plášť je tvořen  záklo-

pem z OSB desek tl. 25 mm, latěmi a kontralatěmi, zastřešení je plechovou kryti-

nou Satjam Roof, černo-červene barvy. 

Komín: Komín je tvořen systémem Schiedel se dvěmi průduchy Ø 200mm 

Izolace proti zemní vlhkosti: Jako izolaci proti zemní vlhkosti byl zvolen SBS mo-

difikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Glastek 40 Special 

Mineral, který je plnoplošně nataven s přesahy 100mm. 

Tepelná izolace: Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systé-

mem ETICS z minerální izolace Isover TF Profit l. 160 mm, stěny v kontaktu se 

zeminou mají izolaci XPS Syntos XPS Prime 30 v tl. 100 mm. Izolace podlah 

v kontaktu se zeminou je zde tepelná izolace EPS Grey 100, v tl. 100mm. Izolace 

na střeše je od firmy Isover Orsik. Izolace v podlahách nadzemních podlažích je vo-

lena jako akustická Isover AKU.  

Akustická izolace: Izolace v podlahách nadzemních podlažích je volena jako akus-

tická Isover AKU.  

Vnější povrchy: Na tepelnou izolaci kontaktního zateplovacího systému ETICS bu-

de provedena stěrka se zatlačenou sklotextilní síťovinou. Finální vrstvou bude 

omítka Baumit Silikon TOP, v jemně krémové barvě. 

Vnitřní povrchy: Vnitřní omítka je tvořena přednástřikem a následnou vrstvou 

omítky Baumit MANU 1. Obklady v koupelnách a jiných místnostech budou kera-

mické, v některých prostorách bude instalována instalační předstěna ze sádroharto-

nu. 

Doplňující konstrukce a stavby:  Všechny skladby podlah, stěn, střech jsou ve výpi-

su skladeb. Zámečnické, truhlářské a klempířské výrobky jsou specifikovány ve 

výpisu těchto prvků.  

c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, klimatic-

ká, od anténních soustav, mimořádná apod. 
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Uvažujeme se zatížením sněhem, naše oblast spadá do III. Sněžné oblasti, díky 

sklonu střechy nám poté vychází zatížení 1,2 kN/m². Užitné zatížení objektu je stano-

veno na 2kN/m² . Mimořádná zatížení nejsou u tohoto objektu zahrnuty. 

d) údaje o požadované jakosti  navržených materiálů: 

 Všechny použité materiály jsou certifikované a respektují požadavky projektové 

dokumentace. S materiály musí být manipulováno v souladu s podmínkami stanove-

nými výrobcem. 

e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na pro-

vádění a jakost navržených konstrukcí: 

Nejsou zde žádné zvláštní požadavky na provádění, ani na jakost, neboť se jedná o 

tradiční výstavbu. 

f) zajištění stavební jámy: 

 Nebudou použity žádné zvláštní  zpevňovací konstrukce nebo výstražné značky. 

g) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kont-

rolních měření a zkoušek , pokud jsou požadovány nad rámec povinných- 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami: 

Z hlediska spolehlivosti se budou kontrolovat základové konstrukce, především ne-

zámrzná hloubka, provedení styčných spár, dále stěnových konstrukcí z hlediska od-

chylek a výchylek konstrukcí. Dále bude kontrola provedení železobetonového monoli-

tického stropu z hlediska výchylek a trhlin. Dřevěný krov bude kontrolován z hlediska 

odchylek od navrženého řešení a provedení spojů. Kontroly budou probíhat také vždy 

při zakrývání konstrukcí a tyto kontroly budou vedeny ve stavebním deníku. 

h) v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a 

únosnost vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů: 

 Objekt není změnou dokončené stavby. 

i) požadavky na vypracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele: 
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 Požadavky na vypracování dokumentace zjišťované zhotovitelem nebyly stanove-

ny. Projekt domu s pečovatelskou službou je vypracován v rozsahu projektové doku-

mentace pro provedení stavby. 

j) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požární řešení objektu je řešeno samostatně v příloze Složka č. 5 – D.1.3. 

Požárně bezpečnostní řešení 

k) výpis použitých právních předpisů a normy ČSN 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb.: Vyhláška o dokumentaci staveb. In: 2006. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499 

 Vyhláška č. 62/2013 Sb.: Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sbo do-

kumentaci staveb. In: 2013. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-62 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb.: Vyhláška o technických požadavcích na stavby. In: 

2009. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268 

 Zákon č. 183/2006 Sb.: Zákon o územním plánování a stavebním řádu( stavební 

zákon). In: 2006. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183 

 ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Do-

stupné z: http://www.technické-normy-csn.cz/technické-normy/18390-nahrady-730833-

csn-73-0833.html 

 ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Dostupné z: 

http://www.technické-normy-csn.cz/technické-normy/60053-nahrady-730802-csn-73-

0802.html 

 ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Dostupné z: 

http://www.technické-normy-csn.cz/technické-normy/77902-nahrady-730540-csn-73-

0540-2.html 

 ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Do-

stupné z: http://www.technické-normy-csn.cz/technické-normy/15849-nahrady-730540-

csn-73-0540-3.html 
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 ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části.  Do-

stupné z: http://www.technické-normy-csn.cz/technické-normy/32639-nahrady-013420-

csn-01-3420.html 

 Při provádění stavby jsou dodržovány platné vyhlášky a související předpisy. 

l) požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na pří-

slušné předpisy a normy 

 Dodavatel stavebního díla bude povinen při realizaci díla dodržovat všechny právní 

a ostatní předpisy k zjištění BOZP na staveništi. 

 předpis č. 309/2006 Sb 

b) Podrobný statický výpočet 

 Základové konstrukce  jsou navrženy dle předběžného výpočtu, viz příloha Výpo-

čet základů. ŽB stropní deska, sloup, průvlak a patka jsou pité řešeny v samostatné příloze 

č.7 Specializace I – Betonové konstrukce. Únosnost zdiva je dána parametry výrobce. 

c) Výkresová část 

 Výkres č. D.1.2.01  ZÁKLADY 

 Výkres č. D.1.2.02  STROP NAD 1.NP 

 Výkres č. D.1.2.03  STROP NAD 2.NP 

Výkres č. D.1.2.04  STROP NAD 3.NP 

Výkres č. D.1.2.05  VÝKRES KROVU 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární řešení objektu je řešeno samostatně v příloze Složka č. 5 – D.1.3. Požárně 

bezpečnostní řešení 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

a) Technická zpráva 

a) zařízení pro vytápění staveb 
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Objekt je vytápěn třemi plynovými kondenzačními kotly a výkonu jednoho 

kotle 30kW. Jednotlivé místnosti jsou vytápěny teplovodním ústředním vytápěním 

s otopnými tělesy. Kotle budou ve verzi Kombi. 

b) ohřev TUV 

 Bude pomocí třech kondenzačních plynových kotlů. 

c) kanalizace 

  Roční množství odpadních vod:  35  osoby 1674,75 m³/rok 

 Dešťová kanalizace bude napojena přes dešťovou přípojku DN 150 do plas-

tové nádrže,  kde je přepad z této nádrže odveden do stávající dešťové kanalizace. 

Splašková kanalizace bude napojena přes splaškovou kanalizační přípojku PE DN 

150, která je napojená na stávající splaškovou kanalizaci. 

d) Vodovod 

 K objektu je přivedena nově vybudovaná přípojka vody, která je ukončena 

vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě. 

e) Plynovod 

K objektu je nově vybudována plynová přípojka, ukončena hlavním uzávěrem 

plynu v nice na hranici pozemku. 

f) zařízení silnoproudé elektrotechniky 

 Prováděno specializovanou firmou 

g) zařízení slaboproudé elektrotechniky 

 Prováděno specializovanou firmou 

b) Výkresová část 

 Součástí diplomové  nejsou přesně řešeny technické rozvody. Studie rozvodů vody 

a kanalizace se nachází ve složce č. 8 Specializace II 

c) Seznam strojů  a zařízení a technické specifikace 

 Tyto stroje a zařízení se na stavbě nevyskytují. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 V rámci našeho projektu se tyto zařízení nevyskytují. 
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ZÁVĚR: 

 Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace ve stupni pro 

provedení stavby. Členění diplomové práce odpovídá vyhlášce č. 62/2013 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 499/2006 Sb. a je v souladu se zadáním diplomové práce 

 Zpracování diplomové práce mi otevřelo nové obzory v možnosti výstavby nejen 

domů pro seniory, ale také ostatních objektů. Seznámila jsem se se spoustou nových mate-

riálů a možných konstrukčních řešeních, které se dají aplikovat na jednu stavbu, nebo na 

jeden konkrétní případ ve výstavbě. Bylo pro mě velmi poučující hledat soulad mezi všemi 

odvětvími stavebnictví a jejich vzájemné souvislosti, které jsem musela na své diplomové 

práci aplikovat.  

 Mým cílem bylo dispozičně navrhnout dům s pečovatelskou službou a provázat 

tuto dispozici s konstrukčním řešením stavby a vzájemným technickým propojením. Mys-

lím si, že se mi tohoto cíle podařilo dosáhnout a dům s pečovatelskou službou je vhodně 

vyřešen pro budoucí uživatele. 

 Od prvních návrhů se dispoziční řešení domu s pečovatelskou službou nijak vý-

znamně nezměnilo, pouze v některých konkrétních případech detailního řešení a 

v závislosti na zadaných specializacích, jsem byla nucena upravit některé konstrukční ře-

šení. 

 Ve své práci jsem čerpala ze svých zkušeností, ze studia na škole a z neustále se 

rozvíjející technologie výstavby. 
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Bpv  Balt po vyrovnání 

č.  číslo 

čl.  článek 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

IČ  identifikační číslo 

m n.m.  metrů nad mořem 

NP  nadzemní podlaží 

RD  rodinný dům 

odst.  odstavec 

PUR  polyuretan 

KV  konstrukční výška 

SV  světlá výška  

S-JTSK jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TI  tepelná izolace 

TAB.  tabulka 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

°  stupeň 

Sb.  sbírky 

Ø  průměr 

OSB  deska z orientovaných vláken 

SO  stavební objekt 
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