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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby nepodsklepené 

zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy 

a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení 

objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou 

č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude 

obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část 

obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou 

vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech 

podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy 

dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. další 

specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu 

se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou 

vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu 

na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC 

v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část 

bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní 

a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

 
Ing. Sylva Bantová, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  
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Diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace pro provedení stavby rezidence pro 

seniory ve městě Zlín. Objekt je navržený jako samostatně stojící budova se třemi nadzemními 

podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstup do objektu, který je orientovaný 

na severozápadní stranu. Vstup ze zahrady je orientovaný na jihovýchodní stranu. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází jídelna, kavárna, zázemí zaměstnanců, schodiště, technické 

místnosti a ordinace lékaře. V druhém nadzemním podlaží se nachází 17 bytových jednotek, 

společenská místnost, sušárna a zázemí pro úklid. V třetím nadzemním podlaží se nachází 13 

bytových jednotek, dvě společenské místnosti, sušárna, zázemí pro úklid a terasa s výhledem do 

zahrady.  V objektu je navržené zastřešené atrium, které je tvořené pomocí lehkého obvodového 

pláště. V objektu je navržené i venkovní ocelové schodiště, které je orientované směrem do zahrady 

na jihovýchodní straně. Nosnou konstrukci objektu tvoří skeletový systém s předpjatými stropními 

panely. Budova je nepodsklepená, zastřešená plochou střechou. 

 

rezidence pro seniory, skelet, jednoplášťová plochá střecha, provětrávaná fasáda, předpjaté stropní 

panely, atrium 

The diploma thesis deals with project documentation for the realization of the retirement residence 

in the city of Zlín. The building is designed as a detached building with three above-ground floors. 

On the first floor there, is a main-entrance which is oriented on the north-west. The entrance of the 

garden is oriented to the  south-east. On the first floor, there are a canteen, cafe, facilities for 

employees, stair, mechanical´s room and doctor´s office. On the second floor there are 17 housing 

until, common room, drying room and cleaning´s room. On the third floor, they are 13 housing 

until, two common room, drying room, cleaning´s room, and terrace with the view to the garden. In 

the building is designed roofed atrium who is constituted with a light curtain wall. In the building is 

designed exterior steel stair who is oriented to the garden. Supporting system building is the frame 

with prestressed ceiling panels. The building is without a cellar, roofed with flat roofs.   

retirement residence, frame, warn flat floor, ventilated facade, prestressed ceiling panel atrium 



Rezidence pro seniory 

- 5 (37) - 

 

Bc. Nikola Krištofiaková Rezidence pro seniory. Brno, 2019. 37 s., 550 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. 

Sylva Bantová, Ph.D.  



Rezidence pro seniory 

- 6 (37) - 
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Úvod 

Diplomová práce „Rezidence pro seniory“ je zpracování projektové dokumentace stupně 

DPS (dokumentace pro provádění staveb). Objekt se nachází ve východním okraji města Zlín. 

Navržené urbanistické řešení je ve shodě s regulačními požadavky – zastavovacími podmínkami i 

funkčním využitím. Jako podklad sloužil investiční záměr. Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří 

montovaný skelet s výplňovým zdivem z cihelných bloků. Objekt je navržený jako třípodlažní, 

nepodsklepený. Jako stropní konstrukce jsou použiti předpjaté stropní panely. Střešní konstrukce je 

navrhnuta jako jednoplášťová plochá střecha přitížená násypem.  

Hlavním cílem diplomové práce vylo navrhnout a technicky vyřešit rezidenci pro seniory na 

stupeň DPS. 

Diplomová práce je členěna do šesti samostatných složek obsahujících architektonická a 

přípravná řešení, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, 

požárně bezpečnostní řešení a stavební fyziku. Jednotlivé části obsahují dokumentaci dle charakteru 

složky.  
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A Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  Rezidence pro seniory 

b) Místo stavby:   Zlín (585068) 

Kraj:    Zlínský 

Stavební úřad:  Zlín 

Katastrální území:  Příluky z Zlína (635812) 

Parcelační čísla pozemků: parc.č. 1645/27 (orná půda), parc.č. 1645/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 1645/4 (ostatní plocha)  

c) Předmět dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je výstavba třípodlažní rezidence pro seniory. Budovu 

tvoří skeletový nosný systém s jednoplášťovou plochou střechou.   

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:    Miloš Krištofiak 

     Hviezdoslavova 803/20 

     920 41 Leopoldov 

A.1.3 Údaje o zpracovatelovi dokumentace  

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 

sídla (právnická osoba) 

Projektant:    Bc. Nikola Kištofiaková 

    Hviezdoslavova 803/20 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavební objekty:  

SO 01 – Rezidence pro seniory 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Přípojka vodovodu 

SO 04 – Kanalizace  

SO 05 – Horkovod  

SO 06 – Přípojka NN 

SO 07 – Veřejné osvětlení  

SO 08 – Sdělovaní kabel 

SO 09 – Terénní a sadové úpravy  

A.3 Seznam vstupních podkladů  

Architektonická studie 

Legislativní požadavky na objekty ubytování pro seniory  

Výstup z geologických map 

Fotodokumentace dané parcely 
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B Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Stavební parcela pro výstavu rezidence pro seniory se nachází v katastrálním území Příluky 

u Zlína (635812) na pozemku parc. č. 1645/2. Pozemek je v současné době nezastavěny. Terén 

pozemku je v rovině. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Záměr je v souladu s územním rozhodnutím.  

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Zlín. Rezidence pro 

seniory ve Zlíně se dle platného územního plánu nachází na území označeném BH – plochy pro 

hromadné bydlení.   

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Netýká se.  

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou splněny.  

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Zatřídění základové půdy bylo provedené na základě výčtu z geologických map viz 

samostatná příloha Přehled geologických poměrů. Základová půda byla stanovena na třídu G2P2 

písčitý štěrk, hladina podzemní vody byla stanovena na hloubku 4,5 m. 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude umístěna na území chráněném podle jiných právních předpisů.  

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Část stavebního pozemku se nachází v záplavovém území, ale samotní stavba bude mimo 

záplavové území a nenachází se v seizmickém ani poddolovaném území.  

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Nový objekt rezidence pro seniory s jednoplášťovou plochou střechou a v výškou objektu u 

atiky +12,800 nenaruší okolní zástavbu. Okolní terén bude srovnaný na úroveň upraveného terénu, 

zpevněné plochy nezasahují do okolitých pozemků ani staveb. Stavba nebude mít negativní vliv na 

odtokové poměry v území, naopak výstavou nového stromového porostu se odtokové poměry 

zlepší.  
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.  

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemek pro výstavbu parc. č. 164/27, k.ú. Příluky u Zlína je v katastru nemovitostí veden 

jako orná půda a je chráněn zemědělským půdním fondem.  

 

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Bude vybudovaná nová přístupová komunikace, která se napojí na točnu autobusů. 

Správcem komunikace je město Zlín. Bude vybodován i nový chodník, který se bude napájet na 

stávající. Nově vybudovaná komunikace bude sloužit pro zásobování a pro příjezd ke komerčním 

účelům. Na komunikaci budou vybudované nové parkovací místa pro obyvatele dobu, 

zaměstnance a návštěvníky.  

Objekt bude napojen novými přípojkami na splaškovou kanalizaci, vodovodní síť, 

elektrickou síť NN, horkovod, sdělovací kabely. Bude vybodovaná síť nového veřejného osvětlení.  

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Lhůta zahájení výstavby je závislá na datu vydání stavebního povolení 

Předpoklad jaro 2020 

Lhůta dokončení stavby předpoklad léto 2021 

Předpokladané hrubé náklady: 154 mil. Kč 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Katastrální území: Příluky u Zlína  

parc.č. 1645/27 (orná půda), parc.č. 1645/2 (ostatní plocha), parc. č. 1645/4 (ostatní plocha) 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Netýká se. Stavba nezasahuje do stávajících ochranných a bezpečnostních pásem.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využití 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Projekt řeší výstavbu nové rezidence pro seniory a souvisejících objektů.  

 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je vybudování nové rezidence pro seniory. Skládá se z veřejné a z části určené 

uživatelům rezidence. Ve veřejné části budou zřízené služby obyvatele rezidence ale i pro širokou 

veřejnost. V objektu bude 30 bytových jednotek se společnou jídelnou, společenskými místnostmi, 

kavárnou a ordinací lékaře. Stavba bude využívána pro bydlení osob starších jak 60 let 

v samostatných domácnostech.  
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb budou splněny.  

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou splněny.  

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se.  

 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha budovy       1344,79 m2 

Obestavěný prostor vlastní budovy     17 213,3 m3 

Počet bytových jednotek       30 bytů 

Předpokládaný počet zaměstnanců     15 zaměstnanců 

 

 

h) 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. 

1/ Bilance potřeby pitné vody pro budovu (SO 03) 

Roční potřeba celkem: 1 350 m3/rok 

Spotřeba vody je určena dle vyhlášky č, 120/2011 Sb. Předpokládaná spotřeba vody na 1 

lůžko 45 m3/rok 

 

2/ Tepelné bilance, roční spotřeba tepla a plynu pro administrativní budovu (SO 05) 

Výměníková stanice pro horkovod. Navrženo specialistou pro dané zaměření. 

 

3/ Elektro - instalovaný výkon - administrativní budova (SO 06) 

Navrženo specialistou pro dané zaměření.  

 

4/ Splaškové vody - Množství splaškových odpadních vod z objektu SO 03 je shodné 

s potřebou pitné vody pro sociální účely Bilance spotřeby vody 1 350 m3/rok 

 

5/ Dešťové vody – Dešťová kanalizace odvání povrchové dešťové vody ze střechy objektu 

a ze zpevněných ploch a příjezdových komunikací. Celkové množství odpadní vody Q = 30,80l/s. 

 

6/ Odpady  

 

7/ Třída energetické náročnosti budovy - Jednotlivé části stavby jsou navrženy tak, aby byly 

splněny požadavky ČSN 730540-2 a vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti staveb. 

Třída energetické náročnosti budovy - viz Průkaz energetické náročnosti objektu. 
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i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Lhůta zahájení výstavby je závislá na datu vydání stavebního povolení 

Předpoklad jaro 2020 

Lhůta dokončení stavby předpoklad léto 2021 

Stavba nebude členěna na etapy.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Nový objekt je navržený tak, aby nenarušil okolní zástavbu a celý komplex se začlení do 

území. Objekt kopíruje tvar okolních budov a nijak nenarušuje ráz ulice.  Stavba nebude mít 

negativní vliv na odtokové poměry.   

 

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

Tvar objektu je řešený ve výkresové dokumentaci viz příloha pohledy. Fasáda je v části 

řešená jako provětrávaná s minerální tepelnou izolací tloušťky 160 mm, na opláštění jsou použité 

cementotřískové desky bílé barvy. V části je fasáda řešená jako kontaktní zateplovací systém se 

silikátovou omítkou bílé barvy. V rastru provětrávané fasády jsou mezi okny použité jako 

povrchová úprava kompozitní desky v imitaci dřeva. Fasáda je doplněná otvorovými výplněmi, 

které jsou z hliníku RAL 7021, prášková barva od firmy SCHUCO. V obytných jednotkách jsou 

francouzské okna s otevíravou jednou částí okna, která je doplněná o zábradlí, které slouží proti 

pádu osob. Zábradlí je tvořeno svislou sloupkovou výplní. Vedle objektu je navrženo venkovní 

ocelové schodiště, které je orientované do zahrady a slouží pro propojení exteriéru ze zahrady a 

obytnými jednotkami. Schodiště včetně zábradlí je tvořeno ocelovou konstrukcí RAL 7021. 

Zpevněné plochy pro pěší komunikaci jsou vytvořené ze zámkové dlažby a zpevněná plocha pro 

příjezd k objektu je vytvořená z asfaltobetonu.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Jedná se o novostavbu rezidence pro seniory ve městě Zlín. Objekt bude sloužit jako 

ubytovací zařízení pro dlouhodobý pobyt pro osoby v důchodovém věku a taktéž bde ponoukat 

služby při veřejnost. 

Objekt je navržený jako třípodlažní s jednoplášťovou plochou střechou. Hlavní vstupy do 

objektu z příjezdové komunikace i ze zahrady jsou řešeny jako bezbariérové, stejně tak je řešen i 

vstup do jídelny a kavárny. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází jídelna, která slouží výlučně pro obyvatele domu, 

která má vstup jak z interiéru tak z exteriéru. Kavárna která slouží i široké veřejnosti má vstup 

z interiéru i exteriéru. Ve středním traktu se nachází dvouramenné schodiště s výtahem a zastřešená 

atriový světlík, který prochází všemi podlažími. V prvním nadzemním podlaží se také nachází 

soukromá ambulance lékaře, technické místnosti a kanceláře pro vedení objektu a vedení jídelny.  

Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou určené k dlouhodobému bydlení seniorů. Celkový počet 

bytových jednotek je 30. V druhém i třetím podlaží se nachází společenské místnosti, které slouží 

pro obyvatele domu a sušárna. Ve třetím podlaží je zastřešená terasa.  

Obytná buňka je tvořená vstupní chodbou, sociálním zázemím a obytnou místností. 20 

obytných buněk je řešeno bezbariérově a jsou uzpůsobené pro dlouhodobé bydlení pro osoby o 

omezenou schopností pohybu. 

Ve všech podlažích jsou úklidové místnosti.  

Střešní konstrukce je řešená jako jednoplášťová plochá střecha s nosnou konstrukcí 

s předpjatých stropních panelů, spádovaná monolitickou vrstvou z lehčeného betonu. 

Obvodový plášť objektu je tvořený jako provětrávaná s minerální tepelnou izolací tloušťky 

160 mm, na opláštění jsou použité cementotřískové desky bílé barvy. V části je fasáda řešená jako 
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kontaktní zateplovací systém se silikátovou omítkou bílé barvy. V rastru provětrávané fasády jsou 

mezi okny použité jako povrchová úprava kompozitní desky v imitaci dřeva. Fasáda je doplněná 

otvorovými výplněmi, které jsou z hliníku RAL 7021, prášková barva od firmy SCHUCO. Soklová 

část je zateplena XPS izolantem a opatřena silikátovou omítkou cihlové barvy.  

Celá stavba je řešená jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

Na pozemku jsou navržené parkovací místa pro obyvatele, zaměstnance objektu a pro 

návštěvníky.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Budova je celá řešena bezbariérově. V místech prahů jsou použité odpovídající přechodové 

lišty ke konkrétním druhům nášlapných vrstev. Všechny výškové rozdíly můžou být maximálně 

20 mm, šířka dveří je minimálně 900 mm. Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2006 Sb. 

o všeobecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  V přízemí 

stravovacího zařízení bude WC pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby je nutno respektovat platné pracovní, požárně bezpečností a hygienické 

předpisy.  

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Projektová dokumentace řeší ubytovací zařízení pro seniory s jídelnou a veřejnou kavárnou. 

Konstrukcí systém objektu tvoří železobetonový prefa skelet s předpjatými stropními panely. 

Pro výplňové zdivo jsou použité broušené cihelné bloky Porotherm 30 Profi v části s provětrávanou 

fasádou a v části terasy s kontaktním zateplovacím systémem.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Výkopové práce 

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě v rozsahu staveniště. 

Bude sejmuta ornice v rozsahu stavby. Ornice bude uložena na dočasnou skládku na staveništi. 

Bude použita na terénní a sadové úpravy po dokončení stavby. 

 

Základové práce 

Založení objektu bude na železobetonových pilotech na které budou ukládaný hlavice. 

Základové hlavice budou ukládaný na násyp ze štěrkodrti. Na patky jsou u obvodových stěn 

položeny prefabrikované prahy. Zděné stěny uskočeného podlaží budou založený na 

železobetonových základových pasech. Výtahová šachta bude tvořena železobetonovou stěnou. 

Dno výtahové šachty bude tvořit základová desky, pod kterou bude podkladní beton. Pro základové 

pasy je nutné použití bednění, s tím souvisí i rozšíření výkopu o 600 mm na každé straně. Při 

provádění základových prací je nutné položit zemnící pásovinu pro hromosvod.  

 

 Svislé nosné a dělící konstrukce 

Nosný systém tvoří železobetonový montovaný skelet. Sloupy průřezu 400x400mm. Osové 

vzdálenosti sloupů viz půdorys. Sloupy jsou průběžné na celou výšku budovy. Ukládání průvlaku 

a ztužidel na konzolky na sloupech. Velikost konzolky je 150 x 200 mm. 

V objektu se nachází ztužující jádro, které je tvořené ze železobetonových montovaných 

stěn, které jsou kolem schodišťového prostoru na celou výšku objektu.  
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Pro výplňové zdivo obvodových stěn jsou použity keramické cihelné bloky Porotherm 30 

Profi tloušťky 300 mm na tenkovrstvou maltu, toto zdivo je použito i pro oddělení technických 

místností. 

Příčky jsou tvořeny z keramických cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi, v prostoru 

ordinace jsou použity akustické cihelné bloky Porotherm 19 AKU. V druhém a třetím nadzemním 

podlaží pro oddělený jednotlivých bytových jednotek jsou použité vápenopískové zdíci bloky 

tloušťky 240mm.  

 

Vodorovné nosné konstrukce  

Základová desky je tvořená monolitickým betonem s vkládanou kari sítí s velikostí oka 150 

x 150 mm s průměrem 6m. Stropní desky jsou tvořené předpjatými stropními panely ukládanými 

šachovnicově pro zvýšení tuhosti budovy. Tloušťka stropních panelů je 250mm, v místě terasy je 

výška stropních panelů snížená na 160 mm. Stropní panely jsou ukládaný na pryžovou podložku. 

Mezi panely se vkládá zálivková výztuž s hmotou. Stropní panely jsou ukládaný na konzolky na 

průvlaky. Velikost konzolky je 150 x 200 mm. Ztužení v objektu, kde nejsou průvlaky je pomoví 

ztužidel průřezu 400 x 450 mm.   

Ve všech místnostech jsou sádrokartonové podhledy, nad kterýma vedou instalace 

jednotlivých profesí. Výška sádrokartonového podhledu je 750 mm.  

 

Střecha 

Střecha je jednoplášťová plochá přitížená násypem z říčného praného kameniva frakce 

16/32. Nosná konstrukce střechy je tvořena z předpjatých stropních panelů. Spádová vrstva střechy 

je navržena z lehčeného betonu o minimální tloušťce 50 mm. Minimální spád je 3%. Přesné spády 

viz půdorys ploché střechy. Střecha bude odvodněna přes střešní vpusti o celkovém počtu 6 ks do 

dešťové kanalizace. Tepelnou izolaci střešní konstrukce tvoří desky z pěnového polystyrenu. 

Hlavní hydroizolační vrstva je tvořená svařitelnou fólii z měkčeného PVC s vložkou ze skleněné 

rohože tloušťky 2 mm. Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva je vytvořena natavitelným pásem z SMS 

modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny.  

 

Schodiště a výtah 

V objektu je navržené dvouramenné železobetonové montované schodiště, které je ukládané 

na nosné montované stěny na pryžovou podložku. V zrcadle schodiště je umístěn evakuační 

bezbariérový výtah. Výtah je ukotven na ocelovou konstrukci a opláštění tvoří lehký obvodový 

plášť pomocí sloupko-příčkové fasády SCHUCO.  

V objektu je navržené venkovní ocelové schodiště. Ocelové schodiště je tvořené pomocí 

ocelových sloupů a schodnic z ocelových nosníků UPE, do kterých jsou kotveny schodišťové 

stupně z pororoštu. Součástí schodiště je i zábradlí, která na svislou tyčovou výplň. Ocelové 

schodiště je kotveno so samostatných patek.  

 

Hydroizolace  

Objekt bude chráněn proti vodě prosakující kolem konstrukcí a stékající po jejich povrchu.  

Na ploché střeše tvoří hlavní hydroizolační vrstvu svařitelná fólie z měkčeného PVC 

s vložkou ze skleněné rohože tloušťky 2 mm. Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva je vytvořena 

natavitelným pásem z SMS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny. 

Jako hydroizolace spodní stavby je navrženo souvrství asfaltových pasů. První vrstvou je 

hydroizolační pas natavitelný z SMS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 

tloušťky 4 mm, který zároveň slouží jako protiradonová ochrana. Druhou hydroizolační vrstvu tvorí 

natavitelný pas z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterové rohože tloušťka 4 mm. 

Hydroizolační souvrství je odděleno ochranní vrstvou z litého cementového potěru vyztuženého 

svařovanou kari sítí tloušťky 60 mm. 
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Pod keramickou dlažbou v hygienických místnostech budou použity hydroizolační stěrky.  

 

Tepelné izolace  

Teplená izolace objektu je navržena dle ČSN 73 00510 – tepelná ochrana budov – a její části 

Obvodové stěny budou opatřeny nekontaktním zateplovacím systémem. Nosný rošt tepelné 

izolace bude tvořen systémovými prvky DEKmetal, do kterých bude vkládaná teplená izolace 

z kamenných vláken Isover FASSIL tloušťky 160 mm. Obvodové stěny v úrovni terasy a 

uskočeného podlaží budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem se stejným typem tepelné 

izolace.  

Obvodové stěny budou v místě od terénu do výšky 300 mm opatřeny kontaktním zateplením 

z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou tloušťky 120 mm.  

Střecha objektu je zateplena tepelně izolačními deskami ze stabilizovaného pěnového 

polystyrenu EPS tloušťky 260 mm. Tepelná izolace bude ukládaná ve dvou vrstvách. 

Teplená izolace nad zastřešenou terasou bude kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací 

z čedičových vláken tloušťky 200 mm.  

Tepelná izolace podlah jsou tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu 

EPS s uzavřenou povrchovou strukturou tloušťky 160 mm.  

 

Výplně otvorů 

Všechny okna na objektu budou hliníková SCHUCO s izolačním trojsklem. Povrchová 

úprava rámu RAL 7021, prášková barva. Otevírání viz výpis oken. Francouzské okna ve všech 

pokojích budou z bezpečnostního skla. Všechny bližší specifikace viz výpis oken. 

Všechny vstupní dveře do objektu budou hliníkové. Prosklené dveře budou opatřeny 

bezpečnostním sklem čirím. Všechny dveře budou mít opatření a náležitosti dle požadavek požárně 

bezpečnostního řešení a požadavek pro bezbariérové užívání staveb. Všechny bližší specifikace 

jednotlivých dveří viz výpis dveří a vrat.  

Vnitřní dveřní křídla budou otevíravá osazené do obložkových zárubní, které budou 

společnou dodávkou. Opatření madly, prosklení, otevírání a další požadavky viz výpis dveří a vrat.  

 

Klempířské práce  

Klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Jednotlivé druhy a 

specifikace viz výpis klempířských prvků.  

 

Úpravy povrchů 

Objekt bude z vnější strany opatřen cementotřískovými deskami na nosném roštu, v částech 

terasy bude silikátová omítka, které bude použita i v soklové části. 

Vnitřní povrchové úpravy stěn budou z vápenocementové omítky, sádrové omítka a 

keramických obkladů v hygienických místnostech. Jednotlivé umístění dle výpisu místností 

v půdorysech.  

 

Podlahy 

Přesné specifikace jednotlivých druhů nášlapných vrstev viz samostatná příloha výpis 

skladeb. Jednotlivé umístění podlah viz legenda místností v půdorysech.  

 

Podhledy  

Podhledy jsou navrženy SDK zavěšené na nosném roštu. V místnostech s výskytem větší 

vzdušné vlhkosti jsou navrženy SDK desky do vlhkého prostředí. 

 

 

 



Rezidence pro seniory 

- 20 (37) - 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby v průběhu výstavby a užívání stavby nedošlo k nežádoucím 

deformacím či přetvoření konstrukcí, jež by měly za následek poškození stavby nebo její části, popř. 

její zřícení. Zvolené konstrukční a materiálové řešení je osvědčené a standardně používané při 

výstavbě. Navrhované atypické prvky budou posouzeny statickým výpočtem. 

B.2.7 Základní charakteristiky  

a) Technická řešení  

Objekt bude napojený na všechny inženýrské sítě. Objekt bude větraný pomocí nuceného 

větrání vzduchotechniky s rekuperací s účinností min. 85%. V objektu bude řešené topení pomocí 

výměníkové stanice napojené na horkovod.  

b) Výpočet technických a technologických zařízení 

Návrh a dimenzování VZT jednotek a zdrojů vytápění nebyl součástí zadání diplomové 

práce.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz samostatní příloha projektové dokumentace D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Novostavba rezidence pro seniory je navržena tak, aby jednotlivé konstrukce splňovaly 

požadované součinitele prostupu tepla a normové požadavky Uem (průměrný součinitel prostupu 

tepla) dle ČSN 73 0540-2. Byl vypracován energetický štítek obálky budovy. Součástí 

dokumentace by měl být vyhotoven průkaz energetické náročnosti budovy, ten ale nebyl 

předmětem zadání diplomové práce.  

Energetická náročnost budovy viz samostatní příloha projektové dokumentace Stavební 

fyzika.  

Součásti projektu není posouzení alternativních zdrojů energie.  

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

komunální prostředí 

Větrání je navržené nucené vzduchotechnickou jednotkou, přirozené větrání se využívá 

jenom při poruše vzduchotechnické jednotky. Okna v pokojích jsou otvíravé. Zdrojem topení bude 

výměníková stanice pro horkovod, která bude umístěná v technické místnosti . Vytápění bytových 

jednotek bude pomocí podlahového topení. V prvním nadzemním podlaží budou kanceláře 

vytápěny otopnými tělesy a jídelna a kavárna budou vytápěny pomocí konvektorů umístěných 

v podlaze.  

Osvětlení objektu je zajištěno okny v souladu s ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. 

Osvětlení je převážně přirozené, ale v kancelářích je navrženo také osvětlení sdružené a umělé. 

Umělé osvětlení je zajištěno kompaktními zářivkami a LED svítidly.  

Zásobování pitnou vodou bude provedeno ze stávajícího vodovodního řadu. Komunální 

odpad bude ukládán do samostatných kontejnerů. Odpad bude separovaný na sklo, papír, kovy, 

plasty, bioodpad a komunální odpad. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu podloží 

Na pozemku se vyskytuje střední radonový index a navržená hydroizolace ve dvou vrstvách 

spodní stavby splňuje požadavky na ochrany proti pronikání radonu z podloží. Je použitá 

hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

Výskyt bludných proudů nebyl v okolí zjištěn z toho důvodu není řešeno v projektové 

dokumentaci. Ochrana před zásahem blesku bude řešená autorizovaným specialistem.  

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Projekt neřeší, protože se nenachází v seizmické oblasti.  

 

d) Ochrana před hlukem 

Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu před 

hlukem. Všechny konstrukce svými parametry vyhoví ČSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku 

v budově. 

Akustika je řešená v samostatné příloze stavební fyziky. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území.  

 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyty metanu apod. 

Netýká se.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovod 

Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora, kde bude umístěná vodoměrná 

šachta, ve které bude umístěná vodoměrná sestava. Z vodoměrné sestavy je navrženo potrubí 

vedoucí do objektu. Potrubí je uloženo v pískovém loži. Krytí potrubí ve volném terénu musí být 

min. 1000 mm a 300 mm nad potrubím bude umístěna výstražná folie modré barvy. Přesný způsob 

napojení určí správce sítě.  

 

Horkovod  

Od stávajícího potrubí je přivedeno připojovací potrubí do technické místnosti a napojeno na 

výměníkovou stanici. 

 

Splašková kanalizace  

Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek stavebníka, kde se budou nacházet 

revizní šachty z betonových skruží. Potrubí musí být uloženo v nezámrzné hloubce a bude označeno 

šedou folií. Přesný způsob napojení určí správce sítě.  

 

Elektřina  

Ze stávajícího elektrického vedení se provede nová elektrická přípojka, která povede v zemi 

a bude označena červenou folií. Elektroměrná rozvodnice bude umístěna v oplocení pozemku tak, 

aby byla přístupná z veřejné komunikace (nachází se ve stejném sloupku, ve kterém bude umístěna 

přípojková skříň). Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou popsány v jednotlivých částech 

dokumentace – Elektroinstalace, Zdravotně technické instalace, které nejsou součástí projektu. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Na pozemku se nachází zpevněné plochy určené převážně pro pojezd automobily do 3,5 t a 

automobily nad 3,5 t. Stavební parcela bude na veřejnou zpevněnou komunikaci napojena nově 

budovaným sjezdem. Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové dlažby. Příjezdová cesta bude 

z obousměrná asfaltobetonu šířky 6,0 m.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přesná trasa napojení je zakreslena v koordinační situaci. Příjezdová komunikace je napojená 

na točnu autobusů. Maximální dovolená rychlost v areálu 30km/h. 

 

c) Doprava v klidu 

Parkovací plochy jsou navrženy dle ČSN 73 5710. Je zde situováno 80 parkovacích míst z 

toho 9 pro ZTP. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Do areálu vede jeden vstup pro pěší. Cyklistické stezky nejsou navrhovány. Stávající stezky 

nebudou stavbou dotčeny 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy spočívají ve skrývce ornice a provedení výkopů pro objekt požární stanice. 

Následně bude okolní terén zatravněn. Také bude provedena výsadba přírodní bariéry z keřů nad 

opěrnou zdí. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby uložené do pískového lože o 

různých skladbách podle druhu komunikace. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Veškeré nezpevněné plochy budou zatravněny. 

 

c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření (příkopy, průlehy, terasy, poldry, dráhy soustředěného odtoku) 

nebudou provedena. 

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

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

Vzhledem k charakteru stavby nebude mít objekt žádný negativní vliv na životní prostředí. 

Objekt nebude svým provozem obtěžovat své okolí hlukem, prachem a neohrožuje bezpečnost 

obyvatelstva. Splašková kanalizace je napojená na veřejnou kanalizaci. Při provozu bude vznikat 

komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic, popř. kontejnerů. Během výstavby se dočasně 

zvýší prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem učiní taková 

opatření, aby tyto negativní účinky na okolí byly minimalizovány. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

V okolí navrhované stavby se nevyskytuje žádný památný strom ani chráněná vegetace. 

Stavba nebude mít vliv na vazby v krajině. Všechny ekologické funkce budou zachovány. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Netýká se. 

  

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

S navrhovanou stavbou nejsou navržena ochranná ani bezpečnostní pásma. Stavba není 

navržena ve stávajících ochranných nebo bezpečnostních pásmech. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Realizací rezidence pro seniory nebudu ohrožení na zdraví ani pracovníci ani obyvatelé 

sousedních domů. Nebudou ohrožení vlivem úniků prachových částic. Lešení bude zabezpečené a 

prováděné školenou osobou, bude řádně označené tak aby nedošlo k nehodě pásu . 

B.8 Zásady organizace výstavby  

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

Materiály budou skladovány na oploceném stavebním pozemku. Skladování bude 

prováděno dle předpisů výrobce materiálu. Na stavbě bude skladováno převážně stavební zdivo, 

izolace a lepidla. Ostatní materiály budou na staveniště průběžně naváženy a zpracovávány. 

Elektrická energie pro stavbu bude zajištěna ze staveništního rozvaděče s elektroměrem, který bude 

již napojen na obecní elektrickou síť. Vzniklou spotřebu uhradí investor. Voda pro potřebu stavby 

bude zajištěna ze stávající vodoměrné šachty. Vodovod bude již napojen na veřejnou síť. Pro 

potřeby hygienického a sociálního zařízení stavby budou zajištěny mobilní WC. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště nevyžaduje zvláštní opatření. Je prokázáno dobré vsakování zájmového i okolních 

pozemků. Při možném zatopení výkopu při výkopových pracech se voda odčerpá čerpadlem do 

betonového žlabu, který vede podél nedaleké komunikace. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Připojení staveniště je zajištěno ze stávající zpevněné asfaltové komunikace na západní 

hranici pozemku. Případné poškození v průběhu realizace, např. nezbytnými přejezdy techniky, 

bude odstraněno na náklady stavebníků. Jakékoliv znečištění veřejných ploch musí být 

dodavatelem neprodleně odstraněno. Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě (elektřina, 

voda) bude provedeno ze stávajících veřejných sítí. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude zdrojem hluku vznikajícího při provozu stavebních mechanismů. Jelikož se 

nejedná o hustě obydlenou oblast, pracovní doba se nebude nijak upravovat, noční klid však bude 

zachován minimálně v době od 22.00 do 6.00 hodin. Stavebník je s majiteli nejbližší obývané 
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stavby srozuměn. Staveniště bude po celém obvodu zajištěno oplocením a uzamykatelnou bránou 

proti vniknutí nepovolaných osob. Veškeré skladování stavebního materiálu bude uvnitř oplocení. 

 

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

dřevin 

Pokud není staveniště zajištěno jinak, musí být oploceno v zastavěném území obce 

souvislým plotem výšky 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a aby byl oddělen prostor 

stavby od okolí. Na staveništi se nenacházejí žádné dřeviny ke kácení. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Vzniknou dočasné zábory na přilehlé komunikaci, zejména během napojování přípojek. 

Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem 

domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není požadováno. 

 

h) Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při realizaci stavby vniknou následující odpady, které byly rozlišeny dl zákona č. 185/2001 

Sb., O odpadech a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. S Odpady vznikajícími v rámci 

realizace stavby bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Odpady budou 

likvidovány přímo na stavbě nebo budou odvezeny na skládky (sběrny surovin) pomocí 

přepravních kontejnerů. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány 

u příslušných firem. Obaly od stavebních materiálů budou odváženy na skládky k tomu určené. 

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

Úrovně ÚT jsou navrženy tak, aby bilance zemin byla co nejvíce vyrovnaná. Odstranění 

ornice proběhne v tloušťce 200 mm. Nadbytečné množství zeminy bude ukládáno do deponie na 

pozemku o max. výšce 1,5 m a bude využito pro zpětné terénní úpravy. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nemá bezprostřední vliv na životní prostředí. Případné znečištění komunikace 

dopravou z prostorů staveniště bude neprodleně odstraněno. Negativní vliv související s procesem 

(zvýšená dopravní zátěž, hluk od stavebních mechanismů apod.) budou eliminovány na míru 

nezbytně nutnou. 
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády, předpisy a ustanoveními, které se týkají bezpečnosti a ochrany 

zdraví, zejména však Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništích. V případě použití mechanizace, především zvedacích 

zařízení a techniky, příp. při budování lešení, bude nutno respektovat stávající veřejné sítě technické 

infrastruktury uloženy v souběhu s komunikací a chodníkem nebo pod ním. Je nutné respektovat 

veškeré bezpečnostní předpisy a také podmínky správců předmětných sítí, které uvedli ve svých 

vyjádření ke stavbě. Práce s mechanismy mohou vykonávat pouze osoby s příslušným oprávněním. 

Pracovníci stavební firmy budou vybaveni příslušným pracovním oděvem a obuví a ochrannými 

pracovními pomůckami. Na stavbě budou k dispozici základní prostředky první pomoci. Na stavbě 

bude řádně veden stavební deník, který zde bude trvale k dispozici. Při všech stavebně montážních 

pracích bude nutno postupovat tak, aby nepříznivé vlivy stavby na okolí (hluk, prach, znečištění 

apod.) byly minimalizovány a nepřekročily míru obvyklou při výstavbě. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení 

upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se nepředpokládají. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky pro provádění stavby 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   03/2020 

Předpokládaný termín dokončení výstavby:  09/2021 

Předpokládaná doba výstavby:    18 měsíců  

Zahájení užívání stavby:     10/2021 

B.9 Celková vodohospodářské řešení 

Dešťové potrubí povede v zemi v bude provedeno z PVC DN 125. Potrubí bude vedeno 

minimálně ve sklonu potrubí 1%. Dešťová kanalizace povede do retenční nádrže o objemu 80m3 

s přepadem do veřejné dešťové kanalizace. Venkovní parkoviště bude odvodněno systémem vtoků 

přes šachtu s filtrem zaolejované vody do retenční nádrže.  
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C Situační výkresy  

C.1 Situace širších vztahů 

C.2 Koordinační situace  

Situační výkresy viz složka číslo 2 projektové dokumentace 
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D Dokumentace stavebního objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Technická zpráva  

 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

Účelem stavby je vybudování nové rezidence pro seniory. Skládá se z veřejné a z části určené 

uživatelům rezidence. Ve veřejné části budou zřízené služby obyvatele rezidence ale i pro širokou 

veřejnost. V objektu bude 30 bytových jednotek se společnou jídelnou, společenskými místnostmi, 

kavárnou a ordinací lékaře. Stavba bude využívána pro bydlení osob starších jak 60 let 

v samostatných domácnostech.  

 

Zastavěná plocha budovy       1344,79 m2 

Obestavěný prostor vlastní budovy     17 213,3 m3 

Počet bytových jednotek       30 bytů 

Předpokládaný počet zaměstnanců     15 zaměstnanců 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a provozní řešení, bezbariérové užívání 

stavby  

Jedná se o novostavbu rezidence pro seniory ve městě Zlín. Objekt bude sloužit jako 

ubytovací zařízení pro dlouhodobý pobyt pro osoby v důchodovém věku a taktéž bude ponoukat 

služby při veřejnost. 

Objekt je navržený jako třípodlažní s jednoplášťovou plochou střechou. Hlavní vstupy do 

objektu z příjezdové komunikace i ze zahrady jsou řešeny jako bezbariérové, stejně tak je řešen i 

vstup do jídelny a kavárny. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází jídelna, která slouží výlučně pro obyvatele domu, 

která má vstup jak z interiéru tak z exteriéru. Kavárna která slouží i široké veřejnosti má vstup 

z interiéru i exteriéru. Ve středním traktu se nachází dvouramenné schodiště s výtahem a zastřešená 

atriový světlík, který prochází všemi podlažími. V prvním nadzemním podlaží se také nachází 

soukromá ambulance lékaře, technické místnosti a kanceláře pro vedení objektu a vedení jídelny.  

Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou určené k dlouhodobému bydlení seniorů. Celkový počet 

bytových jednotek je 30. V druhém i třetím podlaží se nachází společenské místnosti, které slouží 

pro obyvatele domu a sušárna. Ve třetím podlaží je zastřešená terasa.  

Obytná buňka je tvořená vstupní chodbou, sociálním zázemím a obytnou místností. 20 

obytných buněk je řešeno bezbariérově a jsou uzpůsobené pro dlouhodobé bydlení pro osoby o 

omezenou schopností pohybu. 

Ve všech podlažích jsou úklidové místnosti.  

Střešní konstrukce je řešená jako jednoplášťová plochá střecha s nosnou konstrukcí 

s předpjatých stropních panelů, spádovaná monolitickou vrstvou z lehčeného betonu. 

Obvodový plášť objektu je tvořený jako provětrávaná s minerální tepelnou izolací tloušťky 

160 mm, na opláštění jsou použité cementotřískové desky bílé barvy. V části je fasáda řešená jako 

kontaktní zateplovací systém se silikátovou omítkou bílé barvy. V rastru provětrávané fasády jsou 

mezi okny použité jako povrchová úprava kompozitní desky v imitaci dřeva. Fasáda je doplněná 

otvorovými výplněmi, které jsou z hliníku RAL 7021, prášková barva od firmy SCHUCO. Soklová 

část je zateplena XPS izolantem a opatřena silikátovou omítkou cihlové barvy.  

Celá stavba je řešená jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

Na pozemku jsou navržené parkovací místa pro obyvatele, zaměstnance objektu a pro 

návštěvníky.  
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Bezbariérové řešení  

Budova je celá řešena bezbariérově. V místech prahů jsou použité odpovídající přechodové 

lišty ke konkrétním druhům nášlapných vrstev. Všechny výškové rozdíly můžou být maximálně 

20 mm, šířka dveří je minimálně 900 mm. Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2006 Sb. 

o všeobecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  V přízemí 

stravovacího zařízení bude WC pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

 

Výkopové práce 

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě v rozsahu staveniště. 

Bude sejmuta ornice v rozsahu stavby. Ornice bude uložena na dočasnou skládku na staveništi. 

Bude použita na terénní a sadové úpravy po dokončení stavby. 

 

Základové práce 

Založení objektu bude na železobetonových pilotech na které budou ukládaný hlavice. 

Základové hlavice budou ukládaný na násyp ze štěrkodrti. Na patky jsou u obvodových stěn 

položeny prefabrikované prahy. Zděné stěny uskočeného podlaží budou založený na 

železobetonových základových pasech. Výtahová šachta bude tvořena železobetonovou stěnou. 

Dno výtahové šachty bude tvořit základová desky, pod kterou bude podkladní beton. Pro základové 

pasy je nutné použití bednění, s tím souvisí i rozšíření výkopu o 600 mm na každé straně. Při 

provádění základových prací je nutné položit zemnící pásovinu pro hromosvod.  

 

 Svislé nosné a dělící konstrukce 

Nosný systém tvoří železobetonový montovaný skelet. Sloupy průřezu 400x400mm. Osové 

vzdálenosti sloupů viz půdorys. Sloupy jsou průběžné na celou výšku budovy. Ukládání průvlaku 

a ztužidel na konzolky na sloupech. Velikost konzolky je 150 x 200 mm. 

V objektu se nachází ztužující jádro, které je tvořené ze železobetonových montovaných 

stěn, které jsou kolem schodišťového prostoru na celou výšku objektu.  

Pro výplňové zdivo obvodových stěn jsou použity keramické cihelné bloky Porotherm 30 

Profi tloušťky 300 mm na tenkovrstvou maltu, toto zdivo je použito i pro oddělení technických 

místností. 

Příčky jsou tvořeny z keramických cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi, v prostoru 

ordinace jsou použity akustické cihelné bloky Porotherm 19 AKU. V druhém a třetím nadzemním 

podlaží pro oddělený jednotlivých bytových jednotek jsou použité vápenopískové zdíci bloky 

tloušťky 240mm.  

 

Vodorovné nosné konstrukce  

Základová desky je tvořená monolitickým betonem s vkládanou kari sítí s velikostí oka 150 

x 150 mm s průměrem 6m. Stropní desky jsou tvořené předpjatými stropními panely ukládanými 

šachovnicově pro zvýšení tuhosti budovy. Tloušťka stropních panelů je 250mm, v místě terasy je 

výška stropních panelů snížená na 160 mm. Stropní panely jsou ukládaný na pryžovou podložku. 

Mezi panely se vkládá zálivková výztuž s hmotou. Stropní panely jsou ukládaný na konzolky na 

průvlaky. Velikost konzolky je 150 x 200 mm. Ztužení v objektu, kde nejsou průvlaky je pomoví 

ztužidel průřezu 400 x 450 mm.   

Ve všech místnostech jsou sádrokartonové podhledy, nad kterýma vedou instalace 

jednotlivých profesí. Výška sádrokartonového podhledu je 750 mm.  

 

Střecha 

Střecha je jednoplášťová plochá přitížená násypem z říčného praného kameniva frakce 

16/32. Nosná konstrukce střechy je tvořena z předpjatých stropních panelů. Spádová vrstva střechy 
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je navržena z lehčeného betonu o minimální tloušťce 50 mm. Minimální spád je 3%. Přesné spády 

viz půdorys ploché střechy. Střecha bude odvodněna přes střešní vpusti o celkovém počtu 6 ks do 

dešťové kanalizace. Tepelnou izolaci střešní konstrukce tvoří desky z pěnového polystyrenu. 

Hlavní hydroizolační vrstva je tvořená svařitelnou fólii z měkčeného PVC s vložkou ze skleněné 

rohože tloušťky 2 mm. Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva je vytvořena natavitelným pásem z SMS 

modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny.  

 

Schodiště a výtah 

V objektu je navržené dvouramenné železobetonové montované schodiště, které je ukládané 

na nosné montované stěny na pryžovou podložku. V zrcadle schodiště je umístěn evakuační 

bezbariérový výtah. Výtah je ukotven na ocelovou konstrukci a opláštění tvoří lehký obvodový 

plášť pomocí sloupko-příčkové fasády SCHUCO.  

V objektu je navržené venkovní ocelové schodiště. Ocelové schodiště je tvořené pomocí 

ocelových sloupů a schodnic z ocelových nosníků UPE, do kterých jsou kotveny schodišťové 

stupně z pororoštu. Součástí schodiště je i zábradlí, která na svislou tyčovou výplň. Ocelové 

schodiště je kotveno so samostatných patek.  

 

Hydroizolace  

Objekt bude chráněn proti vodě prosakující kolem konstrukcí a stékající po jejich povrchu.  

Na ploché střeše tvoří hlavní hydroizolační vrstvu svařitelná fólie z měkčeného PVC 

s vložkou ze skleněné rohože tloušťky 2 mm. Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva je vytvořena 

natavitelným pásem z SMS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny. 

Jako hydroizolace spodní stavby je navrženo souvrství asfaltových pasů. První vrstvou je 

hydroizolační pas natavitelný z SMS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 

tloušťky 4 mm, který zároveň slouží jako protiradonová ochrana. Druhou hydroizolační vrstvu tvorí 

natavitelný pas z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterové rohože tloušťka 4 mm. 

Hydroizolační souvrství je odděleno ochranní vrstvou z litého cementového potěru vyztuženého 

svařovanou kari sítí tloušťky 60 mm. 

Pod keramickou dlažbou v hygienických místnostech budou použity hydroizolační stěrky.  

 

Tepelné izolace  

Teplená izolace objektu je navržena dle ČSN 73 00510 – tepelná ochrana budov – a její části 

Obvodové stěny budou opatřeny nekontaktním zateplovacím systémem. Nosný rošt tepelné 

izolace bude tvořen systémovými prvky DEKmetal, do kterých bude vkládaná teplená izolace 

z kamenných vláken Isover FASSIL tloušťky 160 mm. Obvodové stěny v úrovni terasy a 

uskočeného podlaží budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem se stejným typem tepelné 

izolace.  

Obvodové stěny budou v místě od terénu do výšky 300 mm opatřeny kontaktním zateplením 

z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou tloušťky 120 mm.  

Střecha objektu je zateplena tepelně izolačními deskami ze stabilizovaného pěnového 

polystyrenu EPS tloušťky 260 mm. Tepelná izolace bude ukládaná ve dvou vrstvách. 

Teplená izolace nad zastřešenou terasou bude kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací 

z čedičových vláken tloušťky 200 mm.  

Tepelná izolace podlah jsou tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu 

EPS s uzavřenou povrchovou strukturou tloušťky 160 mm.  

 

Výplně otvorů 

Všechny okna na objektu budou hliníková SCHUCO s izolačním trojsklem. Povrchová 

úprava rámu RAL 7021, prášková barva. Otevírání viz výpis oken. Francouzské okna ve všech 

pokojích budou z bezpečnostního skla. Všechny bližší specifikace viz výpis oken. 
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Všechny vstupní dveře do objektu budou hliníkové. Prosklené dveře budou opatřeny 

bezpečnostním sklem čirím. Všechny dveře budou mít opatření a náležitosti dle požadavek požárně 

bezpečnostního řešení a požadavek pro bezbariérové užívání staveb. Všechny bližší specifikace 

jednotlivých dveří viz výpis dveří a vrat.  

Vnitřní dveřní křídla budou otevíravá osazené do obložkových zárubní, které budou 

společnou dodávkou. Opatření madly, prosklení, otevírání a další požadavky viz výpis dveří a vrat.  

 

Klempířské práce  

Klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Jednotlivé druhy a 

specifikace viz výpis klempířských prvků.  

 

Úpravy povrchů 

Objekt bude z vnější strany opatřen cementotřískovými deskami na nosném roštu, v částech 

terasy bude silikátová omítka, které bude použita i v soklové části. 

Vnitřní povrchové úpravy stěn budou z vápenocementové omítky, sádrové omítka a 

keramických obkladů v hygienických místnostech. Jednotlivé umístění dle výpisu místností 

v půdorysech.  

 

Podlahy 

Přesné specifikace jednotlivých druhů nášlapných vrstev viz samostatná příloha výpis 

skladeb. Jednotlivé umístění podlah viz legenda místností v půdorysech.  

 

Podhledy  

Podhledy jsou navrženy SDK zavěšené na nosném roštu. V místnostech s výskytem větší 

vzdušné vlhkosti jsou navrženy SDK desky do vlhkého prostředí. 
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Závěr 

 
Novostavba rezidence pro seniory byla navržena tak, aby požadavky na její provoz, 

energetickou náročnost a hospodárnost byly co nejnižší. Objekt je navržen podle platných předpisů 

a norem. Nový objekt je navržený tak, aby nenarušil okolní zástavbu a celý komplex se začlení do 

území. Objekt kopíruje tvar okolních budov a nijak nenarušuje ráz ulice.  Stavba nebude mít 

negativní vliv na odtokové poměry.  Při návrhu se kladl důraz na bezbariérovost objektu včetně 

zpevněných ploch.  

Diplomová práce prošla drobnými dispozičními změnami. Hlavními důvody bylo 

zjednodušit dispozici a technicky zefektivnit konstrukční řešení.  

Veškerý obsah diplomové práce jsem se snažila vypracovat svědomitě, tak aby obsah 

splňoval mé představy a aby byl v souladu se zadáním.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

PT  původní terén  

UT  upravený terén  

NP  nadzemní podlaží  

ŽB  železobeton  

PB  prostý beton  

RŠ  revizní šachta  

KV  konstrukční výška  

SV  světlá výška  

PD  projektová dokumentace  

EPS  expandovaný polystyren  

XPS  extrudovaný polystyren  

PIR  polyisokianurátová pěna  

SBS  styren – butadien – styren  

HUP  hlavní závěr plynu  

NN  nízké napětí  

STL  středotlaký  

NTL  nízkotlaký  

BPV  balt po vyrovnání m n.m. metrů nad mořem parc. č. parcelní číslo  

TL.  tloušťka  

HPV  hladina podzemní vody  

1NP  první nadzemní podlaží  

2NP  druhé nadzemní podlaží  

2NP  třetí nadzemní podlaží 

R  tepelný odpor konstrukce  

U  součinitel prostupu tepla  

Rsi t epelný odpor při přestupu tepla v interiéru  

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru  

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla  

λ  součinitel teplené vodivosti 

HT  měrná tepelná ztráta prostupem  

Rw  vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem  

HZS  hasičský záchranný sbor  

PHP  přenosný hasicí přístroj  

CHÚC  chráněná úniková cesta  

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
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