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Abstrakt : 
 Předmětem mé diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro 
novostavbu domu s pečovatelskou službou. Stavba bude umístěna v městské části Brno - 
Bystrc. Stavba bude sloužit pro ubytování seniorů a zajištění jejich kvalitního a důstojného 
života. 
 Objekt je navržen jako samostatně stojící, částečně podsklepený, se třemi 
nadzemními podlažími. Součástí objektu jsou i garážová stání situovaná v 1S k nimž je 
přístup jak pomocí výtaku tak po chodišti. Hlavní vstup do objektu je v úrovni 1NP. 
 Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny keramickým zdivem. Stropní konstrukce 
je tvořena  deskami Spiroll kvůli většímu rozpětí mezi podporami. Objekt je zastřešen 
plochou střechou. Schodiště je železobetonové. 
 Při zpracování byl kladen důraz na vhodné dispoziční, stavebně-technické a 
architektonické řešení a bezpečné užívání stavby. Výkresová dokumetace je zpracována v 
programu AutoCAD. 
 
Klíčová slova : 
diplomová práce, projektová dokumentace, dům s pečovatelskou službou, novostavba, 
třípodlažní,částečně podsklepený, keramické zdivo, předpjaté stropní panely, plochá 
střecha 
 
Abstract : 
 The subject of my diploma thesis is an elaboration a design documentation for a 
newbuilding of a nursing home. The building will be located on the town part Brno - 
Bystrc. The building will serve to accommodate seniors and ensure their quality and 
dignity. 
  The building is designed as a detached house with a oartial cellar and three floors. 
Part of the building are also garage spaces situated in 1S, accessible by both the elevator 
and the walkway. The mainentrance is in height level a ground floor. 
 External loadbearing structures are made of ceramic. The ceiling structure is made 
of Spiroll boards due to a larger span between supports. The building is roofed with a flat 
roof. The staircase is reinforced concrete. 
 When processing, it was given the emphasis on the layout design, architectonic and 
technical arrangements and on a safe usage of the building. The drawing documentation os 
processed in the AutoCAD programme. 
 
Keywords : 
diploma thesis , design documentation, nursing home , new building, three floor, with 
partial basement, clay masonry, prestressed ceiling panels ,flat roof 
 
Bibliografická citace : 
Bc. Jan Bartoněk Dům s pečovatelskou službou. Brno, 2017. 34 s., 365 s. příl. Diplomová 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 
Vedoucí práce doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. 
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 Úvod 
 
 Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace domu s 
pečovatelskou službou. Dům s pečovatelskou službou je situován v mírně svažitém terénu 
v katastrálním území obce Bystrc (okres Brno-město) na parcelách s čísly 1931/123 a 
1931/168. Pozemek je napojen na technickou a dopravní infrastrukturu. 
 Objekt má třinadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Součástí objektu jsou i 
garážová stání o celkovém počtu 12 parkovacích stání. V 1.NP se nachází vrátnice, 
komerční prostory, prostor vyhrazený pro ambulantní zařízení, byt majitele a místnosti 
personálu. Do 2.NP a 3.NP  jsou situovány pouze jednoplivé byty po jednom až dvou 
lůžkách, společenské místnosti a místnosti pro údržbu. V 1.S jsou skladovací prostory a 
parkovací stání. 
 Nosný systém je podélný a je navržen za systémů Therm, Prefa Brno a Silka. 
Stavba je založena na základových pasech. Zastřešení je provedeno plochou střechou s 
bitumenovou hydroizolací krytou nízkým násypem. Obestavěný prostor objektu činí 
27289,05 m3. 
 Výkresy projektové dokumentace byla zpracovány v programu AutoCAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Průvodní zpráva 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě    
 
  a) název stavby, 
  - Dům s pečovatelskou službou   
 
  b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní   čísla 
  pozemků), 
  - Brno - Bystrc, Markůvky 7 , kat. Brno-Bystrc, p.č. 1931/123 a   
  1931/168    
 
  c) předmět projektové dokumentace.     
  - Dům s pečovatelskou službou 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi    
  a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
  - Jan Bartoněk, Kachlíkova 7    
    
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace    
  a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo    
  podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,   
  IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
  - Jan bartoněk , Kachlíkova 7, 63500, Brno- Bystrc    
 
  b)  jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je   
  zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů   
  nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve   
  výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
  - Jan bartoněk , Kachlíkova 7, 63500, Brno- Bystrc    
   
  c)   jména   a   příjmení  projektantů  jednotlivých  částí  projektové    
  dokumentace   včetně   čísla,   pod  kterým  jsou  zapsáni  v  evidenci    
  autorizovaných  osob  vedené  Českou  komorou  architektů  nebo  Českou   
  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve výstavbě, s   
  vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
  - Jan bartoněk , Kachlíkova 7, 63500, Brno- Bystrc    
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
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 a) základní dokumentace pro zpracování projektové dokumentace pro 
 provádění stavby 

– katastrální mapa dané lokality 
– polohopis a výškopis objektů a inženýrských sítí 
– radonový index pozemku 
– územní plán městské části Brno - Bystrc 
– platné vyhlášky a normy 
– podklady jednotlivých výrobců stavebních a konstrukčních materiálů 

  
 b) další podklady 

– požadavky a informace od stavebníka 
– vizuální prohlídka dané parcely 

 
A.3 Údaje o území    
 a) rozsah řešeného území, 
 - Stavba bude umístěna na pozemcích stavebníka (parc.č.1931/123 a 1931/168 ). 
 Pozemek se nachází na okraji zastavěného území městské části Brno - Bystrc 
 určeném pro výstavbu, dle platného územního plánu. V okolí se nachází převážně 
 stavby určené k individuální bydlení, dále pak stavby občasnké vybavenosti 
 ( mateřská školka a pod.)    
  
 b)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková   
 rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území   apod.), 
  - Jediným limitujícím prvkem v oblasti je skutečnost, že část oblasti spadá 
 pod kompetenci ČOV a to z důvodu blízkosti vodní nádrže Brněnská přehrada a 
 tudíž bude nezbytné požádat tuto organizaci o udělení souhlasu se zamýšlenou 
 stavbou.  
  Žádné jiné limity a omezaní stavby nejsou dle současných materiálů 
 poskytnutých  městem brnem se stavby ani území na kterém stojí netýkají a tudíž je 
 nutno krom žádosti na ČOV dodržovat pouze standatrní stavební normy a 
 vyhlášky. 
 
 c) údaje o odtokových poměrech, 
 - Odtokové poměry daného území nebudou stavbou narušeny. Odvodnění střechy 
 bude provedeno střešními vpustmi a z prostorů logií pak okapovými žlaby 
 napojenámi na jednotnou kanalizaci společně s odvodem splaškových vod. Dešťová 
 voda vyskytující se na nezastavěných plochách bude vsakována. 
 
 d)  údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno   územní 
 rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní   souhlas, 
 - projekt je v souladu s  územně plánovací dokumentací městské části Brno - 
 Bystrc, jelikož se nachází v území vyhrazeném pro obytnou výstavbu, tudíž nic 
 nebrání jeho realizaci    
 
 
 
 
 e)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou   
 územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s   
 regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v   případě  
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 stavebních  úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o   jejím souladu s 
 územně plánovací dokumentací, 
 -  projekt je v souladu s  územním plánem. Územní rozhodnutí, ani jiné územní 
 řízení nebylo ještě zajištěno.    
 
 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 - obecní požadavky na využití území budou stavbou domu s pečovatelskou službou 
 dodrženy a nedojde ke konfliktu s těmito požadavky     
 
 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 - veškeré požadavky dotčených orgánů byly zohledněny při tvorbě projektu a byly 
 do něj zakomponovány 
    
 h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 - nebyly uděleny žádné vyjímky ani úlevová řešení uděleny 
   
  i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 - v olasti již byly vybudovány páteřní inženýrské sítě, žádné podmíněné investice 
 nejsou nutbé 
    
 j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru   
 nemovitostí). 1931/123 a 1931/168 
 - Sousední parcely jsou : 7278/62, 1931/307, 1931/172, 1931/171, 1931/170, 
 1931/173, 1931/169, 1931/167, 1931/43, 1931/131, 1931/122, 1931/184, 1931/428, 
 1931/429, 7278/64, 7278/53, 7278/60 
  
A.4 Údaje o stavbě 
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 - bude se jednat o novostavbu domu s pečovatelskou službou v katastrálním území 
 městské části  Brno - Bystrc 
 
 b) účel užívání stavby 
 - bude stavěna za účelem trvalého pobytu osob     
 
 c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 - stavba je plánována jako trvalá, využívaná pro bydlení po celou dobu své 
 životnosti    
  
 d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů(kulturní   památka 
 apod.), 
 - stavba nebude vyžadovat žádnou zvláštní formu ochrany    
 
 e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných   
 technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 - veškeré technické požadavky byly spněny dle normy 268/2009 Sb, 
 - s bezbariérovým úžíváním stavby je počítáno a byli provedeny stavední úpravy 
 takovéto užívání umožňující ( nízké prahy dveří, výtah, světlé šířky dveří, ... ) 
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících   z 
 jiných právních předpisů 
 - veškeré požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných  právních 



 
12 

 

 předpisů tato stavba splňuje    
 
 g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 - nebyly uděleny žádné vyjímka    
 
 h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,   užitná  
 plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet   uživatelů / 
 pracovníků apod.), 
 - zastavěná plocha bude 2105,6 m2, obestavěná plocha 27289,05 m3, užitná plocha 
 bude v 1.S 1490 m2 + v 1. NP 2290 m2 + 2. NP 2470 m2 + 3.NP 2490 m2 – tedy 
 celkem 8540 m2 , celkem 45 funkčních jednotek ( byty, komerční prostory, 
 ordinac…), počet uživatelů  64 
    
 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.), 
 - Potřeba vody :   
 brněnské vodárny a kanalizace rok 2016  : 109,7 l/obyvatel*den 
 64 lidí(+10 zaměstnanci a komerční prostory ) 
 109,71 l/obyvatel*den * 365 dní = 2963,27 m3/rok , dále bude potřeba přípojky 
 el.Energie, produkovaný odpad bude ve formě splašků odváděn kanalizací DN 150 
 z PVC a komunální odpad bude odstraňován svozem 
  
 j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby,   členění na 
 etapy), 
 Postup výstavby:  1) přípravné práce ( oplocení staveniště, … ) 
    2) zaměření stavby, výkopové práce 
    3) napojení inženýrských sítí, hydroizolace a provedení  
    základů 
    4) zdění a betonáž 1.S, včetně věnce a stropní konstrukce 
    5) zdění 1.NP, včetně věnce a stropní konstrukce 
    6) zdění 2.NP, včetně věnce a stropní konstrukce 
    7) zdění 3.NP, včetně věnce a stropní konstrukce 
    8) provedení konstrukce ploché střechy včetně hydrotzolace 
    9) osazení výplní otvorů 
    10) provedení vnitřních instalací 
    11) provedení podlah a vnitřních povrchových úprav 
    12) provedení vnějších povrchových úprav 
    13) instalace zařizovacích předmětů 
    14) dokončovací práce v exteriéru i interiéru, odstraňování 
    případných zjištěných vad a nedodělků    
 
 k) orientační náklady stavby. 
 - náklady jsou 27289,05 m3 * 6256 Kč/m3 = 170 720 000 Kč.     
  
  
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 SO 01 – Dům s pečovatelskou službou 
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 SO 02 – Zpevněnná  plocha pro komunální odpad 
 
 
 
 

Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby    
 
 a) charakteristika stavebního pozemku, 
 - pozemek se nachází v mírně svažitém terénu a má z větší části tvar pravoúhléro 
 rovnověžnostěnu, akorát jeho jihovýchodní část je ohraničena křivkou kterou tvoří 
 blízký chodník a ulice Nad Dědinou. Pozemek je připraven k zastavění,nenachází 
 se zde žádně vzrostlé stromy které by bylo nutné skácet před započnutím výstavby    
 
 b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,   
 hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
 - průzkumy nebyly provedeny, projekt rodinného domu se vychází z průzkumů 
 které již byly v nejbližším okolí stavební parcely provedeny. Hladina podzemní 
 vody se nachází pod úrovní základové spáry a průzkumy zjištěné radonové riziko je 
 nízké.    
 
 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 - současná ochranná pásma se týkají inženýrských sítí a dále pak ochranné pásmo 
 okolo vodní návrže Brněnská přehrada dle územního plánu města Brna zashuje na 
 část pozemku a spadá pod kompetenci ČOV jejiž souhlas bude pro povolení stavby 
 nezbytný 
 
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 - pozemek se nenachází v  záplavovém území ani v poddolovaném území    
 
 e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby   na 
 odtokové poměry v území, 
 - stavba je stavěna v souladu s místními specifikacemi ( uliční čára, … ), její výška 
 není taková aby došlo k nadměrnému stínění okolních pozemků, dešťová voda bude 
 odvedena do jednotné kanalizace a během stavby bude veškerý potřebný materiál 
 skladován na pozemku stavebníka nebo na skládkách k tomu určených, bude třeba 
 sjednat pronájem pozemku v nejbližším okolí pro zřízení zařízení staveniště 
 
 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 - na pozemku se nenalézají žádné dřívější stavby či stromy které by bylo nutné 
 odstranit    
 
 g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo   
 pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 - žádné zábory nebudou neboť pozemek je určen jako stavební parcela, tudíž 
 nebude nutné platit víjmutí ze zemnědělského půdního fondu 
 h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající    
 dopravní a technickou infrastrukturu), 
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 - v oblajti již stojí objekty podobného účelu ( trvalé ubytování osob ) a jsou již 
 zbudovány rozvody vody, elektřiny a kanalizace, včetně přípojek. V oblasti se též 
 nachází silniční komunikace na níž budou napojena garážová stání.    
 
 i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související   investice. 
 - bude nutné krom stavby samotné provést napojení na inženýrské sítě, které jsou 
 již dokončené    
 
B.2 Celkový popis stavby       
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 - Počet bytových jednotek bude 38. Stavba jse stavěna pro 64 osob.  Zastavěná 
 plocha  bude 2105,6 m2, obestavěná plocha 27289,05 m3, užitná plocha bude v 1.S 
 1490 m2 + v 1. NP 2290 m2 + 2. NP 2470 m2 + 3.NP 2490 m2 – tedy celkem 
 8540 m2 
      
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení    
 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 - objekt se nachází v oblasti se zástavbou typově odpovídající plánované stavbě 
 ( třípodlažní objektý, částečně nebo plně podsklepené s plochou střechou ). Objekt 
 bude zabýrat většinu pozemku a v rámci světových stran bude orientován 
 severo-jižně. Hlavní vstup směřuje na jih. 
 
 b)  architektonické  řešení  - kompozice tvarového řešení, materiálové a   barevné 
 řešení. 
 - objekt odpovídá jak po stránce materiálové ( keramický obvodový plášť, … ) tak 
 po stránce stylové ( třípodlažní, plochá střecha, částečně nebo plně podsklepený, ...) 
 již stojícím budovám v okolí. Půdorysné rozměry objektu jsou 107 m x 19m. 
    
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 - stavba bude stavěna tradičním způsobem, během výstavby bude dbáno na 
 dodržování výrobních postupů specifikovaných výrobci 
  
   
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 - stavba je plánována jako bezbariérová a tudíž byly probedeny potřebné stavební 
 úpravy zakomponované již do projektu ( světlá šířka dveří 900 mm, výška prahu 
 max 20 mm, rozměry výtahu,  další ) 
    
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 - stavba je navržena tak aby při užívání byla bezpečná, pokud nebude ze strany 
 stavebníka ( vlastníka ) stavby zanedbána její údržba 
    
 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů    
 a) stavební řešení, 
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 - stavba bude částečně podsklepený třípodlažní dům o půdorysných 
 rozměrech 107m x 19m. Nad 3. NP se nachází plochá střecha. 
    
 b) konstrukční a materiálové řešení, 
 - obvodové zdivo bude tvořeno keramickými tvarovkami plněnými minerální 
 vatou , z důvodu zajištění dobré tepelné izolace a nehořlavosti, vnitřní nosné zdivo 
 bude z vápenopískových tvarovek z důvodu využití jejich vysoké únosnosti a pak 
 také možnosti vysoké tepelné akumulace a tím pádem i teplotní stálosti interiéru.  
 Příčkové zdivo bude tvořeno keramickými tvarovkami. Stropy budou tvořeny 
 prefabrikovanými panely z předpjatého betonu z důvodu velké vzdálenosti podpor. 
 Střecha bude plochá se spádovou vrstvou z porobetonu a bude chráněna 
 bitumenovou hydroizolací a tenkým štěrkovým násypem. 
    
 c) mechanická odolnost a stabilita. 
 - nosné konstrukce jsou navrhovány z materiálu s výrobcem deklarovanými 
 vlastnostmi. Zakladové konstrukce budou založeny v nezámrzné hloubce. 
  
  B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení   
 a) technické řešení, 
 - příjezdová cesta spojující garáž s přilehlou komunikací ve spádu alespoň 1% - 
 přípojka elektrické energie z rozvodu nízkého napětí, elektroměr ve  sloupku 
 na hranici pozemku - napojení na jednotnou kanalizaci pomocí trub z PVC DN 150, 
 min. Spád 2% - vodovodní přípojka DN 32 s vodoměrnou šachtou    
  
 b) výčet technických a technologických zařízení. - elektrokotel 
    
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 - řešeno samostatnou částí PD – ve složce č. 5 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. 
    
 
    
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi    
 a) kritéria tepelně technického hodnocení, - obálka budovy je navržena dle ČSN 
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 730540 na hodnoty pro pasivní stavby 
 b) energetická náročnost stavby, - není součástí PD     
 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. - posouzení bylo provedeno, 
 alternativní zdroje nebyly navrženy 
 
B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a   
komunální prostředí    
 Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení,   zásobování  
 vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na  okolí (vibrace, hluk, 
 prašnost apod.). 
 
 - větrání bude řešeno okny a nuceným větráním s využitím vzduchotechnické 
 jednotky s rekuperátorem, osvětlení pomocí úsporných zářivek, vytápění bude 
 zařízeno ústředním topením s deskovými tělesi 
 
 - zásobování vodou bude probíhat napojením na rozvod pitné vody, odpadky budou 
 odváženy svozem komunálního odpadu ( popelnice ) 
 
 - v okolí se nachází další zástavba podobného typu ( budovy pro trvalý pobyt osob ) 
 a tudíž se nepředpokládají žádné nové negativní vlivy 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí    
  
 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 - je navržena protiradonová izolace     
  
 b) ochrana před bludnými proudy, 
 - toto opatření není vyžadováno 
 
 c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 - nebudou osazeny žádné stroje způsobující vybrace    
 
 d) ochrana před hlukem, 
 - oběkt byl projektován aby splnil normou požadovaný útlum hluku zvenčí i mezi 
 jednotlivámi místnostmi    
 
 e) protipovodňová opatření. 
 - oběkt se nenachází v záplavovém území 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 -  v linii chodníku se napojují přípojky elektřiny, plynu, vodovodu a sdělovacího 
 kabelu, jednotná kanalizace se napojuje v úrovni silnice, viz. Situace, přípojku 
 budou nově budované    
 
 
 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 - elektřina je vedena pod zemí drátem s předepsanou izolační vrstvou, vodovod je 
 veden v litinových trubkách 2x DN 32, sdělovací kavel je veden optickým kabelem 
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 s předepsanou izolací a jednotná kanalizace je vedena v PVC trubkách 2x DN 150 
   
B.4 Dopravní řešení    
 a) popis dopravního řešení, 
 - oběkt bude spojen s přilehlou komunikací příjezdovou cestou a 12 parkovací 
 stáními rozdělenými na několik samostatných úseků   
 
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 - bude řešeno pomocí sjezdu projektovaného dle platných norem    
 
 c) doprava v klidu, 
- na pozemku je navrženo 12 garážovaná parkovacích stání 
 
 d) pěší a cyklistické stezky. 
 - pěší s cyklistické stezky nejsou navrhovány 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav    
 
 a) terénní úpravy, 
 - původní sejmutá ornice bude následně opět rozvrstvena na pozemku a následně 
 oseta travou    
 
 b) použité vegetační prvky, 
 - nejsou navrhovány    
 
 c) biotechnická opatření. 
 - nejsou navrhovány 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana    
 
 a)  vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a   půda, 
 - stavba je určena pro bydlení, neobsahuje žádný provoz a proto není nebezpečí, že 
 by znečišťovala ovzduší, vodu a nebo okolí hlukem    
 
 b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných   stromů,  
 ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
 krajině, 
 - není nutné nic kácet a stavba nemá vliv na živočichy    
 
 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 - parcela nespadá pod vliv chráněného úzamí Natura 2000    
 
 d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo   stanoviska 
 EIA, 
 - žádné podmínky nebyly stanoveny    
 
 e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky   
 ochrany podle jiných právních předpisů. 
 - nejsou navrhovány bezpečnostní pásma 



 
18 

 

    
B.7 Ochrana obyvatelstva    
  
 Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany   
 obyvatelstva. 
 - základní požadavky na ochranu obyvatelstva jsou dodrženy a žádné speciální 
 požadavky nejsou stanoveny 
 
B.8 Zásady organizace výstavby    
 
 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 - potřeby hmot a médií jsou vyčísleny v rozpočtu a o jejích zajištění se postará 
 zhotovitel    
 
 b) odvodnění staveniště, 
 - základové pasy nevyžadují zvláštní řešení odvodnění    
 
 c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou   infrastrukturu, 
 - bude řešeno pomocí sjezdu projektovaného dle platných norem    
 
 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 - předpokládá se zvýšená hluková zátěž a též prašnost, pracovat se bude pouze ve 
 všední dny    
 
 e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,   demolice, 
 kácení dřevin, 
 - na pozemku se nenalézají žádné dřívější stavby či stromy které by bylo nutné 
 odstranit    
 
 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 - pro zařízení staveniště bude nezbytné provést zábor okolního prostranství za 
 účelem zřízení zázemí pro stavbu, po dokončení stavby bude navráceno do původní 
 podoby, stavba nevyžaduje žádný zábor trvalého charakteru 
 
 g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
 likvidace, 
  keramiské a vápenopískové střepy ( zbytky tvárnic a tašek ) 
 - deponovány dle zákona o odpadech 
 
  zbytky stuhlého betonu 
 – deponovány dle zákona o odpadech 
 
  komunální odpad 
 – deponován dle zákona o odpadech    
 
 
 
 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 - bilance zemních prací bude vyvážená, mimo pozemek bude nutné zřídit 
 meziskládku ornice a zeminy která bude následně využita pro zásyp stavební jámy , 
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 veškerá ornice bude využita při následných dokončovacích pracech a zatravnění    
 
 i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 - bude dbáno na maximální možnou ochranu životního prostředí v průběhu 
 výstavby    
 
 j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,   posouzení  
 potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci   podle jiných právních 
 předpisů 
 - budou dodržována předpisy BOZP : 
     
   - Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních  
   požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na   
   staveništích. 
    
   - Předpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví  
   podmínky ochranyzdraví při práci se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 
   Sb., 9/2013 Sb. 
 
   - Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
   bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
   pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
   - Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se 
   stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,  
   technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
   - bude zajištěna přítomnost koordinátora BOZP na staveništi    
 
 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 - stavba je plánována jako bezbariérová a tudíž byly probedeny potřebné stavební 
 úpravy zakomponované již do projektu ( světlá šířka dveří 900 mm, výška prahu 
 max 20 mm, rozměry výtahu,  další )   
 
 l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
 - bez požadavků    
 
 m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění   stavby  
 za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při    výstavbě apod.), 
 - žádné speciální podmínky nejsou stanoveny, bude se vycházet z postupů 
 doporučených výrobci    
 
 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

– postup výstavby bude pravidelně kontrolován a dílčí termíny jsou uvedeny ve 
smlouvě 

 
 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
D.1.1.a Technická zpráva 
    
 a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 - Stabva bude využívána pro  bydlení 64 odob. Navrhováno je 38 bytových 
 jednotek. Stavba je třípodlažnní a částečně podsklepená. 
 
 b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívaní 
 stavby 
 - Dům s pečovatelskou službou je třípodlažní, částečně podsklepený s plochou 
 střechou. Půdorysné rozměry jsou  107m x 19m. Vstup do objektu je natočen na 
 jihozápad. 
  
 Dispozice 1.S. 
 V 1.S se nachází celkem 19 místností, 2 jsou určeny jako kotelny, 2 slouží pro 
 umístění centrály vzduchotechniky, další 2 pak jsou plánovány pro umístění diesel 
 agregátů jako náhradních zdrojů pro výtah a vzduchotechniku v případě požáru. 
 Další místnosti slouží jako prádelna a sušádna a pak další 2 plní skladovací funkci. 
 Jedna místnost slouží jako úklidová. Krom toho se v suteránu nachází i 12 
 garážových stání rozdělených 3x3, 1x2 a 1x1 s tím, že samotné stání je určeno pro 
 vůz skupiny II, konkrétně pro sanitní vůz. 
 Ze suterénu vedou dvoje dvouramenná schodiště obtáčející se kolem dvou 
 výtahových šachet, výtahy v nich jsou evakuační a umožňují přepravu jidí jak na 
 vozíku tak na lůžku. 
 
 Dispozice 1.NP. 
 V 1.NP se nachází celkem 169 místností rozdělených do 7 bytových jednotek kde 
 každá obsahuje kuchyni, koupelnu, ložnici, jídelnu a zádveří. Některé byty mají 
 ložnice 2 a ještě vstup na logii. 
 V 1.NP se také nachází prostory ordinací, doplněných o veřejné WC, úklidovou 
 komoru a čekárnu. Dále se pak zde nalézají prostory lékárny s prodejnou, 
 zázemím a skladem léků. 
 Krom toho se v 1.NP nacházejí prostory pro komerční využirí se zázemím, celkem 
 4 místnosti. 
 Komunikační prostory zde tvoří středová spojovací chodba a pak také 2 vstupní 
 haly a k nim přičleněná schodiště a výtahové šachty. 
    
 Dispozice 2.NP. 
 V 2.NP se nachází celkem 298 místností do nichž jsou započítány i logie. 
 Jedná se celkem o 16 bytových jednotek kde každá obsahuje kuchyni, koupelnu, 
 ložnici, jídelnu, zádveří a ještě vstup na logii. Některé byty mají ložnice 2. 
 Další místnosti jsou zde komunikační, opět středová spojovací chodba a prostory 
 schodišť s výtahovými šachtami. Dále pak sppolečenské místnosti situované na 
 vstupní haly v 1.NP. Krom toho se zde nacházejí i 2 sklady ložního prádla a jedna 
 úklidová místnost. 
 
Dispozice 3.NP. 
 V 3.NP se nachází celkem 294 místností do nichž jsou započítány i logie. 
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 Jedná se celkem o 16 bytových jednotek kde každá obsahuje kuchyni, koupelnu, 
 ložnici, jídelnu, zádveří a ještě vstup na logii. Některé byty mají ložnice 2. 
 Další místnosti jsou zde komunikační, opět středová spojovací chodba a prostory 
 schodišť s výtahovými šachtami. Dále pak sppolečenské místnosti situované na 
 vstupní haly v 1.NP. Krom toho se zde nacházejí i 2 sklady ložního prádla a jedna 
 úklidová místnost. Ze společenských místností je možný výlez na plochou střechu. 
 
Výtvarné a materiálové řešení : 
 - Okna budou lomax, plastová, 5 komorová, s povrchovou úpravou imitující dřeva. 
 Vstupní dveře budou rámové, dřevěné, z masivu, vnitřní dveře budou pak 
 obložkové.Dveře v 1.S do technických místností budou ocelová. Výlezy na plochou 
 střechu budou od firmy Velux, budou to okna kyvná se dvěma kyvnými body, 
 plastová s kovovou výstuhou. 
 - Střecha plochá, s hydroizolací z asfaltových pásů a ochraným a přitěžujícím 
 násypem 
 - Klempířské prvky budou z nátěrem ošetřeného pozinkovaného plechu 
 - Venkovní omítka bude silikátová probarvená, v odstínu bílá. 
 
 c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 - Hlavní vstup do objektu je situován v 1.NP směrem na jihozápad, garáže se 
 nachází v 1.S na severovýchodě, jsou přístupné z ostatních částí domu 
 schodišťovými prostory s výtahy. Hlavní vstupy do objektu jsou v 1.NP dva. Další 
 možnosti jak se dotat do objektu jsou zkrz komerční prostory v 1.NP nebo pak v 1.S 
 přez garážová vrata a nebo dvoje dveře do technických místností. 
 
 d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 - řešeno v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
 e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 - Stavba je navrhována pro bydlení, tudíž nejsou nutná žádná zvláštní bezpečnostní 
 opatření. Stavba je navržena tak, aby byla pro uživatele bezpečná. Objek nemá 
 negativní vliv na zdravý uživatele ani prostředí. 
 
 f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, akustika/hluk, vibrace, zásady 
 hospodaření s  energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
 prostředí 
 - porovnání požadovanách a skutečnáých hodnot tepelné techniky je ve složce č. 7 
 - Bludné proudy ani vibrace nejsou očekávány a ptoto proti nim nejsou navrhována 
 žádná opatření. Proti negativním vlivům vnějšího prostředí bude obyvatele stavba 
 chránit svou konstrukcí. 
 
 g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 - viz. Požární správa ve složce č. 5 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
 
 
 
 
 h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
 provedení 
 - Konstrukce bude tvořena z materiálů určených pro tento způsob využití, za 
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 kvalitua a odolnost odpovídá výrobce prvků. 
 - při výstavbě bude dbáno na dodržování monzážních pokynů výrobce 
 
 i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
 a jakost navržených konstrukcí 
 - stavba bude provedena z běžně používaných prvů, netradičné techologické 
 postupy se nevyskytují a tudíž nejsou přítomny ani žádné zvláštní požadavky 
 
 j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
 obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 - Tato dokumentace není po zhotovitely požadována 
 
 k) Stanovení požadovaných zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních  
 měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných  – stanovených 
 příslušnými technologickými předpisy a normami 
 - Kontroly jsou prováděna ve všech fázích, kdy to používaná technologie výstavby 
 vyžaduje, to jest pře zakrytím konstrukce apod. 
 
 l) Výpis použitých norem 
 - ČSN 73 4301 Obytné budovy 
 - ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
 - ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vč. Změny 
 350/2012 Sb. 
 -Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. Doplnění vyhláškou 
 č.62/2013 Sb. 
 - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 
D.1.1.b Výkresová část 
 - I.  Výkres 1.NP 
 - II.  Výkres 2.NP 
 - III.  Výkres 3. NP 
 - IV.  Výkres 1.S 
 - V.  Řez domem A 
 - VI. Řez domem B 
 - VII.  Pohledy 
 - VIII.  Studie dispozičního řešení 1.NP 
 - IX.  Studie dispozičního řešení 2.NP 
 - X.  Studie dispozičního řešení 3.NP 
 
D.1.1.c Dokumenty podrobností 
 - IV. Výpis truhlářských výrobků 
 
 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
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D.1.2.a Technická zpráva    
 a) Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
 konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů, definitivní průřezové 
 rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 
 - Objekt je navržen jako třípodlažní, částečně podsklepený. Součástí objektu je i 
 garáž pro 11 osobních automobilů a jedno garážové stání pro automobil II. 
 Kategorie ( sanitku ).  Konstrukční systém je podélný, stěnový, se stuřujícími 
 příčnými stěnami a jádry v nichž jsou umístěna schodiště a výtahové šachty. Zděný 
 z tvarovek systému THERM a Silka v modulových rozměrech 125 mm. Obvodové 
 stěny jsou tvořeny keramickými tvarovkami plněnými minerální vatou pro dosažení 
 co nejlepších tepelně itolačních hodnot. Vnitřní nosné stěny jsou z tvarovek 
 systému Silka. Stropy jsou tvořeny předepnutými stropními panely Spirol a 
 následně nabetonovány vrstvou 50 mm jednak pro urovnání příparných rozdílných 
 vzepjetí způsobených vlivem předpětí a pak také kvůli udržení výškového modulu 
 n x 250 mm . Objekt je založen na základových pasech z železobetonu C30/35 s 
 ochrannou podvetonávkou o mocnosti 50 mm a štěrkovím podsypem, a podkladní 
 desky s kari sítí. 
 
 - Veškeré materiály odpovídají současným normám a při manipulaci s nimi je nutné 
 dodržovat podmíínky stanovené jejich výrobcem. 
 
 Zemní práce 
 - Na ploče pozemku kde bude objekt stát se provede sejmutí ornice o mocnosti  
 0,16 m. Ornice bude skladována na pronajatém  pozemku a bude využita při 
 závěrečných teréních úpravách. Následovat bude geodetické vytýčení budoucích 
 rohů objektu a vykolíkování těchto míst. Poté budou provedeny strojní výkopové 
 práce a to vyhloubení stavební jámy a sammotných základdových pasů. Takto 
 vytěžená zemina bude okamžitě využita a hutněna jako podklad pod základy 
 jihovýchodní nepodsklepené části budovy z důvodu narovnání svažujícího se 
 terénu. Před provedením betonáže bude nezbitné zkontrolovat rýhy pro základové 
 pasy a vrovést ručně jejich začištění. 
 
 Základy 
 - Konstrukce základu je navržena jako základové železobetonové pasy a deska. 
 Základové pasy stojí hutněném štěrku o mocnosti 150 mm a betonové vrstvě o síle 
 50 mm pod nezámrznou hloubkou 800 mm. Po vyplnění rýh základových pasů 
 bude přez ně rozlit beton tvořící základovou desku o mocnosti 150 mm. Beton 
 využitý při betonáži nese odznačení C30/35 XC2 a je do něj vložena kari síť z drátů 
 průměru 6 mm a velikostí ok 150 mm x 150 mm. 
 
 Svislé nosné a nenosné konstrukce 
 - Obvodové zdivo bude keramické s vloženou minerální tebelnou izolací a bude 
 zděno na TI tmel pro co nejlepší tepelně technické parametry. 
 - Vnitřní nosné zdivo bude z tvárnic Silka, zděno též na tenkovrstvý tmel. 
 - Zdivo nenosné bude zděno z tvarovek THERM 11 P+D, zděné taktéž 
 celoplošně v ložné spáře na TI tmel. 
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Vodorovné nosné konstrukce 
 - Stropní konstrukce budou žešeny v modulové výšce 250 mm. Stropy budou 
 složené z předem předepjatých stropních panelů Spirol o výšce 200 nn a doplňovat 
 je bude betonová zálivka z betonu C20/25 XC1 doplněná o kari síť. 
 
 Konstrukce schodišť 
 - Schodiště v objektu jsou navržena jako železobetonová dvouramená. Beton 
 použitý na jejich vytvoření byl C 20/25 XC1 s výztuží B550B.  Schodišťová 
 ramena jsou 1200 mm široká a osazena stupni o výšce 160 mm a nášlapné 
 délce 310 mm. V každém ramenu schodiště se nachází 11 stupňů. Úhel ramen 
 schodiště je 27°. Mezipodesty schodiště mají šířku 1500 mm a jsou stejně jako 
 ramena schodiště zhotoveny ze železobetonu. 
 Schodiště vedoucí z 1.NP do 1.S má jiné parametry vyplívající z rozdílné 
 konstrukční výšky patra a to konkrétně, stupně o výšce 182 mm a nášlapné délce 
 310 mm, sklon schodiště je pak 30 stupňů. 
 
 Konstrukce střechy 
 - Střecha je řešena jako plochá s vrcholem a tiky ve výšce 11 600 mm. 
 - Pozední věnec je tvořen betonem C20/25 XC1, vyztuženým ocelí B550B a je 
 uložen na . 
 - Střechu přenáší stop z panelů z předpjatého betonu Spirol. Pro umožnění instalace 
 výlezů na plochou střechu bude využito ocelových výměn pro přenesení zatížení z 
 přerušených panelů na panely okolo. 
 
 Střešní plášť 
 - Střecha plochá bude tepelně zaizolována tepelnou izolací ISOVER S a T olořené 
 na porobetonové spádové vrstvě o celkové mosnosti 260 mm. Následnovat bude 
 hydroizolace v podobě dvou vrstev asfaltových pásů, spodní bude samolepící a 
 vrchní se bude ke spodní bodově natavovat a bude chráněna živičným posypem, 
 poslední část pak bude ochranný a přitěřující násyp z pranného říčního kameniva 
 
 Omítky 
 - Použité omítky, vnitřní a vnější budou THERM UNIVERSAL a při omítání se 
 bude postupovat dle návodu určeného výrobcem. Vnější omítky budou probarveny 
 barvou bílá aby stavba zapadla do již stojící zástavby mající tutéž barvu. Barva 
 vnitřních omítek je čistě na volbě investora. 
 
 Podlahy 
 Podlaha A - byty 
 - Podlaha v bytech je navržena tak aby splňvala požadavky s ohledem na 
 vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost konstrukce a zároveň vyhověla požárním 
 požadavkům na nehořlavost povrchu a nuloví index šíření plamene po povrchu 
 konstrukce, trycí vrstvu tvoří keramiská dlažba do lepidla o celkové mocnosti  
 15 mm. Pod ním se nalézá hydroizolační stěrka o síle 5 mm. Dále pak vyrovnávací 
 vrstva v podobě samonivelační stěrky, 3 – 5 mm, která zajistí požadovanou 
 rovinnost pro kvalitní pokládku dlažby.Pod ní se nalézá roznášecí betonová dezka o 
 síle 60 mm vyztužená kari sítí 5 mm s oky 150 x 150 mm pro omezení 
 smršťovacích trhlin v desce. Další vrstvou je vrstva separační, z polyethylenové 
 folie, kryjící tepelnou a zároveň kročejovou izolaci o mosnosti 60 mm. Pod ní se 
 nachází již jen konstrukce stropu skládající se z panelů z předpjatého betonu, 
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 Spirol, a betonové zálivky o síle 50 mm potřebné pro vyrovnání případných 
 rozdílných vzepjetí desek vlivem předpínací síly. 
 
 Podlaha B – ustupující logie 
 - Tato podlaha má stejně jako předchozí nášlapnou vrstvu z dlažby, ale tím že se 
 jedná o podlahu v exteriéru, tak zde jsou dlaždice betonové a jejich tloušťka je  
 40 mm. Osazeny jsou na rektifikovatelných plastových podložkách které umožňují 
 odtok vody po hydroizolaci pod dlaždicemi a zároveň zajišťují rovinnost nášlapné 
 vrstvy. Pod ní se nalézá hydrouzolace z dvou vrsteb asfaltového modifikovaného 
 pásu zajišťujícím dostatečnou ochranu proti pronikání vlhkosti do konstrukce.  
 Pod ní se nachází tepelná izolace PIR / PUR zabraňující jednak úniku tepla a pak 
 také tvořící spád pro odvod vody. Pod ní se  nachází již jen konstrukce stropu 
 skládající se z panelů z předpjatého betonu,  Spirol, a betonové zálivky o síle 50 
 mm potřebné pro vyrovnání případných rozdílných vzepjetí desek vlivem 
 předpínací síly. 
 
 Podlaha C – sklep a garáže 
 -  Podlaha v garáži je navržena tak aby odolávala namáhání jemuž bude vystavena, 
 vrchní pojížděná vrstva na projektována jako 150 mm silná ŽB deska z betonu 
 C30/37 XF4 odolnému vůči namáhání od automobilů i olejnatých látek. 
 Pod ním se nalézá hydroizolační stěrka o síle 5 mm. Následuje roznášecí vrstva z 
 betonu C20/25 vyztuřeného kari sítí 5 mm s oky 150 x 150 mm pro omezení 
 smršťovacích trhlin v desce. Podklad desky tvoří separační folie kryjící tepelnou 
 izolaci z XPS o síle 150 mm. Následune hydroizolace z dvou vrstev asfaltového 
 pásu typu S, modifikovaného tak aby dokázal zastavit případné pronikání radonu do 
 konstrukce. Podním je podkladní beton o síle 100 mm a zemina. 
 
 Podlaha D – schodiště a podesta 
 -  Zde je podlaha tvořena prostým litým teracem naneseným na nosnou 
 železovebonovou konstrukci schodiště. 
 
 Podlaha G – podlaha na zemině v nepodsklepené části objektu 
 - Podlaha v bytech je navržena tak aby splňvala požadavky s ohledem na 
 vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost konstrukce a zároveň vyhověla požárním 
 požadavkům na nehořlavost povrchu a nuloví index šíření plamene po povrchu 
 konstrukce, trycí vrstvu tvoří keramiská dlažba do lepidla o celkové mocnosti  
 15 mm. Pod ním se nalézá hydroizolační stěrka o síle 5 mm. Dále pak vyrovnávací 
 vrstva v podobě samonivelační stěrky, 3 – 5 mm, která zajistí požadovanou 
 rovinnost pro kvalitní pokládku dlažby.Pod ní se nalézá roznášecí betonová dezka o 
 síle 60 mm vyztužená kari sítí 5 mm s oky 150 x 150 mm pro omezení 
 smršťovacích trhlin v desce. Další vrstvou je vrstva separační, z polyethylenové 
 folie, kryjící tepelnou izolaci XPS o mosnosti 60 mm. Následune hydroizolace z 
 dvou vrstev asfaltového pásu typu S, modifikovaného tak aby dokázal zastavit 
 případné pronikání radonu do konstrukce. Podním je podkladní beton o síle 
 100 mm a zemina. 
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Výplně otvorů 
 - Výklně okeních otvorů budou plastová sedmikomorová s izolačním trojsklem  
 6-12-6-12-6 zajišťující dostatečný tepelný i zvukový komfort v objektu, další 
 výplní jsou sekční garážová vrata ovládaná elektromotorem od firmy Lomax a 
 střešní prosvětlení a zároveň výlezy na střechu od firmy Velux. Parapety jak vnitřní 
 tak vnější budou plastové. 
 
Obkaldy 
 - Vnitřní obklady budou provedeny podle žádosti stavebníka ( uživatele ). 
 Ve většině místností bude, vzhledem k nášlapné vrstvě podlah, vytvořen 200 mm 
 vysoký keramický sokl. 
 
Podhledy 

- na většině plochy podlaží, vyjma podlaží podzemní jsou užity podhledy ze 
sádrokartonu jejichž účel je jednak estetický ( zakrýt rozvody) ale pak i požární 
neboť v případě požáru mají za úkol poskytnout dodatečnou ochranu instalacím 
v pohledu umístěným. 

 
Tepelné izolace 
 - Tepelná izolace obvodového pláště budovy je již v členěna do konstrukce a to 
 vložením čedičové minerální izolace do keramických tvarovek přímo výrobcem 
 stavebních komponent. 
 - Tepelnou izolaci střešního pláště zajišťuje souvrství Isover S a Isover T o celkové 
 mocnosti 260 mm. 
 - U logií je použita kvůli svím TI vlastnostem ale taků kvůli pevnosti v tlaku 
 izolace typu PUR / PIR o síle 35 – 95 mm 
 - Tepelnou izolaci spodní stavby zajišťuje materiál XPS o síle 150 mm. 
   
Hydroizolace 
  - Hydroizolace použita v tomto projektu je modifikovaný asfaltový pás. V případě 
 hydroizolace spodní stavby je ještě dále specifikovaný jako pás typu S a 
 vlastnostmi zabraňujícími průnik radonu z podloží do objektu. 
 - Další hydroizolace použité v objektu jsou většinou stěrkové zavraňující vnikání 
 vlhkosti do konstrukce zkrz podlahy v objektu. 
 
 b) Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu  – stálá, užitná, 
 klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod. 
    - Stálá zatížení se odvíjí od objemové hmostnosti  konstrukčních prvků. 
 - Nahodilé zatížení je uvažováno jako 1,5 kN/m2 představující zatížení od nábytku 
 nebo pohybu osob. 
 
 c) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 
 - V objektu jsou použity materiály běžně užívané a jsou použity pouze v souladu s 
 doporučeným způsobem využítí, jejich jakost garantuje výrobce. 
 
 d) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
 provádění a jakost navržených konstrukcí 
 - V konstrukci nejsou použity žádné netradiční materiály které by měli specifické 
 požadavky na skladování nebo montáž. Veškerá montáž bude prováděna dle 
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 doporučení a specifikací orčených vírobci prvků. 
 
 e) Zajištění stavební jámy 
 - Zajištění stavební jámy proti sesutí bude provedeno svahováním se sklonem 2:1 
 jenž je pro danou zeminu bezpečný. Rýhy pro základové pasy budou ponechány 
 svislé a odkryté, připravené pro přímé lití betonu. Základová jáma i rýhy budou 
 hloubeny mechanicky a ručně začištěny. 
 
 
 f) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
 kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
 povinnýchstanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
 - Kontroly budou probýhat před zakrytím vrstev ke kterým by se pak již nedalo 
 dostat a v každém dalším bodě kdy si to použitá technologie vyžádá. 
 
 g) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
 obsah a rozsah upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce 
 splňovat 
 - Není součástí projektové dokumentace 
 
 h) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 - viz. Požární správa ve složce č. 5 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
 
 i) Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů, 
 apod. 
 - ČSN 73 4301 Obytné budovy 
 - ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
 - ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vč. Změny 
 350/2012 Sb. 
 - Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. Doplnění vyhláškou č. 
 62/2013 Sb. 
 - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
 j) Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné 
 předpisy a normy 
 - Během stavby je nezbytné doržovat normy vztahující se k BOZP, konkrétně :  
  - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek na bezpečnosti a  
  ochrany zdraví při práci 
  - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  
  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
  - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na ochranu zdraví 
  při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 
D.1.2.b Podrobný statický výpočet 
- není součástí projektové dokumentace 
 
D.1.2.c Výkresová část 
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 - I.  Výkres základů 
 - II. Výkres Ploché střechy 
 - III. Studie uložení stropu 
 - V. Detail logie 
 - VI. Detail atiky 
 - VII. Detail výlezu na střechu 
 - VIII. Detail spojení logie s konstrukcí 
 - IX. Detail založení šachty výtahu 
 
 
 
Závěr 
 Projektová dokumentace k výstavbě třípodlažního, částečně podsklepeného domu s 
 pečovatelskou službou je zpracována v rozsahu odpovídajícím zadání diplomové 
 práce. 
  Dokumentace je zpracována dle v současnosti platných zákonů, vyhlášek a norem. 
 K vypracování této své diplomové práce jsem využil znalostí získaných během 
 studia, technické poznámky výrobců nebo poznámky vedoucího práce k práci 
 samotné. 
 Oproti půdodnímu dispozičnímu konceptu došlo ke zněně umístění schodišť a 
 výtahu a také ke zněnám v materiálech a konstrukčním řešení některých částí oproti 
 počáteční vizi projektu. 
  Tato diplomová práce mi pomohla uvědomit si problémy s nimiž se mohu dostat 
 do konfliktu v příštích projektech, aa to například vhodným řešením vnitřní 
 dispozice objektu, nebo také návazností některých provozů. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
 λi   Součinitel tepelné vodivosti dané vrstvy konstrukce [W.m-1.K-1] 
 Θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu [˚C] 
 Θe   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [˚C] 
 Θsi,min  Nejnižší vnitřní povrchová teplota [˚C] 
 Ρ   Objemová hmotnost [kg/m3] 
 φe   Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] 
 φi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 
 ψg  Lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými  
   tepelnými vlivy [-] 
 A  Plocha celé oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2] 
 Af   Celková plocha rámu [m2] 
 Ag  Celková plocha zasklení [m2] 
 Ai   Plocha dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2] 
 Aij   Plocha daného úseku dané vrstvy kolmé na tepelný tok [m2] 
 Aj   Plocha celé oblasti kolmé na tepelný tok [m2] apod. a podobně 
  BD   bytový dům 
 BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 DP   Diplomová práce 
 č.   Číslo 
 ČSN   Česká soustava norem 
 di  Tloušťka dané vrstvy konstrukce [m] 
 d   Odstupová vzdálenost [m] 
 DN   Diameter nominal 
 DP1   Nehořlavý konstrukční systém 
 DPS   Dokumentace pro provádění stavby 
 E (t)   Celistvost konstrukce 
 EPS   Expandovaný polystyren 
 fij   Poměr ploch dané oblasti dané vrstvy kolmé na tepelný tok [-] 
 fn   Poměr ploch dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [-] 
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 fRsi   Nejnižší teplotní faktor konstrukce [-] 
 FAST   Fakulta stavební 
 FeZn   Pozinkované železo 
 HT   Měrná ztráta prostupem tepla hu výškový rozdíl spodní a horní hrany 
   požárně otevřených ploch [m] 
 h   Výška [m] 
 HUP   Hlavní uzávěr plynu 
 HVŠ   Hlavní vstupní šachta 
 I (t)  Tepelná izolace konstrukce (teplota na neohřívané straně) 
 k.ú.   Katastrální území 
 k1   Korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [-] 
 ks   Kusy 
 kW   Kilowatt 
 l   Podélná vzdálenost požárně otevřených ploch [m] 
 lg   Viditelný obvod zasklení [m] 
 mm  milimetr 
 m  metr 
 m2   metr čtverečný 
 m3   metr krychlový 
 m n.m.  metrů nad mořem 
 NN   nízké napětí 
 NP   nadzemní podlaží 
 OB   obytná budova 
 ozn.   označení 
 parc.č.   parcelní číslo 
 popř.   popřípadě 
 pozn.   poznámka 
 např.   například 
 P.B.  Předpjatý beton 
 P.T.   původní terén 
 PBS   požární bezpečnost staveb 
 PD   projektová dokumentace 
 p.ú.   požární úsek 
 pv   výpočtové požární zatížení [kg/m2] 
 R´   tepelný odpor konstrukce jednotlivých oblastí rovnoběžných s  
   tepelným tokem [m2.K.W-1] 
 R´´   tepelný odpor konstrukce jednotlivých oblastí kolmých na tepelný 
   tok [m2.K.W-1] 
 Rdt   výpočtová únosnost zeminy 
 R (t)   nosnost konstrukce (únosnost nebo stabilita) 
 ΣRi   suma tepelných odporů dílčích částí vyšetřované konstrukce  
   [m2.K.W-1] 
 Ri   tepelný odpor části stavební konstrukce [m2.K.W-1] 
 Rij   tepelný odpor dané oblasti kolmé na tepelný tok [m2.K.W-1] 
 Rn   tepelný odpor dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2.K.W1] 
 Rse   tepelný odpor při přestupu tepla na straně exteriéru [m2.K.W-1] 
 Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla na straně interiéru [m2.K.W-1] 
 RT   tepelný odpor při prostupu tepla konstrukcí [m2.K.W-1] 
 SPO   celková plocha požárně otevřených ploch [m2] 
 S   sever 
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 Sb.   sbírky 
 SO   stavební objekt 
 1S   první suterénní podlaží 
 SPB   stupeň požární bezpečnosti 
 tab.   tabulka 
 tl.   tloušťka 
 U   součinitel prostupu tepla konstrukce [W.m-2.K-1] 
 ul.   ulice 
 Uf   součinitel prostupu tepla rámu [W.m-2.K-1] 
 Ug   součinitel prostupu tepla zasklení [W.m-2.K-1] 
 U.T.   upravený terén 
 VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 
 vyhl.   Vyhláška 
 VŠ  vodoměrová šachta 
 VUT   Vysoké učení technické 
 W (t)   hustota tepelného toku (radiace z povrchu konstrukce) 
 XPS   extrudovaný polystyren 
 ŽB   železobeton 
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