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Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce: 
 
Abstrakt 
Obsahem této diplomové práce je navržení budovy Domova pro seniory v Úněticích 
u Prahy. 
Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, zděný s kontaktním zateplovacím systémem a 
 valbovou střechou z příhradových vazníků. V objektu se nachází celkem 24 bytů. 

 

Klíčová slova 
Domov pro seniory, čtyřpodlažní, valbová střecha, příhradový vazník, kontaktní 
zateplovací systém, zděný systém 

 

Abstract 
Content of this master thesis is a design of a bulding of a home for the elderly in 
Únětice. 
The building is designed as a four storey, made of brick masonry with contact thermal 
insulation system and a hipped roof made of wooden girder trusses. There are 24 flats 
situated in this building. 

 
 

Keywords 
Home for the elderly, four storey, hipped roof, wooden girder truss, contact thermal 
insulation system, brick masonry 
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Úvod 
 

Záměrem mé diplomové práce bylo navrhnout bydlení pro seniory v klidné, 
příjemné lokalitě v blízkosti Prahy. 
 Vybraný pozemek pro výstavbu tohoto objektu se nachází v nově vybudované 
rezidenční části obce Únětice, která je dostupná z Prahy autobusy pražské integrované 
dopravy. Autobusová zastávka je umístěna 200m od navrhované stavby a je přístupná 
po chodníku. 
 Jedná se o zařízení s kapacitou 30 osob, určené pro soběstačné seniory, 
s bezbariérovým přístupem a užíváním. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a. Název stavby:  
Novostavba domova pro seniory v Úněticích u Prahy. 

b. Místo stavby:  
Únětice, p.p.č. 272/43, k.ú. Únětice, u Prahy 

c. Předmět projektové dokumentace:  
Novostavba domova pro seniory včetně stavby přípojek elektrické energie, plynu, vody, 
kanalizace dešťové a splaškové, dále zpevněných ploch (přístupový chodník a 
parkovací stání), oplocení 
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

 
Investor:   Obec Únětice, Na Návsi 1 252 62 Únětice u Prahy  
  

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Vypracoval:  Bc. Martin Ondráček 
 

A.2   Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly požadavky stavebníka, 
místní šetření a souhlas Stavební komise OÚ Únětice. 
 
Dalšími podklady pro zpracování projektu stavby: 
 

Stavební zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho 
prováděcí předpisy (vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,  
vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření,  
vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  
vyhláška č.389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů) 
 
ČSN 013400 – 95 Výkresy ve stavebnictví,  
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  
 akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky,  
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov,  
ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov,  
ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí,  
ČSN 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce. Provádění,  
ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební,  
ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody,  
ČSN 73 4301 Obytné budovy,  
ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody,  

 



A.3 Údaje o území 

a. Rozsah řešeného území 

Novostavba penzionu pro seniory bude vybudována na p.p.č. 272/43, k.ú. Únětice u 
Prahy. Pozemek se nachází ve stávající zástavbě. Pozemek je volně přístupný, 
nezastavěný. Vzrostlá vegetace se na pozemku nenachází. 

b. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
Řešený pozemek se nenachází v památkové zóně, nejsou zde zvláště chráněná území 
ani záplavové území. Pozemek je evidován jako půda v zemědělském půdním fondu. 

c. Údaje o odtokových poměrech 
Na pozemku stavebníka se nenachází žádná vodní plocha a dešťové vody budou 
svedeny do akumulační nádrže umístěné na pozemku investora a přepad z této nádrže 
bude volně vyveden na pozemek investora. V době výstavby budou dešťové vody 
přirozeně vsakovány na pozemku. 

d. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací.  
Obec Únětice má vytvořený územní plán. V územním plánu jsou stanoveny podrobné 
podmínky pro výšku a rozsah zástavby. 

e. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Objekt splňuje podmínky dané oblasti. Jejich splnění je zapsáno v Územně plánovací 
informaci obce Únětice. 

f. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dotčenými orgány v tomto případě jsou: obec Únětice, Městský úřad Roztoky – 
stavební úřad. 
Požadavky dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení budou do 
projektové dokumentace zapracovány. 

g. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro objekt nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevová řešení 

h. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Pozemek investora sousedí s místní komunikací. Stavba si vyžádá související investice 
s vybudováním přípojek a vjezdu na pozemek. 

i. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby – dle 
katastru nemovitostí 

Pozemek stavby a pozemky stavbou dotčené jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – západ, v k.ú. Únětice (774413), na 
listu vlastnictví 406. 
 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Vlastnické právo 

272/43 2569 Orná půda Zemědělský 
půdní fond 

FL Vary s.r.o., Dr. Kocourka 
145, 35601 Sokolov 

272/7 4462 Orná půda Zemědělský 
půdní fond 

Spravedlnost PV – družstvo, 
V Cibulkách 408/1, Praha 5 

272/34 1056 Orná půda Zemědělský 
půdní fond 

Spravedlnost PV – družstvo, 
V Cibulkách 408/1, Praha 5 

272/46 1620 Orná půda Zemědělský 
půdní fond 

Spravedlnost PV – družstvo, 
V Cibulkách 408/1, Praha 5 

 



A.4 Údaje o stavbě 

a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Novostavba s 4 NP 

b. Účel užívání stavby 
Penzion pro seniory (dům s bytovými jednotkami v 2.-4.NP, technickým zázemím, 
nebytovými prostory v 1.NP) 

c. Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá 

d. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Žádné nároky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů nejsou požadovány. 

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

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášek: 
č.501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území,  
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  

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

Nejsou stanoveny požadavky dotčených orgánů ani požadavky vyplývající z jiných 
právních předpisů. 

g. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou pro daný objekt požadována. 

h. Navrhované kapacity stavby  
Zastavěná plocha: 593,2 m2, tj. 23,1% plochy pozemku 
Obestavěný prostor: 7942 m3 
Užitná plocha bytů: 1058,37 m2 

Počet funkčních jednotek: 24 bytů + zázemí v 1.NP 
Počet uživatelů: 30 
 

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.) 

 
Domov pro seniory – normová spotřeba médií na jednu osobu (uživatel, pracovník) při 
průměru 365 pracovních dnů za rok: 

- WC, umyvadla a tekoucí teplá voda = 8m3 * 30 osob =240m3 
Stravování – kuchyně, jídelna (bezobslužné) – normová spotřeba na 1 strávníka a 1 
pracovníka na jednu směnu za rok: 

- vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla = 3m3 * 30 osob = 90m3 
Celková potřeba vody = 330m3 – dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
Dešťové vody: 
- dešťové vody budou vsakovány na pozemku 
Třída energetické náročnosti budovy: 
- Viz část F Stavebně technické posouzení 
 



j. Základní předpoklady výstavby 
Jedná se o stavbu středně velkého rozsahu, která bude prováděna oprávněnou 
stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po výběrovém řízení.  
 
Počátek výstavby: říjen 2016 
Doba výstavby: 1 rok 
Členění na etapy: Objekt bude proveden v jedné etapě. 

k. Orientační náklady stavby 

Předpokládaná cena stavby:  15 mil Kč s DPH 21%. 
 

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

Stavba, včetně přípojek a úprav komunikací není členěna na stavební objekty. 
 
  



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a. Charakteristika stavebního pozemku 
Stávající pozemek je mírně svažitý, nezastavěný. Na hranici pozemku je již zbudován 
pilíř pro připojení k el. energii. Na pozemku se také nachází šachta pro připojení vody. 
Okolo pozemku ze S,Z,V strany vede místní komunikace 3. třídy. 

b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Geologický průzkum pro účely DP nebyl stanoven, z možných zdrojů bylo zjištěno, že 
pozemek leží na podložím tvořeném spraší a sprašovou hlínou. 
Posudek o stanovení radonového indexu pozemku nebyl zpracován. Předpokládá se 
nízký radonový index. 
Historický průzkum: Bude třeba provést archeologický průzkum, pozemek leží 
v archeologicky významné oblasti. 

c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Řešený pozemek podle územního plánu je určen k zástavbě, proto nebude potřeba 
žádat o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 

d. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Parcela se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

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

Stavba domovu pro seniory nebude mít významný vliv na okolní zástavbu ani na 
odtokové poměry. Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže umístěné na 
pozemku investora a přepad z této nádrže bude vyveden volně na pozemek investora. 

f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenacházejí vzrostlé stromy. 

g. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa  

Celý pozemek je již trvale vyjmut ze zemědělského půdního fondu. 

h. Územně technické podmínky 
Pozemek je připojen ke stávající místní komunikaci pomocí sjezdu. 

i. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba penzionu pro seniory nevyvolává další investice.  

 

 

 

 

  



B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Zastavěná plocha:      593,13 m2 
Obestavěný prostor:     7942 m3 
Počet funkčních jednotek:  viz tabulka 
 

Podlaží Číslo bytu Velikost bytu Počet osob Poznámka 
2.NP 1 2+kk 2  

2 1+kk 1  
3 1+kk 1  
4 1+kk 1  
5 1+kk 1  
6 1+kk 1  
7 1+kk 1  
8 2+kk 2  

3.NP 9 2+kk 2  
10 1+kk 1  
11 1+kk 1  
12 1+kk 1  
13 1+kk 1  
14 1+kk 1  
15 1+kk 1  
16 2+kk 2  

4.NP 17 2+kk 2  
18 1+kk 1  
19 1+kk 1  
20 1+kk 1  
21 1+kk 1  
22 1+kk 1  
23 1+kk 1  
24 2+kk 2  

celkem 24 bytů  30 osob  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Pro území, kde se nachází řešený pozemek, je vytvořen územní plán „Územní plán 
obce Únětice“, kde jsou stanoveny podrobné podmínky pro návrh stavby.  
Navrhovaný objekt domova pro seniory bude samostatně stojící, nepodsklepený objekt 
s třemi nadzemními podlažími.  
Objekt je projektován maximálně pro 30 ubytovaných osob.  
Předpokládané složení personálu: obsluha kuchyně 2 zaměstnanci, recepce 1 
zaměstnanec, 4 asistenti + 1 lékař (externě). 

b. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Objekt bude třípodlažní, zastřešený valbovou střechou, půdorysně tvoří budova tvar 
písmene L. Stěny budou z keramického zdiva Porotherm s vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem (minerální izolace) opatřený omítkou v barvě bílé. Výplně 
otvorů budou dřevěné. Klempířské prvky se předpokládají z pozinkovaného plechu. 



B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Objekt má hlavní vstup situován ze severu, přes recepci lze projít chodbou do jídelny, 
společenské místnosti a k výtahu a schodišti. V 2. až 4.NP je na každém podlaží po 
osmi ubytovacích jednotkách (2x2+KK; 6x1+KK). Z každého bytu je přístup na vlastní 
balkon. V přízemí jsou dále technické prostory – kotelna, prádelna, sklad a kanceláře. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 
Na objekt se vztahuje vyhláška č. 398/2009Sb., tudíž je objekt bezbariérový. Do 
objektu je bezbariérový vstup. Přístupová komunikace a její napojení na veřejnou 
komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20mm. Pro 
vertikální dopravu uvnitř objektu je navržen výtah. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 
Objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb. O obecných požadavcích na 
výstavbu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a. Stavební řešení 
Novostavba Penzionu pro seniory: 
Objekt Penzionu pro seniory je nepodsklepená třípodlažní stavba. Základy budou 
tvořeny železobetonovými pasy. Budova bude zděná z keramických bloků porotherm 
s kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace. Nosnou část střechy a 
stropu budou tvořit železobetonové desky. Zastřešená valbovou střechou, tvořenou 
dřevěnými příhradovými nosníky. Krytina střechy bude tvořena pálenými keramickými 
taškami Bramac. 
Přípojka vodovodu: 
Bude provedena ke stávající vodoměrné šachtě umístěné na pozemku investora.  
Přípojka bude provedena z PVC DN 32mm 
Přípojka splaškové kanalizace: 
Bude provedena z KG DN 150 a bude napojena na veřejnou síť splaškové kanalizace 
Přípojka dešťové kanalizace: 
Bude provedena z KG DN 150 a v místě napojovacího bodu bude provedena 
akumulační nádrž o objemu 9,0m3 s přepadem a vsakovacím systémem. 
Přípojka el. energie: 
Bude připojena ke stávajícímu elektroměrovému pilíři umístěnému na hranici pozemku 
Přípojka plynu: 
Bude připojena ke stávajícímu potrubí STL, vedoucím před objektem přípojkou ocel 
d32, která bude zakončena HUPem v plynoměrné skříni na hranici pozemku.  
Zpevněné plochy: 
Zpevněné plochy budou provedeny z různých tlouštěk násypu kameniva a zámkové 
dlažby (betonová dlažba). 
Oplocení pozemku: 
Pozemek bude ze všech stran oplocen sloupky a výplní z pletiva výšky 1,6 m. 

b. Konstrukční a materiálové řešení 
viz. část a. 

c. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na přenos zatížení a předpokládané 
vlivy na ní působící: 
a) zřícení stavby nebo její části 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 



c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné kce. 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a. Technické řešení 
Bude řešeno v další části diplomové práce. 

b. Výčet technických a technologických zařízení 
Výtah, kuchyňská zařízení atd.. 
Bude řešeno v další části diplomové práce. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a. rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b. výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c. zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d. zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e. zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru, 

f. zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g. zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty), 

h. zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

i. posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními, 

j. rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek. 

 Řešeno jako samostatná příloha k DP. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a. Kritéria tepelně technického hodnocení 
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace):  
Un [W(/m2K], hodnota požadovaná 0,30; doporučená 0,20; dosažená 0,18 
Vnější stěna:  
Un [W(/m2K], hodnota požadovaná 0,30; doporučená 0,20; dosažená 0,21 
Okna a jiná výplň z vytápěného prostoru:  
Un [W(/m2K], hodnota požadovaná 1,70; doporučená 1,20; dosažená 0,70 

b. Energetická náročnost stavby 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energie a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 730540-2 a splňuje požadavky zákona 406/2000Sb. Ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou 



splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel tepla UN některé i 
na doporučený součinitel prostupu tepla Udop. 

c. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nejsou využívány alternativní zdroje energie. 

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.) jsou v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby a NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Dle posouzení radonového indexu pozemku má pozemek nízký radonový index, proto 
nejsou navržena speciální opatření proti radonu. 

b. Ochrana před bludnými proudy 
Nebyla řešena. 

c. Ochrana před technickou seizmicitou 
Nebyla řešena. 

d. Ochrana před hlukem 
Řešený pozemek není zasažen nadlimitním hlukem z dopravy silniční ani letecké. 
Zvuková izolace vnitřních dělících konstrukcí je řešena v souladu s požadavky ČSN 73 
0532. 

e. Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření není třeba řešit, stavba se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a. Napojovací místa technické infrastruktury 

Oblast je plně obsloužena infrastrukturou. K dispozici je vodovodní řad, odvod 
odpadních vod, zemní plyn, elektrická energie a telefon. V dané oblasti je dostatečný 
vzduchem šířený signál rozhlasu, televize a mobilních operátorů. 

b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nebylo zjišťováno. 

B.4 Dopravní řešení 

a. Popis dopravního řešení 
Příjezdová komunikace k objektu je stávající obousměrná komunikace Svatý Jan, která 
ústí na komunikaci III. třídy, procházející obcí. U severní fasády objektu je navrženo 
parkoviště pro 8 osobních automobilů, z toho 3 místa pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 

b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je napojen na stávající obousměrná komunikace Svatý Jan. Příměstská 
integrovaná doprava je v docházkové vzdálenosti – autobusová zastávka v ulici 
Rýznerova. 



c. Doprava v klidu 
8 parkovacích stání pro obyvatele a zaměstnance, zajištěno příčným parkováním před 
severní fasádou v ulici Svatý Jan. 

d. Pěší a cyklistické stezky 
Žádné pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a. Terénní úpravy 
Terén kolem objektu bude upraven tak, aby navazoval na budovu DPS. 
Po dokončení stavby budou volná prostranství zatravněna a opatřena lavičkami. 

b. Použité vegetační prvky 

Stromy, keře, okrasné traviny, tráva. 

c. Biotechnická opatření 
Žádné biotechnické opatření nejsou potřeba. 

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

a. Vliv stavby na životní prostředí  
Stavba a její provoz výrazně nezhorší stávající podmínky. Stavební odpad bude po 
dobu stavby shromažďován a dle potřeby odvážen a likvidován v souladu se 
zákonnými požadavky (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška č. 383/2001 Sb.). 

b. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
V dosahu stavby se nenachází žádné významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 
NATURA 2000, proto nebude mít stavba žádný vliv na soustavu chráněných území 
NATURA 2000. 

d. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba svým rozsahem nevyžaduje zjišťovací řízení. 

e. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

V území nejsou známá ochranná a bezpečnostní pásma s výjimkou ochranných pásem 
komunikace a rozvodů technické infrastruktury. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou 
využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektřina bude zajištěna napojením staveništního elektrického rozvaděče na 
elektroměrnou skříň v místě oplocení. Odvodnění staveniště bude přirozeným vsakem.  
Voda bude zajištěna napojením ke stávajícímu napojovacímu bodu na pozemku 
investora. 



b. Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude přirozeným vsakem.  

c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště se nachází v zastavěné části obce Únětice. Příjezd ke stavbě bude po 
stávajících komunikacích. V případě znečištění komunikace bude zajištěno odstranění 
všech nečistot. 
V místě staveniště nebude vyhrazené parkování pro zaměstnance. Parkování vozidel 
pracujících na stavbě bude v přilehlé ulici.  

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. Mimo vymezené plochy nic neskladovat 
ani se nepohybovat. Také je nutné zajistit opatření proti znečištění okolí staveniště 
nebo odfouknutí lehkých odpadů. 
V souvislosti se stavbou nejsou navrženy žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 

f. Maximální zábory pro staveniště 
Dočasné mobilní oplocení kolem staveniště nebude zasahovat na veřejnou 
komunikaci. 

g. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Stavba ani staveniště nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

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

Pro meziskládku materiálu bude využita plocha pozemku a dovezený materiál se bude 
hned zpracovávat. Na staveništi bude umístěna administrativní, šatní, hygienická 
buňka a dočasná deponie zeminy. 

i. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutno dodržovat tyto 
právní předpisy: 
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 100/2001 Sb. o životním prostředí 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 
V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy 
na řízené skládky k tomu určené. Stavební suť a další odpady, které je možno 
recyklovat budou recyklovány u příslušné stavební firmy. Obaly stavebních materiálů 
budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít 
ložnou plochu zakrytou plachtou anebo musí být uzavřeny, zároveň budou dopravní 
prostředky při odjezdu na dopravní 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, 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. 
Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy, pro použití stavebních 
materiálů a provádění stavebních prací, tak aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a 
práce byly prováděny účelně a hospodárně. 
Pracující musí být vybaveny ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, obuv, 
brýle,..), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. 

k. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavba nebude mít vliv na bezbariérové užívání okolních budov. 

l. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby: není určeno 
Doba výstavby: 12 měsíců 
Všechny provizorní objekty a prvky zařízení staveniště musí být odstraněny 
dodavatelem po skončení prací. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

D.1.1. a.1 Účel objektu 

Domov pro seniory s 24 bytovými jednotkami, domovním vybavením, nebytovým 
parterem a zařízení pro dopravu v klidu – parkoviště. 
Stavba je umístěna v obci Únětice u Prahy na pozemku č. parc. 272/43 k.ú. Únětice u 
Prahy, vlastníkem pozemku je stavebník.  
Novostavba domova pro seniory je navržena na nezastavěném pozemku o výměře 
2569m2 určeném pro výstavbu územním plánem obce Únětice.  
 

D.1.1. a.2 Funkční náplň 

Dům má 4 nadzemní podlaží (1. až 4.NP). 1.NP je určeno pro technické zázemí a 
společné prostory budovy, na které navazuje vydlážděná venkovní terasa a zahrada.  
Ve 2.,3.a 4.podlaží je umístěno celkem 3x8 bytových jednotek (3x6 jednotek 1+kk a 
3x2 jednotky 2+kk). Každý byt má svoji vlastní lodžii. 
 
 
D.1.1. a.3 Kapacitní údaje 

Počet bytových jednotek……………………………………………….…. 24 
Z toho:  1+kk…………………………………………………………. 18 
  2+kk…………………………………..………..………..….. 6 
Odhadovaný počet obyvatel………………………………………….…… 30 
Odhadovaný počet zaměstnanců……………………………………...…. 8 
Plocha pozemku určeného pro výstavbu………………………... 2569m2 
Zastavěná plocha objektu……………………………………….… 593,2m2 
Hrubá podlažní plocha nadzemní části………………………..… 2372,5m2 
Užitková podlažní plocha nadzemní části…………………...….. 1949,48m2 
Užitková plocha bytových jednotek………………………………. 1454,37m2 
Užitková plocha lodžií……………………………………………… 122,97m2 
Užitková plocha vnitřních komunikací………………………….… 528,96m2 
Užitková plocha místností technického a provozního zázemí… 311,17m2  
Užitková plocha společných prostor…………………………..….. 104,87m2 
Vytápěná plocha v objektu…………………………………………. 2372,5m2 
Vytápěný prostor v objektu…………………………….………..…. 6893,8m2 
Celkový obestavěný prostor……………………………………….. 6893,8m2 

 

Tabulka 1 – přehled bytových jednotek v navrhovaném objektu 
Podlaží Číslo bytu Velikost bytu Počet osob Poznámka 

2.NP 1 2+kk 2  

2 1+kk 1  

3 1+kk 1  

4 1+kk 1  

5 1+kk 1  

6 1+kk 1  

7 1+kk 1  

8 2+kk 2  

3.NP 9 2+kk 2  

10 1+kk 1  

11 1+kk 1  

12 1+kk 1  

13 1+kk 1  

14 1+kk 1  

15 1+kk 1  

16 2+kk 2  

4.NP 17 2+kk 2  



Podlaží Číslo bytu Velikost bytu Počet osob Poznámka 

18 1+kk 1  

19 1+kk 1  

20 1+kk 1  

21 1+kk 1  

22 1+kk 1  

23 1+kk 1  

24 2+kk 2  

celkem 24 bytů  30 osob  

 

Tabulka 2 – Přehled všech místností v navrhovaném objektu 
Podlaží Č.místnosti Účel místnosti Výměra (m

2
) Poznámka 

1.NP 1.01 Chodba 27,10  

1.NP 1.02 Recepce 12,22  

1.NP 1.03 WC 2,02  

1.NP 1.04 Schodiště 39,05  

1.NP 1.05 Sklad 13,13  

1.NP 1.06 Výdej jídla 43,55  

1.NP 1.07 Denní místnost 22,36  

1.NP 1.08 Šatna 13,13  

1.NP 1.09 WC 3,65  

1.NP 1.10 WC 18,29  

1.NP 1.11 WC 19,56  

1.NP 1.12 Jídelna 86,13  

1.NP 1.13 Kancelář 22,71  

1.NP 1.14 Kancelář 22,71  

1.NP 1.15 Rehabilitace 22,71  

1.NP 1.16 Společenská místnost 42,65  

1.NP 1.17 WC 3,96  

1.NP 1.18 WC 3,96  

1.NP 1.19 Záložní zdroj 4,51  

1.NP 1.20 Technická místnost 13,12  

1.NP 1.21 Koupelna + WC personál 13,12  

1.NP 1.22 Šatna personál 13,12  

1.NP 1.23 Chodba 26,4  

2.NP 2.01 Schodiště 44,72  

2.NP 2.02 Úklid 11,23  

2.NP 2.03 WC 3,1  

2.NP 2.04 Chodba 98,82  

2.NP 2.05 Předsíň 16,0  

2.NP 2.06 Koupelna 5,41  

2.NP 2.07 OP s kk 24  

2.NP 2.08 Ložnice 13,91  

2.NP 2.09 Předsíň 6,1  

2.NP 2.10 Koupelna 6,1  

2.NP 2.11 OP s kk 22,71  

2.NP 2.12 Předsíň 6,1  

2.NP 2.13 Koupelna 6,1  

2.NP 2.14 OP s kk 22,71  

2.NP 2.15 Předsíň 6,1  

2.NP 2.16 Koupelna 6,1  

2.NP 2.17 OP s kk 22,71  

2.NP 2.18 Předsíň 6,1  

2.NP 2.19 Koupelna 6,1  

2.NP 2.20 OP s kk 22,71  

2.NP 2.21 Předsíň 6,1  

2.NP 2.22 Koupelna 6,1  

2.NP 2.23 OP s kk 22,71  

2.NP 2.24 Předsíň 6,1  

2.NP 2.25 Koupelna 6,1  

2.NP 2.26 OP s kk 22,71  

2.NP 2.27 Předsíň 16,0  

2.NP 2.28 Koupelna 5,41  



Podlaží Č.místnosti Účel místnosti Výměra (m
2
) Poznámka 

2.NP 2.29 OP s kk 24  

2.NP 2.30 Ložnice 13,91  

3.NP 3.01 Schodiště 44,72  

3.NP 3.02 Úklid 11,23  

3.NP 3.03 WC 3,1  

3.NP 3.04 Chodba 98,82  

3.NP 3.05 Předsíň 16,0  

3.NP 3.06 Koupelna 5,41  

3.NP 3.07 OP s kk 24  

3.NP 3.08 Ložnice 13,91  

3.NP 3.09 Předsíň 6,1  

3.NP 3.10 Koupelna 6,1  

3.NP 3.11 OP s kk 22,71  

3.NP 3.12 Předsíň 6,1  

3.NP 3.13 Koupelna 6,1  

3.NP 3.14 OP s kk 22,71  

3.NP 3.15 Předsíň 6,1  

3.NP 3.16 Koupelna 6,1  

3.NP 3.17 OP s kk 22,71  

3.NP 3.18 Předsíň 6,1  

3.NP 3.19 Koupelna 6,1  

3.NP 3.20 OP s kk 22,71  

3.NP 3.21 Předsíň 6,1  

3.NP 3.22 Koupelna 6,1  

3.NP 3.23 OP s kk 22,71  

3.NP 3.24 Předsíň 6,1  

3.NP 3.25 Koupelna 6,1  

3.NP 3.26 OP s kk 22,71  

3.NP 3.27 Předsíň 16,0  

3.NP 3.28 Koupelna 5,41  

3.NP 3.29 OP s kk 24  

3.NP 3.30 Ložnice 13,91  

4.NP 3.01 Schodiště 44,72  

4.NP 3.02 Úklid 11,23  

4.NP 3.03 WC 3,1  

4.NP 3.04 Chodba 98,82  

4.NP 3.05 Předsíň 16,0  

4.NP 3.06 Koupelna 5,41  

4.NP 3.07 OP s kk 24  

4.NP 3.08 Ložnice 13,91  

4.NP 3.09 Předsíň 6,1  

4.NP 3.10 Koupelna 6,1  

4.NP 3.11 OP s kk 22,71  

4.NP 3.12 Předsíň 6,1  

4.NP 3.13 Koupelna 6,1  

4.NP 3.14 OP s kk 22,71  

4.NP 3.15 Předsíň 6,1  

4.NP 3.16 Koupelna 6,1  

4.NP 3.17 OP s kk 22,71  

4.NP 3.18 Předsíň 6,1  

4.NP 3.19 Koupelna 6,1  

4.NP 3.20 OP s kk 22,71  

4.NP 3.21 Předsíň 6,1  

4.NP 3.22 Koupelna 6,1  

4.NP 3.23 OP s kk 22,71  

4.NP 3.24 Předsíň 6,1  

4.NP 3.25 Koupelna 6,1  

4.NP 3.26 OP s kk 22,71  

4.NP 3.27 Předsíň 16,0  

4.NP 3.28 Koupelna 5,41  

4.NP 3.29 OP s kk 24  

4.NP 3.30 Ložnice 13,91  

celkem byty  1277,22  



Podlaží Č.místnosti Účel místnosti Výměra (m
2
) Poznámka 

ostatní  672,26  

celkem   1949,48  

 

 

D.1.1. a.4 Architektonické řešení 

Základní hmotové řešení vychází z kontextu místa – tvaru pozemku, morfologie terénu 
a struktury okolní zástavby. Objekt výškově navazuje na zástavbu bytových domů 
v blízkosti. Řešený pozemek je ohraničen ze třech stran přiléhajícími ulicemi. 
Navrhovaný objekt je umístěn podél dvou z těchto komunikací a je otevřen do klidné 
časti zahrady. Fasády směřující do zahrady jsou členěny vodorovnými pásy lodžií. 
Zábradlí lodžií je tvořeno svislými tyčovými prvky. V hladkých plochách uličních fasád 
jsou pravidelně rozmístěna okna.  
 
D.1.1. a.5 Výtvarné řešení 
Celá hmota budovy je navržena v světlém odstínu omítek. Spodní líc lodžií bude v bílé 
barvě, která zajistí maximální světelnou odraznost. Rámy oken a vstupních dveří 
v barvě světlého dřeva. Zábradlí lodžií bude tmavě hnědé. 
 
D.1.1. a.6 Materiálové řešení 

Hmota budovy je navržena s kontaktním zateplovacím systémem opatřeným omítkou. 
Okna a vstupní dveře jsou navržená dřevěná. Klempířské prvky jsou navrženy 
z pozinkovaného plechu. 
 
D.1.1. a.7 Dispoziční a provozní 
Objekt je v souladu s platným územním plánem navržen jako domov pro seniory. 
Základní koncept domu vznikl organizací bytů na osluněné fasády směrované do 
zahrady. Na další dvě fasády podél komunikace jsou situována okna především 
komunikačních prostor. Vertikální komunikační prostor (schodiště s výtahem) se 
nachází v severovýchodním rohu, odkud vedou chodby podél západní a severní fasády 
se vstupy do jednotlivých bytových jednotek. S chodby je též přístupný sklad 
s úklidovou komorou. 
Objekt má celkem čtyři nadzemní podlaží. Byty jsou situovány v 2.,3.a 4.NP. Na 
každém z těchto tří podlaží se nachází 6 bytových jednotek o velikosti 1+kk a dvě 
bytové jednotky o velikosti 2+kk, které se nachází na konci chodeb. Celkem je 
v objektu 24 bytových jednotek z toho 18x 1+kk a 6x 2+kk. Bytové jednotky 1+kk jsou 
určeny k užívání jednou osobou, jednotky 2+kk je určeno pro užívání dvěma osobami.  
Typický byt 1+kk se skládá z předsíně o ploše 6,1m2, z které vedou dveře do koupelny 
a hlavní obytné místnosti. V bezbariérově zařízené koupelně o ploše 6,1m2 se nachází 
sprchové místo se sedátkem, záchodem a umyvadlem. Obytná místnost s plochou 
22,71m2 obsahuje malý kuchyňský kout, který nabízí základní vybavení (elektrický 
vařič, digestoř, dřez, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice). V rohu pokoje je 
umístěna postel. Rozmístění nábytku a zařízení v bytě umožňuje pohyb na invalidním 
vozíku. Jako velmi důležité hodnotím zajištění přístupu slunce a denního světla do 
pokoje. Navržené francouzské okno poskytne kromě toho obyvatelům i dobrý výhled, 
přístup na balkon a zajistí přirozené větrání. 
Byty 2+kk, které se nacházejí na konci chodby, mají předsíň o ploše 16m2, z které 
vedou dveře do ložnice, koupelny a obývacího pokoje s kuchyňským koutem. 
V bezbariérově zařízené koupelně o ploše 5,4m2 se nachází sprchové místo se 
sedátkem, záchodem a umyvadlem. Ložnice o ploše 13,9m2 je vybavena dvoulůžkem.  
Obývací pokoj o ploše 24m2 je vybaven malým kuchyňským koutem, který nabízí 
základní vybavení (elektrický vařič, digestoř, dřez, mikrovlnná trouba, rychlovarná 
konvice). Kromě francouzského okna má tento pokoj další okno ve štítě s běžným 
parapetem. 



V 1.NP se v severozápadním rohu mezi komunikačním jádrem a hlavním vstupem do 
objektu nachází recepce se zázemím a záložním zdrojem elektrické energie. 
Z chodby u recepce kromě vstupu ke komunikačnímu jádru vedou dveře do jižního a 
východního křídla 
V jižním křídle je navržena jídelna s kuchyní.  
Kuchyň je umístěna podél západní fasády, na které má 3 okna pro zajištění denního 
osvětlení a větrání pracovišť. Na kuchyň navazuje v jižním štítě denní místnost 
zaměstnanců s WC. Z druhé strany kuchyně se nachází zásobovací sklad s vlastním 
vchodem. Na kuchyň navazuje jídelna, která je propojena s venkovní terasou 
francouzskými okny na východní fasádě. Z jídelny jsou přístupné toalety u jižního štítu 
budovy. 
Ve východním křídle jsou pro obyvatele domu k dispozici společenská místnost a 
rehabilitační místnost. Dále jsou zde technické prostory (prádelna, sklad prádla, 
technická místnost) a dvě kanceláře pro zaměstnance objektu. 
Navrhované umístění stavby splňuje požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. 
O obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky č.268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby. Řešení objektu vyhoví ČSN 734301 Obytné budovy a dalším 
souvisejícím normativům. Stavba umožňuje užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
D.1.1. a.8 Bezbariérové užívání stavby 

V projektové dokumentaci jsou zapracovány veškeré požadavky vyplývající z vyhlášky 
č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Do objektu je 
zajištěn bezbariérový vstup přímo z chodníku ulice Svatý Jan. Vertikální pohyb je 
zajištěn dostatečně dimenzovaným výtahem Schindler S3300 MLR až pro 11 
cestujících s nosností 900kg. 
 Parkovacích stání je šířkově upravena a splňují požadavky na stání pro vozidla osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Požadavkům užívání budovy osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace je přizpůsoben interiér budovy (informační 
systém, ovládací prvky apod.). 
 
D.1.1. a.9 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 
VÝKOPY + ZÁKLADY 
Řešený pozemek je rovinný. Před započetím zemních prací bude provedena skrývka 
ornice, deponie skryté ornice bude v jižní části pozemku. Základové pasy pro daný 
objekt budou zaměřeny a poté vyhloubeny rypadlem. 
Nad nosnými pasy z prostého betonu šíře 500mm a výšky 800mm bude vybetonována 
betonová deska tloušťky 120mm, vyztužená KARI sítěmi. 
Na této desce bude provedena hydroizolace asfaltovými pasy Elastek 40 special 
mineral. 
 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Objekt je navržen jako vyzdívaný z keramických bloků: obvodové stěny ze zdiva 
Porotherm 30 P+D, vnitřní nosné stěny ze zdiva Porotherm 30 AKU SYM. Celým 
objektem prochází železobetonové schodišťové jádro, výtahová šachta je 
z akustických důvodů oddilatována od ostatních konstrukcí (s výjimkou základů). 
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Všechny vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové, monolitické, 
bezprůvlakové armované desky, podporované liniově obvodovými a vnitřními nosnými 
stěnami. Tloušťka stropních desek je navržena 250mm. Veškeré prostupy ve stropních 
deskách budou po instalaci jednotlivých řemesel zabetonovány v tloušťce desky. 
Vlastní instalace je nutno pružně oddělit od betonové desky tak, aby nedošlo k přenosu 



vibrací do konstrukce. Lodžiové desky budou tepelně odděleny od konstrukce objektu 
pomocí ISO-nosníků.  
 
DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 
Mezibytové stěny, které nejsou nosné, jsou navrženy sádrokartonové z desek Knauf 
Diamant tl. 150mm s dvojitým opláštěním a nosným profile MW, pro které je uváděna 
laboratorní neprůzvučnost Rw=64dB. V koupelnách jsou navrženy sádrokartonové 
předstěny tl. 150mm pro vedení instalace. 
 
ZASTŘEŠENÍ 
Střešní plášť je navržen jako polovalbová, příhradová konstrukce, opatřená keramickou 
krytinou Bramac Rubín 13. Zateplení je provedeno v rovině železobetonového stropu 
z minerální vaty Isover R tl. 280mm.  
 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
Novostavba má navržen obvodový plášť splňující technické požadavky ČSN 730540-2, 
pro zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí a pro hospodárné splnění 
požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Navržený fasádní zateplovací 
systém eliminuje riziko vzniku tepelných mostů, zajišťuje difuzně propustnou konstrukci 
a udržuje vnitřní část (stěnu bytu) teplou, naakumulovanou pro lepší vyrovnání kolísání 
teplot v místnostech a tím zlepšení tepelné pohody obyvatel. Nosnou část obvodového 
pláště tvoří zdivo z keramických bloků Porotherm 30 P+D. Z vnější strany zdiva je 
navržen kontaktní zateplovací systém ETICS s minerální vatou Isover TF profi tloušťky 
160mm. Kontaktní fasáda je opatřena tenkovrstvou silikátovou omítkou. V oblasti soklu 
bude zateplení obvodového pláště provedeno z extrudovaného polystyrenu.  
Výplně otvorů (okna a balkonová dveře) jsou navrženy dřevěné z euro profilů. Okna 
budou otevíravá, výklopná s ventilací a mikroventilací. 
Okapový chodníček okolo objektu šíře 300mm bude proveden z praného říčního 
kačírku frakce 16/32. Kačírek bude ohraničen šedým betonovým zahradním 
obrubníkem. 
 
PODLAHY 
Všechna podlaží objektu mají navrženy těžké plovoucí podlahy, které zaručují 
dostatečný útlum kročejového zvuku. Podlahy budou provedeny z betonového potěru 
s vloženou kročejovou izolací z minerální vaty Isover N tloušťky 40mm. Od stěn budou 
plovoucí podlahy dilatovány dilatačním páskem. Kročejová izolace musí být 
separována od mokrých procesů PE fólií s přelepenými spoji. Podlahovou krytinou 
v obytných místnostech bude lepený koberec, v ostatních místnostech je navržena 
dlažba. 
Podlaha lodžií bude tvořena keramickou dlažbou lepenou na spádovou betonovou 
vrstvu. 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Na všech zděných stěnách a stropech budou po provedení penetrace aplikovány 
vápenocementové jednovrstvé omítky s jemným povrchem  tloušťky 10mm, 
mezibytové nosné stěny tloušťkou 15mm. Rohy stěn budou opatřeny kovovou rohovou 
podmítkovou lištou a napojení omítky na okenní rámy bude provedeno přes 
systémovou plastovou nalepovací APU lištu.  
Místnosti sociálního zařízení budou obloženy keramickým obkladem do výšky 
2500mm. Vnější rohy obkladů budou provedeny s kovovou lištou tvaru L. 
 
HYDROIZOLACE 
Hlavní hydroizolační systém základových konstrukcí budovy je navržen na 
hydrofyzikální namáhání typu E. Objekt bude izolován asfaltovými modifikovanými 
pásy Elastek 40 special mineral. 



 
AKUSTICKÁ IZOLACE 
Vodorovné dělící konstrukce oddělující jednotlivé byty jsou navrženy s těžkými 
plovoucími podlahami tak, že ve všech případech zajišťují základní hodnotu R´W=53dB 
a L´nw=55dB. 
Svislé vnitřní mezibytové dělící konstrukce jsou navrženy  děné a sádrokartonové, tak, 
že ve všech zajišťují základní hodnotu R´W=53dB. 
Podrobné skladby viz část E Stavební fyzika. 
 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Balkonové i vnitřní schodišťové zábradlí budou mít nosný rám ze žárově 
pozinkovaných ocelových uzavřených profilů s výplňí z tahokovu. Konstrukce zábradlí 
bude opatřena černým nátěrem. 
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Venkovní parapetní plechy oken jsou navrženy z pozinkovaných plechů. 
Okapy a okapové svody jsou navrženy jako systém Bramac z pozinkovaných plechů. 
 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Ve stropě 4.NP bude osazen tepelně izolovaný výlez do prostor střechy rozměru 
600x900mm 
 
D.1.1. a.10 Bezpečnost při užívání stavby 

V rámci pěších komunikací dojde pouze k místním drobným výškovým úpravám 
chodníku u vstupu do novostavby a úpravám, které umožní lepší odvodnění a plynulý 
spád. Chodník při ulici Svatý Jan má šířku 1,5m s příčným spádem 2% do vozovky. 
Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
vybavena zařízením pro dopravu v klidu. Z celkového počtu osmi stání splňují 3 
parkovací stání požadavky pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
D.1.1. a.11 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Veškeré požadavky na stavbu z hlediska kvality vnitřního prostředí a jeho vlivu na 
člověka byly v návrhu stavby respektovány. Stavba splňuje zákonné i normové 
požadavky na členění stavby, požadavky na jednotlivé prostory, požadavky na větrání 
a vytápění vnitřních prostor a hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb, 
ochranu před hlukem a vibracemi. 
 
D.1.1. a.12 Fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - 
popis řešení, zásady hospodaření energiemi 

Řešeno v samostatné části E Stavební fyzika 
 
D.1.1. a.13 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku není nutno realizovat ochranná 
opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření. Nízký radonový index nevyžaduje 
zvláštní ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budov, lze použít běžné 
konstrukce se standardními izolacemi. Doporučuje se však provést utěsnění veškerých 
prostupů instalačních vedení vedoucích ze země do objektu a zabezpečit 
neporušenost vyrovnávacího betonu podlahy (pracovní spáry, statické trhliny apod.). 
Tím se eliminují možné zdroje průniku plynné složky z podzákladí a zamezí se 
případné zvýšené koncentraci radonu. Doporučená ochranná opatření jsou řešena 
v souladu s ČSN 730601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
 
 
 



D.1.1. a.14 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární ochrana je řešena v samostatné části projektové dokumentace. Z této požární 
zprávy vyplývá rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky s požadovanou požární 
odolností konstrukcí, řešení únikových cest, rozmístění a typ ručních přenosných 
hasících zařízení, hydrantů, bytových hlásičů požáru atd. 
Všechny výrobky použité na stavbě musí mít atesty platné v ČR. Požární atesty musí 
být provedeny pro celou užitnou sestavu, nikoli jen pro jednotlivé materiálové 
komponenty (např. dveře včetně zárubní a kování). Navrhované stavební konstrukce 
vyhovují požadavkům dle stanovených hodnot stupně požární bezpečnosti a splňují 
požadavky ČSN 730802. 
 
D.1.1. a.15 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 

Požadavky nejsou stanoveny. 
 
D.1.1. a.16 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 
Požadavky nejsou stanoveny. 
 
D.1.1. a.17 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Požadavky nejsou stanoveny. 
 
D.1.1. a.18 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Požadavky nejsou stanoveny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.1.1. a.19 Výpis použitých norem 
 

Zákon č. 133/1985 Sb. - O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 
Nařízení vlády č. 148/2006 – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 246/2001 Sb. MV – o stanovení technických podmínek požární 

bezpečnosti 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující  

bezbariérové užívání staveb. 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
 
ČSN 730606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – základní ustanovení 
ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických
 vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
ČSN 730540 - 1 - Tepelná ochrana budov – Termíny definice 
ČSN 730540 - 2 - Tepelná ochrana budov – Požadavky 
ČSN 730540 - 3 - Tepelná ochrana budov – Výpočtové hodnoty 
ČSN 730580 - 1 - Denní osvětlení budov – Základní požadavky 
ČSN 730580 - 2 - Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
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Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem se snažil naplnit zadání a mé konkrétní řešení zohledňuje 
vybranou lokalitu a požadavky zadavatele. Snahou návrhu bylo zajistit optimální provoz 
z hlediska ekonomického a technického a současně maximální komfort bydlení pro 
uživatele stavby. 
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