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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem domova pro seniory ve městě Bučovice. 

Jedná se o třípodlažní stavbu obdélníkového půdorysu částečně zasazenou do 

svahu. Uprostřed budovy je atrium zasahující do prvního podlaží. Stavba je 

zastřešena plochou vegetační střechou. 

Budova je navržena pro trvalý pobyt 28 seniorů, jejichž pokoje včetně sociálního 

zařízení se nacházejí ve dvou nadzemních podlažích. V přízemí domova je navrženo 

provozní a technické zázemí pro ubytované a personál, včetně jídelny s kuchyní a 

ordinace lékaře. Konstrukční systém stavby je kombinovaný, tj. monolitický a zděný. 

Celý objekt je projektován jako bezbariérový. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Domov pro seniory, bezbariérová stavba, vegetační střecha, atrium, projektová 

dokumentace 

 

 

ABSTRACT 

Diploma thesis deals with a design of the retirement home for seniors in the 

town of Bučovice. The house is a three-storey building with a rectangular floor plan 

partly situated in the slope. In the middle of the building, there is an atrium reaching 

to the second floor. The construction is covered by a flat green roof. 

The building is designed for the permanent residence of 28 seniors, with their 

rooms including sanitary facilities located on the two upper floors. The operational 

and technical facility for both the residents and personnel, including canteen with 

kitchen and doctor's practice, is located on the ground floor of the house. The 

construction system of the building is designed as a combination of monolithic 

concrete and masonry. The whole house is designed as accessible. 

KEYWORDS 

Retirement home for seniors, accessible housing, green roof, atrium, design 

documentation  
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Úvod 

V této diplomové práci je řešen návrh stavby „Domov pro seniory“. Objekt je osazen 

na pozemku v zastavěném území v blízkosti centra města Bučovice, k.ú. Bučovice.  

Navržená stavba s jednoduchým tvarem kvádru o rozměrech 26,0 × 38,25 m má 

2 nadzemní a 1 podzemní podlaží, částečně zasazeno do svahu. Objekt je zastřešen 

plochou vegetační střechou. V nadzemních podlažích je umístěno centrální nezastřešené 

atrium, které osvětluje chodby v těchto podlažích. 

Domov pro seniory je koncipován pro bydlení 28 klientů v soukromých 

jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, které se 

nacházejí v nadzemních podlažích. V suterénu je navrženo provozní a technické zázemí 

pro klienty a personál – jídelna s kuchyní, ordinace lékaře, duchovní místnost, prádelna a 

další. Vzhledem k charakteru využití objektu je celá stavba řešena jako bezbariérová. 

Cílem práce byl návrh dispozice budovy a vhodného konstrukčního systému, tak aby 

stavba splňovala normové a zákonné požadavky. Byla vypracována výkresová 

dokumentace včetně textové části dle pokynů vedoucího. Diplomová práce je členěna na 

hlavní textovou část a jednotlivé přílohy uvedeny níže. 

Přílohy 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

Složka č. 2 – C Situační výkresy 

Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Složka č. 6 – Stavební fyzika  
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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:    Domov pro seniory   

Místo stavby:    

  Obec:     Bučovice, p.č. 1402/1   

  Katastrální území:   Bučovice (615161) 

Parcelní čísla pozemků:  1402/1, 1401/2, 1401/3, 1401/13, 1401/14, 1402/3, 

1402/2 

Stupeň projektové dokumentace: DPS 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    Město Bučovice 

     Jiráskova 502  

     685 01 Bučovice 

     IČO: 00291676  

     Tel.: 517 381 441 

Dat. Schránka: td3be8p 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zodpovědný projektant:  Bc. Martina Svačinová 

     Lechotice 13  

     768 52 Míškovice 

     IČO: ________ 

     Tel.: ________ 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavební objekty: 

SO.01 – Domov pro seniory 

SO.01.01 – příprava území a zařízení staveniště    

SO.01.02 – novostavba domova pro seniory 
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SO.01.03 – zpevněné plochy 

SO.01.03 – sadové úpravy 

 

SO.02 – Vybudování opěrné stěny 

SO.03 – Technická infrastruktura – přípojky 

SO.03.01 – přípojka jednotné kanalizace 

SO.03.02 – přípojka NTL plynu 

SO.03.03 – přípojka vody 

SO.03.04 – přípojka elektro (NN) 

 

SO.04 – Technická infrastruktura na území objektu 

SO.04.01 – Splašková kanalizace 

SO.04.02 – Dešťová kanalizace 

SO.04.03 – plynovod 

SO.04.04 – vodovod 

SO.04.05 – rozvody NN 

 

SO.05 – Dopravní infrastruktura 

SO.05.01 – rozšíření stávající místní komunikace 

SO.05.02 – zpevněné plochy parkoviště na p.č. 1402/3 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

• Vizuální prohlídka stavební parcely 

• Katastrální mapy dané lokality 

• Koordinační výkres a územní plán Města Bučovice 

• Informace z katastru nemovitostí 

V Brně dne 10. 1. 2019     Vypracovala:  

         Bc. Martina Svačinová  
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Plánovaná stavba domova pro seniory je navržena na pozemku ve městě Bučovice, 

p.č. 1402/1, okres Vyškov. Dle katastru nemovitostí je pozemek 1402/1 v k.ú. Bučovice 

(615161) začleněn jako ostatní plocha. Parcela je situována v zastavěném území cca 200 

m severně od náměstí Svobody. Dle územního plánu se jedná o plochu veřejné 

vybavenosti s bydlením (bydlení min. 50 %). Daná lokalita má velmi dobrou dostupnost 

technické a dopravní infrastruktury. Parcela se nachází v ochranném pásmu kulturní 

nemovité památky. Oblast je v území s archeologickými nálezy, tudíž je nutno oznámit 

Archeologickému oddělení Památkového ústavu v Brně terénní výkopové práce. 

Pozemek je mírně svažitý směrem k jihu. Příjezd k pozemku po ulici Vyškovská. 

1NP se navrhuje ve výšce 229,535 m n.m., B.p.v. Bude zpracován geodetický podklad 

pro projektovou činnost od oprávněné geodetické firmy. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územním souhlasem 

Jedná se o novostavbu objektu domova pro seniory, která je navržena na pozemku 

ve městě Bučovice, p.č. 1402/1. 

Stavba je navržena na ploše vymezené územním plánem jako Plocha veřejné 

vybavenosti s bydlením (bydlení min. 50 %). Stavba dle územního plánu respektuje 

výškovou dominantu zámku a kostela. Na základě těchto požadavků je stavba navržena 

v souladu s územním plánem. 

Další údaje z hlediska souladu s územním rozhodnutím a územně plánovací 

dokumentací nejsou v projektu řešeny. 

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

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Netýká se tohoto projektu. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Pro tento projekt nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území. 

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

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Doposud nebyla vydána žádná závazná stanoviska dotčených orgánů, a proto nejsou 

v tomto projektu zohledňovány. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod. 

Byla provedena prohlídka a fotodokumentace řešeného území projektantem a dále je 

nutno provést geologický a hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody je 

předpokládána v hloubce 223,5 m n.m. Na základě těchto průzkumů bude při zjištění 

významných odlišností od předpokladů projektová dokumentace upravena. 

Zakreslení inženýrských sítí bylo provedeno na základě informací získaných ze 

stránek provozovatelských společností těchto sítí. 

Radonové riziko bylo získáno z radonové mapy ČR, radonový průzkum nebyl 

proveden. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Parcela se dle územního plánu města Bučovice nachází v ochranném pásmu kulturní 

nemovité památky. Oblast je v území s archeologickými nálezy a před zahájením 

výstavby je nutno oznámit Archeologickému oddělení Památkového ústavu v Brně 

započetí terénních výkopových prací. 

Stavba nebude zasahovat do jiných zón a CHKO. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani v jiném ochranném pásmu kromě 

vyjmenovaných v bodě g. Území v Bučovicích není nijak poddolováno, a ani zde není 

provozována důlní činnost. 

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

na odtokové poměry v území 

Stavba je navržena v zastavěném území na pozemku, kde byla zdemolována původní 

chátrající stavba, proto nemá umístění novostavby negativní dopad na úrodnou půdu. Pro 

stavbu budou použity materiály, které budou svým skladováním a užíváním co nejvíce 

šetrné k životnímu prostředí. Výstavba bude prováděna tak, aby byly omezeny nepříznivé 

vlivy v okolí, jimiž jsou hlavně prašnost a hluk. Po dokončení stavby, budou nezastavěné 

plochy pozemku opět zatravněny a osázeny nízkou až střední zelení. 

Dokončená stavba bude mít co nejmenší dopad na životní prostředí a to tak, že 

dešťové vody budou zasakovány na pozemku a vzniklé odpady budou odvezeny na 

příslušné skládky. Bude navržen nový zasakovací systém s vsakovací jímkou, do které 

budou odvedeny dešťové vody ze zpevněných ploch. Zasakování vody na pozemku bude 

částečně sloužit také zelená střecha navrhovaného objektu. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se v současnosti nachází původní gabionová opěrná stěna, kterou je 

před výstavbou a zahájením výkopových prací odstranit. Při výstavbě bude místo opěrné 

stěny svah od severovýchodní části jistit záporové pažení. K demolici stěny a zajištění 

svahu bude zpracován samostatný projekt. 

Na části pozemku zůstalo původní drátěné oplocení. Oplocení bude při výstavbě 

využito jako stavební oplocení a po výstavbě bude odstraněno při terénních úpravách. 

Před započetím prací bude odstraněna také stávající drobná zeleň a skácen smrk na 

východní straně pozemku. Po dokončení výstavby bude zbývající nezastavěná plocha 

pozemku znovu osázena nízkou až střední zelení. 
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k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky, jichž se plánovaná výstavba týká nespadají do zemědělského půdního 

fondu ani nejsou pozemky k plnění funkce lesa. Stavbou nevznikají žádné požadavky 

týkající se tohoto bodu. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 

bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavební parcela je obléhána komunikací ze dvou stran, na severovýchodě se nachází 

ulice Zahradní a na jihozápadu je místní komunikace III. stupně napojující se na 

komunikaci Vyškovská. Sjezd z pozemku na místní komunikaci je situován právě na 

jihozápadní straně, kde je taktéž umístěn vstup do objektu. 

Ke stavbě bude zajištěn bezbariérový přístup po zpevněných plochách vedoucích 

z místní komunikace. 

Novostavba domova pro seniory bude napojena na technickou infrastrukturu: 

- jednotná kanalizace DN 250 (Vodárny a kanalizace Vyškov a.s.), 

- NTL plynovod (GasNet, s.r.o.), 

- vodovodní síť DN 63 (Vodárny a kanalizace Vyškov a.s.), 

- vedení NN (E.ON Distribuce, a.s.). 

Sítě, na něž bude objekt napojen se nacházejí v blízkosti pozemku a jsou umístěny 

na obecních pozemcích. Napojení sítí na objekt bude řešeno v samostatném projektu 

v rámci jednotlivých stavebních objektů. 

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

investice 

V době provádění projektu nevznikají žádné časové vazby ani podmiňující investice. 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí 

Číslo 

parcely 

Výměra 

[m2] 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

Vlastník 

1402/1 2029 Ostatní plocha Jiná plocha Jihomoravský kraj 

1402/2 523 Ostatní plocha Jiná plocha Město Bučovice 

1402/3 547 Ostatní plocha Jiná plocha Město Bučovice 

1401/2 88 Ostatní plocha Zeleň Město Bučovice 

1401/3 54 Ostatní plocha Zeleň Česká republika 

1401/13 45 Ostatní plocha Zeleň Město Bučovice 

1401/14 35 Ostatní plocha Zeleň Město Bučovice 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

V souvislosti s navrhovanou stavbou nevznikají další ochranná nebo bezpečnostní 

pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Projekt zpracovává novostavbu domova pro seniory. 

b) Účel užívání stavby 

 Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, konkrétně o ústav sociální péče, jenž bude 

poskytovat pobytové služby občanům starším 65 let. 

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 

K navržené stavbě nejsou žádná vydaná rozhodnutí.  
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů nebyly vydány. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Předmětná stavba domova pro seniory nebude chráněna podle jiných právních 

předpisů. Nejedná se o nemovitou kulturní památku apod. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost 

apod. 

Zastavěná plocha:   1 317,93 

Obestavěný prostor:   10 325 m3 

Užitná plocha:    2 210,31 m2 

Počet pokojů:    20 

Počet uživatelů:    28 

Počet zaměstnanců:   9 

Počet parkovacích stání:   7+2 

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. 

Bilance potřeby vody: 

Počet lůžek:     n = 28 

Specifická potřeba vody:    q = 500 l/lůžko × den   

        (stanoveno pro ústav sociální péče) 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti:  kh = 2,0 

Koeficient denní nerovnoměrnosti:  kd = 1,35 

Průměrná denní potřeba vody:   

𝑄𝑝 = 𝑞 × 𝑛 = 500 × 28 = 14 000 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

Maximální denní potřeba vody:    

𝑄𝑚 = 𝑄𝑝 × 𝑘𝑑 = 14 000 × 1,35 = 18 900 𝑙/𝑑𝑒𝑛 
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Maximální hodinová potřeba vody:  

𝑄ℎ = (𝑄𝑚 × 𝑘ℎ)/24 = (18 900 × 2,0)/24 = 1 575 𝑙/ℎ𝑜𝑑 

 Roční potřeba vody: 

𝑄𝑟=𝑄𝑝∗365=14 000×365 = 5 110 000 𝑙/rok = 5 110 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

Bilance potřeby teplé vody: 

 Počet lůžek:     n = 28 

 Potřeba teplé vody:    q = 45 l/lůžko × den   

Denní potřeba teplé vody:   𝑄=𝑞×𝑛=45 × 28 = 1260 𝒍/𝒅𝒆𝒏 

Bilance potřeby tepla pro přípravu teplé vody: 

 Teplota studené vody:    t1 = 10 °C 

 Teplota teplé vody:    t2 = 55 °C 

 Objemová hmotnost vody:   𝜌=1000 𝑘𝑔/m3 

 Měrná tepelná kapacita vody:   c = 4 186 J/kg.K 

 Koeficient energetické ztráty systému:  z = 0,5 

 Potřeba teplé vody:    V2p = 1,260 𝑚3/den 

 Počet dnů otopného období v roce:  d = 232 dnů 

 Teplota studené vody v létě:   ts𝑣1 = 15 °C 

 Teplota studené vody v zimě:    ts𝑣2 = 5 °C 

 Počet pracovních dní soustavy:    N = 365 dnů 

 Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody: 

𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 = (1 + 𝑧) ×
𝜌 × 𝑐 × 𝑉2𝑝 × (𝑡2 − 𝑡1)

3600

= (1 + 0,5) ×
1000 × 4186 × 1,260 × (55 − 10)

3600
× 10−3 = 98,9 𝑘𝑊ℎ 

Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody: 

𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑟 = 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 × 𝑑 + 0,8 × 𝑄𝑇𝑈𝑉,𝑑 ×
𝑡2 − 𝑡𝑠𝜈1

𝑡2 − 𝑡𝑠𝜈2
× (𝑁 − 𝑑) × 10−3

= 98,9 × 232 + 0,8 × 98,9 ×
55 − 15

55 − 5
× (365 − 232) × 10−3

= 𝟑𝟏, 𝟒 𝑴𝑾𝒉 𝒓𝒐𝒌⁄ = 𝟏𝟏𝟐, 𝟗 𝑮𝑱/𝒓𝒐𝒌  

Bilance odtoku splaškových vod: 

Počet osob:     O = 28 

 Potřeba vody:     q = 500 l/lůžko. den 
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 Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh= 7,2 (do 30 připojených obyvatel) 

 Součinitel denní nerovnoměrnosti:  kd = 1,5 

 Průměrný denní průtok: 

𝑄24 = 𝑞 × 𝑂 = 500 × 28 = 14 000 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

 Maximální denní průtok: 

𝑄𝑑 = 𝑞 × 𝑂 × 𝑘𝑑 = 𝑄24 × 𝑘𝑑 = 14000 × 1,5 = 21 000 𝑙/𝑑𝑒𝑛 

 Maximální hodinový průtok: 

𝑄ℎ = 𝑞 × 𝑂 × 𝑘𝑑 ×
𝑘ℎ

24
= 𝑄24 × 𝑘𝑑 ×

𝑘ℎ

24
= 14000 × 1,5 × 7,2 24⁄ = 6 300 𝑙/ℎ𝑜𝑑 

 Roční odtok splaškových vod: 

𝑄𝑟 = 𝑄24 × 365 = 14000 × 365 = 5 110 000 𝑙 𝑟𝑜𝑘⁄ = 𝟓 𝟏𝟏𝟎 𝒎𝟑 𝒓𝒐𝒌⁄  

Bilance odtoku dešťových vod: 

Součinitel odtoku: 

- pro zelené střechy    c1 = 0,25 

- pro zámkovou dlažbu   c2 = 0,7 

Intenzita deště:     i = 0,6 l/s.m2 

Odvodňovaná plocha:      

- střecha      A1 = 994,5 m2 

- zpevněné plochy zámkové dlažby  A2 = 323,43 m2 

Roční odtok srážkové vody: 

𝑄𝑟 = Σ 𝐴 × 𝑐 × 𝑖 = 𝐴1 × 𝑐1 × 𝑖 + 𝐴2 × 𝑐2 × 𝑖

= 994,5 × 0,25 × 0,6 + 323,43 × 0,7 × 0,6 = 𝟐𝟖𝟓, 𝟎𝟐 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

Potřeba tepla pro vytápění: 

Vytápěním je nutno pokrýt tepelné ztráty objektu, jež jsou: 

ztráty prostupem obálkou budovy:  28,743 kW 

ztráty větráním:    18,965 kW 

tepelné ztráty celkem:    47,708 kW 

Tepelné ztráty jsou stanoveny v posouzení objektu ze stavební fyziky a byly získány 

prostřednictvím programu Ztráty 2014. 

Spotřeba plynu pro vaření v kWh: 

Plyn bude v objektu používán pouze pro přípravu teplých jídel. Je uvažována 

spotřeba plynu 200 kWh/os.rok, uvažovaný počet osob je 28 ubytovaných. Průměrné 



22 

 
 

údaje spotřeby byly získány na stránkách https://dodavatelektriny.cz/uzitecne-informace/ 

jak-odhadnout-spotrebu-plynu. 

Průměrná roční spotřeba: 

200 × 28 = 𝟓 𝟔𝟎𝟎 𝒌𝑾𝒉/𝒓𝒐𝒌 

Je odhadována celková průměrná roční spotřeba plynu 5 600 kWh/rok. 

Spotřeba elektřiny na osvětlení a elektrospotřebiče: 

Průměrné údaje spotřeby byly získány na stránkách 

https://dodavatelektriny.cz/uzitecne-informace/jak-odhadnout-spotrebu-elektriny. Tento 

výpočet je pouze orientační. Spotřeba a bližší návrh bude řešen v projektu 

elektroinstalací.  

Roční spotřeba elektřiny na 1 obyvatele:  1100 kWh/os.rok 

Spotřeba je uvažována pro 28 ubytovaných osob. 

1100 × 28 = 𝟑𝟎 𝟖𝟎𝟎 𝒌𝑾𝒉/𝒓𝒐𝒌 

Celkové produkované množství a druhy odpadů: 

Svoz odpadu bude zajištěn dle místních městských vyhlášek a likvidace odpadů bude 

prováděna dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění zák. č. 188/2004 Sb. O 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Před objektem se budou nacházet odpadní kontejnery pro plasty, papír, sklo, 

biologický a směsný odpad, zbylé. Odpad z objektu bude třízen dle tabulky níže. 

Tabulka 1 Rozdělení odpadů produkovaných v navrhovaném objektu 

Číslo odpadu Název odpadu Typ odpadu Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O sběrné suroviny 

15 01 02 Kovové obaly O sběrné suroviny 

15 01 10 Znečištěné obaly N skládka 

17 04 05 Zbytky kovů O sběrné suroviny 

17 02 03 Plasty O sběrné suroviny 

17 02 02 Sklo O sběrné suroviny 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad O skládka 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O skládka 
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Třída energetické náročnosti: 

Třída energetické náročnosti byla stanovena z výpočtu průměrného součinitele 

prostupu tepla Um v příloze stavební fyziky. Objekt splňuje třídu energetické náročnosti 

budov B. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy 

Stavba bude započata, jakmile nabyde získané stavební povolení právní moci. 

Předpokládá se, že stavba bude zahájena v březnu 2019. Od zahájení výstavby se budou 

odvíjet další etapy výstavby, které jsou uvedeny níže. 

Časový harmonogram projektu: 

Zahájení stavby:       březen 2019 

Vytyčení IS, zemní práce a základy:    březen 2019 – květen 2019 

Hrubá stavba:       červen 2019 – leden 2020 

Práce PSV:       únor 2020 – září 2020 

Předání stavby:       říjen 2020 

Členění na etapy 

- stavební oplocení staveniště 

- zařízení staveniště 

- vytyčení inženýrských sítí 

- skrývka ornice 

- vytyčení objektu 

- zemní práce 

- zbudování přípojek, ležaté kanalizace a vody 

- základové konstrukce 

- podkladní mazanina 

- hydroizolace spodní stavby 

- obvodové konstrukce 1S 

- vnitřní nosné zdivo 1S 

- stropní konstrukce 1S 

- hydroizolace 1S 

- svislé nosné konstrukce 1NP 
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- stropní konstrukce 1NP 

- svislé nosné konstrukce 2NP 

- stropní konstrukce 2NP 

- střešní plášť nad 2NP 

- příčky 

- výplně otvorů – exteriér 

- rozvody TZB 

- fasáda objektu 

- střešní plášť nad 1S 

- omítky  

- hrubé podlahy 

- obklady a sádrokartonářské práce 

- vnitřní výplně otvorů 

- nášlapné vrstvy 

- zpevněné plochy 

- terénní a sadové úpravy 

j) Orientační náklady stavby 

Nyní se jedná pouze o hrubý odhad, přesné náklady budou stanoveny z projektové 

dokumentace v rozpočtu stavby. 

Předpokládané celkové náklady akce (v Kč): 

1) Parametry projektu 

Popis parametru Hodnota Jednotka 

Obestavěný prostor  10 325 m3 

Plocha užitková celková  2 210,31 m2 

2) Výpočet nákladů 

a) Projektové práce, inženýrská činnost, autorský dozor 

▪ Příprava stavby              500 000 Kč 

▪ Projektová dokumentace stavby         3 840 000 Kč 

▪ Inženýrská činnost          1 250 000 Kč 

▪ Autorský dozor              240 000 Kč 
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b) Materiál a stavební práce (hrubý odhad z cenových ukazatelů ve stavebnictví) 

  Výpočet z obestavěného prostoru: 

  Zatřídění dle JKSO: 801 Budovy občanské výstavby 

  Průměrná cena: 6959 Kč/m3(zaokrouhleno na 7000 Kč) 

  Cena bez DPH: 9989 m3×7000 Kč       69 923 000 Kč 

  Cena včetně DPH (15 %):        80 411 450 Kč 

c) Technický dozor investora             500 000 Kč 

d) Výběrová řízení                30 000 Kč 

e) Interiérové vybavení         15 000 000 Kč 

f) Mykologický průzkum, statický posudek apod.          250 000 Kč 

Cena včetně DPH (15 %)      102 100 000 Kč 

      (konečná částka zaokrouhlena na 100 000 Kč)  

V Brně dne 10. 1. 2019     Vypracovala:  

         Bc. Martina Svačinová 
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D.1.1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Objekt domova pro seniory je klasifikován jako stavba občanské vybavenosti, 

konkrétně ústav sociální péče pro občany starší 65 let. Stavba domova pro seniory je 

navržena s cílem poskytování sociálních služeb a zvýšení úrovně sociální pobytové péče 

ve městě Bučovice. 

b) Funkční náplň 

Funkční náplní domova je poskytování sociálních pobytových služeb 28 ubytovaným 

klientům. Klientům budou v domově poskytovány lékařské, ošetřovací, rehabilitační, 

sociální i stravovací služby včetně úklidu a praní. 

c) Kapacitní údaje 

Zastavěná plocha:    1 317,93 m2 

Podlahová plocha:    2 210,31 m2 

Obytná plocha pokojů:    423,4 m2 

Obestavěný prostor:    10 325 m2 

Počet uživatelů:     28 ubytovaných klientů 

Počet pokojů:     12 jednolůžkových 

        8  dvoulůžkových 

 Počet zaměstnanců:    9 

Počet parkovacích stání:     7+2 

d) Architektonické řešení, dispoziční řešení a bezbariérové užívání 

stavby 

Novostavba domova pro seniory je navržena na p.č. 1402/1 ve městě Bučovice. 

Stavební pozemek se nachází v zastavěné oblasti 200 m severně od centra města. Dle 

územního plánu se jedná o plochu veřejné vybavenosti s bydlením (bydlení min. 50 %). 

 Navržený objekt s jednoduchým tvarem kvádru o rozměrech 26,0 × 38,25 m bude 

mít 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Objekt bude osazen do svahu, kde výškově a 

objemově zapadá do okolní zástavby. V objektu je navržena plochá vegetační střecha, 

výška nejvyššího bodu střechy je 7,590 m měřena od 1. nadzemního podlaží. Vstup do 

budovy je umístěn na jihozápadní straně v podlaží 1S, ve kterém se nachází zázemí 
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objektu jako jsou šatny pro personál, recepce, jídelna, ordinace lékaře a prádelna. V 

podlaží 1S je také umístěno technické zázemí objektu. Z podlaží 1S se vstupuje do 

nadzemních podlaží 1NP a 2NP. V objektu jsou navrženy 2 schodiště s výtahy 

nacházející se na východní a západní straně objektu. V nadzemních podlažích 1NP a 2NP 

se nacházejí lůžkové časti pro celkem 28 seniorů včetně příslušenství (centrální 

umývárna, společenská místnost, sesterna, sklady). Ke každému pokoji v lůžkové části 

náleží samostatné sociální zařízení. V podlažích 1NP a 2NP je umístěno centrální 

nezastřešené atrium, které osvětluje chodby v těchto podlažích. Vstupy do atria jsou 

umístěny v podlaží 1NP. 

Z důvodu charakteru objektu je celá stavba řešena jako bezbariérová. 

e) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o trojpodlažní objekt ústavu sociální péče s 20 pokoji pro 28 klientů 

umístěnými v nadzemních podlažích. V suterénu objektu je jídelna, prádelna, ordinace 

obvodního lékaře, provozní a technické zázemí. 

Pro výstavbu objektu je použita zděná a monolitická technologie. 

f) Materiálové řešení 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu třídy C 16/20 s podkladní 

betonovou mazaninou tl. 150 mm vyztuženou Kari sítěmi. Podkladní deska bude 

vybetonována na podsyp z drceného kameniva frakce 16/32 mm o tloušťce 150 mm. 

Svislé konstrukce stavby budou provedeny kombinací zděné a monolitické technologie. 

Obvodové stěny suterénu a výtahové šachty budou provedeny monoliticky a zbytek 

svislých konstrukcí bude vyzděn keramickými tvárnicemi typu Therm.  

Vodorovné nosné konstrukce budou železobetonové monolitické s těžkou plovoucí 

podlahou.  

Fasáda objektu bude zateplena deskami z minerálních vláken, a to v podlaží 1S 

odvětrávaným fasádním systémem s obkladem z vláknocementových desek a 

v nadzemních podlažích kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Střešní konstrukce nad 2NP je provedena jako jednoplášťová vegetační s asfaltovou 

hydroizolací. Střešní konstrukce nad 1S (atrium) je provedena jako jednoplášťová 

provozní střecha s hydroizolací z PVC-P střešní fólie.  

Vnější výplně otvorů budou hliníkové s trojkomorovými rámy a izolačními trojskly. 
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Vjezd na pozemek objektu a chodníky budou řešeny betonovou zámkovou dlažbou 

kladenou do štěrkového lože. 

g) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

Stavba bude mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podlaží 1S je vstupní 

podlaží, které je částečně zasunuto do přilehlého svahu, sklánějícího se směrem k jihu. 

Konstrukční systém stavby je kombinovaný, tj. monolitický a zděný. Celý objekt je 

bezbariérový, musí splňovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Příprava staveniště 

Před započetím stavebních prací je nutno skácet smrk na stavebním pozemku a 

odstranit křoviny. Následně se provede vytyčení inženýrských sítí a plánovaného objektu. 

Zemní práce 

Nejprve bude na pozemku provedena skrývka ornice do hloubky 15-20 cm a dočasně 

uložena na deponii o maximální výšce 1 m. Uložení ornice bude provedeno na vhodném 

místě v rohu pozemku, případně na jednom ze sousedních městských pozemků, na který 

by byl vystaven dočasný zábor pozemku. 

Před samotným započetím výkopů bude provedena úprava a zemní práce ve svahu 

s odstraněním stávající opěrné stěny. Svah bude zajištěn pomocí záporového pažení. 

Zajištění svahu a odstranění stávající opěrné stěny bude nutno řešit podrobně v 

samostatném projektu. 

Následně budou prováděny výkopy a hloubení rýh základových pasů navržené 

stavby domova pro seniory. Výkopové práce budou prováděny strojně s ručním 

začištěním základových rýh.  Výkopy s hloubkou od 1,5 m je nutno pažit. Stavební rýhy, 

které mají vzdálenost od sebe menší než 2,5 m budou hloubeny spojitě a základové pasy 

v nich před betonáží budou vybedněny.  

Po výkopových pracích bude provedena přebírka základové spáry. 

Základy 

Základové konstrukce budou řešeny formou základových pasů z prostého betonu 

min. C 16/20-XC2. Pasy jsou navrženy s hloubkou od 600 do 950 mm. Šířka pasů je 900 

mm pro vnitřní nosné stěny a 600 mm pro obvodové svislé konstrukce. 
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Před betonáží základů budou osazeny tvarovky pro prostupy. 

Po vytvrdnutí betonu budou základové pasy odbedněny a zasypány zeminou, 

hutněny po 250 mm. Na zhutněnou zeminu bude proveden zhutněny stěrkový podsyp tl. 

150 mm. Hutnění bude provedeno dle normových požadavků. 

Přes základové pasy bude následně provedena podkladní betonová deska vyztužená 

ocelovými Kari sítěmi s oky 100/100 mm o průměru 6 mm při horním a dolním povrchu. 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce v suterénu 

Obvodové nosné konstrukce: 

Obvodové konstrukce budou provedeny formou monolitických betonových zdí tl. 

250 mm, betonovány na stavbě do bednění a armovány dle statického návrhu. Po obvodě 

budou stěny zatepleny tepelnou izolací tl. 200 mm.  

Vnitřní: 

Z nosného keramického zdiva typu Therm tl. 250 mm, rozměr 375 × 250 ×249 mm. 

Zdění bude prováděno na tenkovrstvou systémovou maltu. Napojení keramického zdiva 

na svislé obvodové monolitické konstrukce bude prostřednictvím vkládaných ocelových 

kotev připojených k obvodové monolitické konstrukci. 

Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích 

Obvodové: 

Konstrukce obvodových zdí v nadzemních podlažích jsou řešeny keramickým 

zdivem typu Therm tl. 300 mm, rozměr 247 × 300 ×249, vyzděným na tenkovrstvou 

maltu. 

Vnitřní: 

Vnitřní nosné konstrukce v nadzemních podlažích jsou vyzděny stejně jako vnitřní 

nosné konstrukce v podlaží suterénu. Napojení vnitřního a obvodového zdiva bude 

prostřednictvím kapes. 

Při realizaci svislých nosných konstrukcí se bude zásadně postupovat dle 

technologických předpisů. 

Pro svislé nosné konstrukce jsou použity systémové nosné překlady 70/238 mm 

s délkovým modulem po 250 mm. Pro přenesení velkých rozpětí byly navrženy překlady 

z ocelových profilů I 220, které budou vybetonovány. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

Jsou navrženy monolitické železobetonové stropní konstrukce, které budou 

betonovány do systémového bednění na stavbě. Tloušťky jednotlivých stropních desek 

se pohybují v rozmezí od 120 do 250 mm a podrobný návrh stropních konstrukcí řeší 

výkresy tvaru stropů v příloze D.1.2. Pro stropní konstrukce budou vytvořeny statické 

návrhy stropních konstrukcí včetně armovacích plánů. 

Schodiště 

V budově jsou navržena monolitická železobetonová schodiště. V podlaží suterénu, 

který má odlišnou konstrukční výšku od nadzemních podlaží je navrženo trojramenné 

schodiště, na které navazuje od podlaží 1NP schodiště dvouramenné. Šířka ramen 

schodiště je 1650 mm. 

Střešní konstrukce 

Provozní střešní konstrukce nad 1S 

Střešní konstrukce bude řešena jako jednoplášťová provozní střecha. Tepelná izolace 

střechy z desek polystyrenu EPS s minimální pevností při 10 % stlačení 150 kPa a 

spádové vrstvy ze spádových klínů EPS se sklonem 2%. Hydroizolační vrstva bude z 

PVC střešní fólie, teplovzdušně svařované s použitím systémových prvků. Hydroizolační 

vrstva bude ochráněna separační a drenážní vrstvou. Odvodnění bude vytvořeno pomocí 

vnitřních svodů, které budou procházet technickými místnostmi a budou ukryty do 

sádrokartonových šachet. Provozní vrstva střechy je řešena betonovou dlažbou 50 × 400 

× 400 mm do lože z lehčeného keramického kameniva. Úroveň podlahy střešní 

konstrukce bude v jedné rovině s podlahou 1NP. 

Vegetační střešní konstrukce nad 2NP 

Poslední podlaží objektu bude zastřešeno jednoplášťovou vegetační střechou s 

nízkou zelení. Tepelná izolace střešní konstrukce je řešena deskami z EPS o minimální 

pevnosti při 10 % stlačení 150 kPa a spádovými klíny s 3 % spádem. Pro střechu je 

navržena asfaltová SBS modifikovaná hydroizolace s certifikací proti prorůstání kořínků. 

Na hydroizolační vrstvu bude provedeno vegetační souvrství. Odvodnění bude vnitřními 

svody vedenými v sádrokartonových šachtách 185 × 185 mm uvnitř objektu. Podrobný 

návrh střechy je řešen ve výkresu střechy v příloze D.1.1. Na střechu je nutno instalovat 

bezpečnostní kotvení, kterým budou ocelové bezpečnostní body připevněny do ŽB 

stropní desky. 
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Příčky 

Příčky v objektu jsou zděné z keramického zdiva tloušťky 115 mm, rozměr 497 × 

115 × 249 mm, vyzděny na tenkovrstvou maltu. Napojení příček ke svislému zdivu bude 

provedeno prostřednictvím vkládaných ocelových kotev.  

Vzhledem k velké výšce příček bude dle pokynů výrobce provedeno pevné připojení 

ke stropní konstrukci prostřednictvím ocelových prvků. 

Překlady nad otvory budou provedeny prostřednictvím plochých systémových 

překladů od výrobce, které jsou vyráběny v modulu 250 mm. Do šířky otvoru 800 mm je 

možné místo překladů použít ocelové pásoviny nebo konstrukčních L profilů s uložením 

150 mm. 

Tepelná izolace 

Suterén 

Pod terénem bude stěna zateplena tepelněizolačními deskami z XPS tl. 200 mm. 

Tepelná izolace pod terénem bude ochráněna nopovou fólií. 

Nadzemní stěna bude zateplena odvětrávaným zateplovacím systémem s minerální 

izolací tl. 200 mm na ocelovém systémovém roštu z ocelových kotev do betonu a 

konstrukčních L profilů 50 × 50 mm. Obklad fasády v 1S řešen cementovláknitými 

deskami tl. 8 mm připevněnými konstrukčními šrouby. Tloušťka vzduchové odvětrávané 

mezery je 50 mm. 

Nadzemní podlaží 

Pro nadzemní podlaží je navržen kontaktní zateplovací systém ETICS s minerálními 

deskami tloušťky 200 mm.  

Pro zateplovací systém fasády objektu je kladen požadavek na výrobky s třídou 

reakce na oheň A1. 

Poznámka: Specifikace tepelné izolace jednotlivých konstrukcí je uváděna ve výpisu 

skladeb v projektové dokumentaci navrhované stavby. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Na pozemku je zjištěn nízký radonový index, a proto pro ochranu objektu postačí 

hydroizolace spodní stavby z SBS modifikovaných asfaltových pásů s vodotěsnými spoji.  

Vzhledem k založení objektu ve větší hloubce bude pro bezpečnost použita asfaltová 

izolace ze 2 vrstev asfaltových pásů tl. 4 mm. 
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Od hloubky terénu - 3,0 m měřené od 1NP bude vyzděna ochranná přizdívka ze 

ztraceného bednění tl. 200 mm a výšky 600 mm. 

Podlahy 

V objektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy s následujícími skladbami. 

Suterén 
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Nadzemní podlaží 

 

Poznámka: Nášlapná vrstva se dle charakteru místností mění. 

Pod technologická vybavení bude třeba na roznášecí vrstvu podlahy vybudovat 

roznášecí železobetonovou podkladní desku o minimální výšce 5 cm z důvodů ochrany 

vrstvy tepelné izolace v podlaze. Návrh a umístění podkladní desky bude proveden při 

návrhu technického zařízení budovy D.1.4, který není součástí této projektové 

dokumentace. 

Podhledy 

V budově jsou navrženy sádrokartonové podhledy, ve kterých budou vedeny 

instalace. Podhled se skládá z 1 vrstvy sádrokartonové desky tl. 15 mm připevněné 

rychlošrouby k ocelovému roštu z CD profilu, který je zavěšen na stropní 

železobetonovou desku pérovými závěsy. Na závěr budou desky přetmeleny 

sádrokartonářským tmelem a přebroušeny. 

Omítky, obklady 

V objektu jsou navrženy jednovrstvé sádrové omítky tl. 10 mm, které mohou být 

v podružných prostorech nahrazeny vápenocementovými omítkami o tloušťce 15 mm.  
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Na Železobetonové konstrukce bude před omítkami nanesen cementový spojovací 

můstek, aby byla docílena přilnavost omítek k podkladu. Omítané konstrukce musí být 

čisté, bez prachu a odmaštěné. 

V objektu jsou navrženy keramické obklady, bližší specifikace rozměrů a barevného 

provedení budou řešeny autorským dozorem stavby. V koupelnách je kladen požadavek 

na min. součinitel smykového tření μ ≥ 0,3 dle ČSN 74 4505 a v provozu kuchyně a 

prádelny je požadován minimální úhel skluzu 19 - 27° dle ČSN 72 5191.  

Výplně vnějších otvorů 

Jsou navrženy hliníkové okenní a dveřní výplně s izolačním trojsklem s teplým 

distančním rámečkem. Profily rámů jsou trojkomorové s dvojstupňovým těsněním. 

Jednotlivé výrobky jsou specifikovány ve výpisu prvků. 

Jako hliníkové jsou také navrženy dveřní křídla ve veřejných prostorech objektu, 

které budou zasazeny v rámové zárubni. Tyto dveře musí splňovat minimálně požární 

odolnost EI 30 DP1-Sm a musí být opatřeny samozavíračem. 

Truhlářské výrobky 

Vnitřní dveře jsou navrženy z CLP laminátu s obložkovými zárubněmi. 

Vstupní dveře do pokojů v lůžkové části musí splňovat požární odolnost minimálně 

EI 30 DP3-Sm. Dále tyto dveře musí splňovat požadavek na zvukovou neprůzvučnost 

minimálně 27 dB. 

V koupelnách jsou umístěné posuvné dveře s instalací do stavebního pouzdra pro 

zděné konstrukce. V těchto dveřích budou umístěny větrací mřížky pro odvětrání prostoru 

koupelny. 

Podrobná specifikace truhlářských výrobků je uvedena ve výpisu výrobků 

v předmětné projektové dokumentaci stavby. 

Zámečnické výrobky 

Všechny zámečnické výrobky použité v objektu budou vyrobeny dle dílenské 

dokumentace v požadovaném provedení. Výrobky budou chráněny proti korozi 

ochrannou vrstvou pozinkováním případně budou vyrobeny z nerezové oceli. 

Specifikace zámečnických výrobků se nachází ve výpisu prvků předmětné 

projektové dokumentace. 
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Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou navrženy z hliníkového eloxovaného plechu tl. 1,4 mm 

v barvě šedá RAL 7040. Výrobky jsou podrobně specifikovány ve výpisu prvků 

v projektové dokumentaci. 

Výtahová šachta, výtah 

V objektu budou umístěny 2 hydraulické lůžkové výtahy bez strojovny, rozměr 

kabiny 2300 × 1200 mm. Požadované rozměry výtahové šachty jsou 1800 × 2700 mm, 

pata šachty má výšku 1200 mm a hlava musí mít minimálně 3400 mm měřených od 

posledního podlaží. 

Konstrukce výtahových šachet budou ŽB monolitické, tl. stěny 200 mm. Projekt 

výtahů bude podrobně řešit dodavatelská firma. 

Instalační šachty 

V budově jsou navrženy mezi koupelnami instalační šachty pro vedení TZB. Tyto 

šachty jsou zděné z keramických příček tl. 80 mm. V šachtách budou umístěny revizní 

otvory, které budou splňovat požární odolnost stanovenou dle PBŘ. 

Instalace VZT a ZTI budou vedeny v sádrokartonových šachtách a uvnitř šachty 

budou izolovány minerální izolací. 

Terénní a sadové úpravy 

Po dokončení stavebních prací a odstranění zařízení staveniště bude urovnán terén 

ve sklonu dle projektové dokumentace, minimální sklon terénu do vzdálenosti 5 m od 

stavby je 2 %. Z důvodu požadavku stavby na bezbariérové užívání bude terén plynule 

vyspádován od úrovně vstupu do objektu, která činí -3,900 m. Bude zpětně navezena 

ornice z deponie a rozhrnuta na pozemku a následně bude založen trávník a vysazena 

zeleň původních druhů. Plocha pro veřejnou zeleň činí cca 300 m2. 

Zpevněné plochy na pozemku 

Zpevněné plochy na pozemku budou řešeny formou betonové zámkové dlažby tl. 80 

mm do štěrkového lože na předem zhutněný podklad. Chodníky pro bezbariérové užívání 

musí být ve spádu maximálně 1:12 (8,33 %) a musí mít minimální šířku 1,5 m. Bližší 

popis skladeb je řešen v projektové dokumentaci ve výpisu skladeb. 
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Technická zařízení 

Technická a technologická zařízení budou řešena v rámci jednotlivých stavebních 

objektů v samostatné dokumentaci. Zde se nachází pouze stručný popis jednotlivých 

zařízení. 

Vodovod 

Stavba bude připojena na veřejný vodovodní řád Vodárny a kanalizace Vyškov a.s. 

Potrubí přípojky je z HDPE DN 63. Přípojka je napojena ve vodoměrné šachtě na 

stavebním pozemku o vnějším průměru 1000 mm.  Detailní návrh vodovodu bude řešen 

v samostatném projektu.  

Kanalizace 

Objekt bude napojen na veřejnou stokovou síť, smíšené kanalizace VAK Vyškov a.s. 

Kanalizační přípojka bude řešena v samostatné dokumentaci. Splaškové vody budou do 

této kanalizace odděleny. Dešťové vody na pozemku budou zasakovány pomocí 

vsakovací jímky o objemu 8 m3 a průměru 1600 mm umístěné na stavebním pozemku. 

Návrh jímky řeší projektová dokumentace. 

Vytápění 

Objekt bude vytápěn teplovodně otopnými tělesy. Zdrojem tepla bude tepelné 

čerpadlo vzduch-voda umístěno na severní straně pozemku. Vytápění bude doplněno o 

rekuperaci tepla s minimální účinností výměníku 65 %. 

Vzduchotechnika 

Objekt bude odvětrán vzduchotechnicky přetlakovým větráním. Z hygienických 

důvodů je odvětrání objektu rozděleno na 2 části, a to část stravovacího provozu a část 

zbytku budovy. VZT rozvody budou vedeny v podružných prostorech objektu a 

v sádrokartonových podhledech. Vývod odpadního vzduchu bude vyveden z místností 

VZT po fasádě objektu nad střechu přívod vzduchu je předběžně uvažován ze 

severovýchodní strany skrz chodbu S25 v podhledu. 

Elektroinstalace 

Napojení na el. energii bude provedeno skrz kabel vedený do rozvodné skříně 

umístěné na fasádě u vstupu do objektu. 
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Systém ochrany objektu proti blesku 

Stavba a její instalace včetně inženýrských sítí připojených ke stavbě budou mít 

navržený systém ochrany před bleskem dle platných ČSN. 

Svody 

Dešťové svody budou vedeny uvnitř objektu v sádrokartonových šachtách v KG 

potrubí DN 100, které bude izolováno minerální izolací. 

h) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Bezpečnost stavby během provozu bude zajištěna v souladu s příslušnými normami 

a požadavky. Obyvatelé domu budou seznámeni se zásadami bezpečného užívání stavby 

a připojených spotřebičů. 

i) Stavební fyzika 

Tepelná technika 

Navržené konstrukce obálky budovy vyhovují požadavkům dle vyhlášky č. 78/2013 

Sb. o energetické náročnosti budov. 

Osvětlení a oslunění 

V objektu je navrženo přirozené osvětlení okny u pobytových místností. Všechny 

obytné místnosti a místnosti s trvalým pobytem osob splňují denní osvětlenost dle 

požadavků z ČSN 73 0580-2. Obytné místnosti objektu jsou prosluněny dle požadavků 

normy ČSN 73 4301. 

Akustika – hluk, vibrace 

Navržený objekt splňuje akustické požadavky dle ČSN 73 0532. 

Poznámka: Posouzení jednotlivých konstrukcí ze stavební fyziky je uvedeno ve složce 

č. 6 – Stavební fyzika. 

Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Pro hodnocení jsou zásadní platné normy a právní předpisy ČR. 

Tepelně technické hodnocení objektu je uvedeno v příloze Složka č. 6 – Stavební 

fyzika. 
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Pro tepelně technické posouzení byla stanovena dle souřadnic objektu návrhová 

teplota vnějšího vzduchu v zimním období Θe = -15 °C a převažující vnitřní návrhová 

teplota objektu Θi = 20 °C. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Tento projekt neřeší posouzení alternativních zdrojů energií.  

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na stavební parcele bylo zjištěno riziko s nízkým radonovým indexem. Izolace 

objektu proti radonu je řešena asfaltovou hydroizolací spodní stavby s vodotěsnými spoji. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Pro navržený objekt není stanovena ochrana před bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k poloze navrženého objektu není ochrana před technickou seizmicitou 

řešena. 

d)  Ochrana před hlukem 

Navrhovaný objekt se nachází v klidné části obce a vzhledem k jeho umístění není 

požadován návrh ochranných opatření  

j) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Vzhledem k charakteru navrhované stavby je stanoven požadavek na návrh nosných 

konstrukcí objektu z druhu DP1. Požadavky jsou stanoveny zejména nornou 

ČSN 73 0835 a navržené konstrukce objektu vyhovují normovým požadavkům. 

Pro objekt byla vypracována dokumentace PBŘ, která je uvedena ve složce č. 5 – 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

k) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Materiály použité při výstavbě navrženého objektu musí vyhovovat příslušným 

normám ČSN nebo odpovídajícím EN a musí být vybaveny patřičnými atesty, které platí 

v ČR. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 

způsobem. 
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l) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Tento bod není v projektu řešen. 

m) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Tento bod není v projektu řešen. 

n) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

Tento bod není v projektu řešen. 

o) Výpis použitých norem 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem ČSN a projekčních 

podkladů, které jsou uvedeny níže. 

 

Právní předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vzpp 

Vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
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Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, vzpp 

Vyhláška č. 120/2011 Sb., 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

vzpp 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Normy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540 – 1,2,3 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873, Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost staveb. konstrukcí 

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN 43 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

Specifická potřeba vody směrnice MVLH č. 9/73 

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení 

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – Stanovení protiskluznosti 

ČSN 73 1901 Navrhování střech 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 14604 Autonomní hlásiče požáru 
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ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 

 

 

V Brně dne 10. 1. 2019     Vypracovala:  

         Bc. Martina Svačinová  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace domova pro 

seniory v souladu s platnými právními normami a předpisy. 

 Nejprve byla stanovena samotná idea projektu, kterou následoval návrh studií a 

dispozičního řešení s ohledem na bezbariérové požadavky objektu. Na základě 

architektonické studie byla následně zpracována projektová dokumentace navrhovaného 

objektu. Součástí zpracované projektové dokumentace jsou situační výkresy, 

architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní 

řešení a posouzení objektu ze stavební fyziky.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

B.p.v.   balt po vyrovnání  

č.    číslo 

ČR   Česká republika 

ČSN   česká technická norma  

EN   evropská norma 

EPS   expandovaný polystyren  

CHKO  chráněná krajinná oblast   

JKSO   jednotná klasifikace stavebních objektů  

K   kelvin 

k.ú.    katastrální území 

kg    kilogram 

kPa    kilopascal 

m    metr 

m2    metr čtvereční 

m3    metr krychlový 

min.  minimální  

mm   milimetr  

NN    nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

NTL   nízkotlaký  

p.č.    parcelní číslo 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení  

PVC   polyvinylchlorid  

S   suterén 

Sb.    sbírky 

tl.   tloušťka 

TZB  technická zařízení budov  

VZT  vzduchotechnika 

XPS  extrudovaný polystyren  

ZTI   zdravotechnické instalace 

ŽB   železobetonový  
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