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1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

v platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) 

Vyhláška č. 323/2017 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném 

a účinném znění; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, 

konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční 

řešení budovy a (10) Architektonický návrh budovy.  

Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění novostavby domu 

s pečovatelskou službou s téměř nulovou spotřebou energie. 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. 499/2006 

Sb. v platném a účinném znění a bude 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, 

návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů 

a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy (modulové 

schéma budovy). Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů 

podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních 

detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce vybraných podlaží. 

Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle D. 1. 1. bod c), stavebně 

fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované části, budou-li 

zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny 

údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. 

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 s 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. v platném 

a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním 

posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 

se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  

 Ing. Petr Beneš, CSc. 

Vedoucí diplomové práce  
 



 

 

 

 Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro 

provádění novostavby domu s pečovatelskou službou s téměř nulovou spotřebou 

energie, v souladu se stávajícími právními předpisy a technickými normami.  

Práce řeší dispozici budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a 

nosného systému s použitím přijatelných materiálů, se záměrem začlenění stavby 

do stávající okolní zástavby v okrajové části města Chomutova.  

Diplomová práce také posuzuje budovu z hlediska stavební fyziky. Ověřuje 

tepelně technické a zvukově izolační vlastnosti konstrukcí z navrhnutých materiálů 

a posuzuje je s požadavky normových hodnot.  

 Dům s pečovatelskou službou, čtyřpodlažní, plochá střecha, ordinace, 

novostavba, částečně podsklepený, projektová dokumentace  

 My diploma thesis occupies with project documentation for building of 

house with the day care, with conformity of legal regulation and technical 

standards. 

 My work solves the buildings dispositions with proposal of right 

construction system and supporting system with using right materials, important 

for me was the integration into near built-up area on the periphery of town.  

 My diploma thesis evaluates the building from the point of view of 

building physics. It verifies warm-technical and sound-isolating properties of 

constructions, from the suggested materials and it verifies the materials with 

standards values. 

 The house with the day care, four floor, flat roof, surgery, new building, with 

partial basement, design documentation   
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby domu s pečovatelskou službou, která slouží jako podklad pro realizaci stavby.   

Cílem je vyřešit dispozici domu s pečovatelskou službou tak, aby vyhovovala 

potřebám klientů užívajících dům, zaměstnancům, provozu ordinace a provozu jídelny. 

S návrhem souvisí i vhodně zvolená konstrukční soustava z dostupných materiálů. Je 

respektováno i okolní prostředí novostavby, včetně stávající zástavby rodinných domů.     

Dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., dále jen vyhlášky, a je 

rozdělena na hlavní textovou část a přílohy.  

Hlavní část obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu členěnou podle 

vyhlášky na části A, B a D.  

Přílohy jsou rozděleny do sedmi samostatných složek. V první příloze jsou 

studijní a přípravné práce. Zde je řešena dispozice objektu a celkový vzhled stavby. 

Druhá příloha obsahuje situační výkresy, které určují umístění stavby a napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu. Třetí část architektonicko-stavebního řešení se 

zabývá stavebním a materiálovým řešením. Čtvrtá část je zaměřena na stavebně 

konstrukční řešení, kde jsou řešeny vybrané detaily, konstrukce základů a stropů. Pátá 

část je určena pro požárně bezpečnostní řešení. Šestá část zpracovává stavební fyziku,  

posouzení objektu a jeho částí z hlediska tepelně izolačních a akustických vlastností a 

požadavky na denní osvětlení. V sedmé části jsou výpisy skladeb a výrobků.  
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A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A. 1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Dům s pečovatelskou službou 

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

Pod Strání, Chomutov 430 01 

Katastrální území: Chomutov I 

Parcelní číslo pozemku: 5380/6 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a) Obchodní firma, adresa sídla (právnická osoba) 

Pro stáří s.r.o., U Černé uličky 89, Chomutov 430 01, Chomutov 1 

Tel.: 972 425 508 

Fax: 972 425 509 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)  Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

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

sídla (právnická osoba) 

 

Petr Salač, Projekt GP se sídlem: Komenského 3946, Chomutov 430 03 

IČ: 00564456 

DIČ: CZ00564456 

Tel.: 607 185 834 

Fax: 972 345 568 

e-mail: sally.p@seznam.cz 

mailto:sally.p@seznam.cz
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b)  Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Hlavní projektant:  Petr Salač 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

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

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Stavební řešení: Petr Salač 

Konstrukční řešení:  Petr Salač 

Zdravotní instalace: Ivan Vyskočil 

Ústřední vytápění: Ivan Vyskočil 

Elektroinstalace: Ivan Vyskočil 

 Slaboproudé rozvody:  Ivan Vyskočil 

Datum:  leden 2020 

Číslo zakázky: Z/59-19 

A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavba bude členěna na objekty:  

 

SO 01  Novostavba objektu  

SO 02  Komunikace a zpevněné plochy 

Terénní úpravy 

Oplocení 

SO 03  Přípojka elektrického vedení  

SO 04  Přípojka splaškové kanalizace 

SO 05  Přípojka dešťové kanalizace 

SO 06  Vodovodní přípojka  
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SO 07  Plynovodní přípojka  

A. 3 Seznam vstupních podkladů  

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

stavba  povolena  (označení  stavebního  úřadu  /  jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Stavba domu s pečovatelskou službou podléhá stavebnímu povolení 

Označení stavebního úřadu: Chomutov – Odbor stavební úřad 

Datum vyhotovení: 05. 01. 2020 

Číslo jednací: CHSU/002/2020 

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

základě  byla  zpracována  projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro provedení stavby vychází ze schválené dokumentace pro 

vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech 

umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr.  

c) Další podklady  

Katastrální mapy, podmínky stavebníka, územní plán města Chomutova  
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B    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Objednatel předá dodavateli dokumentaci pro provádění stavby, podle které se 

bude dodavatel řídit a dodržovat projektové a montážní návody jednotlivých 

dodavatelů.  

Dodavatelská dokumentace stavby bude zpracována podle podkladů 

vypracované dokumentace pro provedení stavby. 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

Před zahájením výstavby musí být vypracován plán BOZP. Veškeré práce budou 

prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, ČSN a bezpečnostními 

předpisy. Zhotovitel musí mít plán BOZP vždy na stavbě. Veškeří pracovníci budou s 

plánem BOZP seznámeni a budou se jím řídit. Na dodržování BOZP bude dohlížet 

pověřený pracovník. 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb 

Stavební práce nebudou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiné stavby. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 

stavebníka na provádění stavby apod. 

 

Staveniště bude na pozemku p. č. 5380/6 v k. ú. Chomutov I. Vzhledem k velké 

ploše tohoto pozemku bude staveniště umístěné kolem navrhovaného objektu ze 

severozápadní strany.  

Zařízení staveniště bude vybaveno mobilními toaletami pro zaměstnance, 

buňkami pro zázemí zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Pro zamezení zvýšené 

koncentrace prachu v okolí výstavby bude prováděno kropení staveniště a místní 
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komunikace bude pravidelně čištěna od nečistot ze stavby. Odpady spojené s 

výstavbou budou pravidelně odváženy a náležitě tříděny.  

Pro přístup na staveniště bude sloužit místní komunikace Pod Strání. 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných 

předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné 

znečištění vod v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena 

nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění 

bude beze zbytku vyžadováno. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat 

nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací 

atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče apod. vše dle Nařízení vlády č. 

502/2000). Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby bude vliv stavby na okolní zástavbu dočasně negativní. 

Dodavatelská firma musí přijmout opatření pro minimalizaci dopadu její činnosti na 

obytné prostředí okolí. 

Stavební činnost způsobující nadměrný hluk bude prováděna pouze v denních 

hodinách, mimo dny pracovního klidu. 

V průběhu stavební činnosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidován 

dodavatelskou firmou – odvozen na řádně vedenou skládku. Veškeré odpady budou 

likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

 

Hlavní související právní předpisy 

- vyhl. č.383/2001 Sb. MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 

- vyhl. č. 376/2001 Sb. MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- vyhl. č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví katalog odpadů 

 

V rámci zařízení staveniště se nenavrhuje samostatná skládka odpadů 

vznikajících při stavební a montážní činnosti. Tyto budou shromažďovány 

v závislosti na postupu výstavby na místě stanovené vedením stavby a bezprostředně 

likvidovány. 
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Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, 

ale také jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu. 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní 

činnosti na životní prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, 

znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. 

Zhotovitel je povinen kromě jiného provádět tato opatření: 

Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hluku. 

Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 

Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. 

V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. Nepřipustit provoz dopravních 

prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 

Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 

Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti apod.). Příjezdové vozovky na staveniště udržovat 

zpevněné (neprašné) s odvodněním. Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné 

plochy. Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické 

mytí aut. U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) 

dopravních prostředků a strojů.  

Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. Udržovat pořádek 

na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod 

dešťových vod ze staveniště a z výkopů. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, 

umývárna vozidel apod.). 

K realizaci stavby využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře 

chránit příp. stávající zeleň. 
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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 pozemek se nachází v ulici Pod Strání v severozápadní okrajové části 

města Chomutova, v k. ú. Chomutov I, na parc. č.: 5380/6. Okolní zástavba je tvořena 

převážně rodinnými domy. 

Pozemek je mírně svážlivý, bez významně vzrostlé zeleně (náletové dřeviny). 

V současnosti je pozemek nezastavěný. Na pozemku se nenacházejí žádné stávající 

stavby. Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území. Odtokové poměry 

standardní. Území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 

Navržená stavba je v souladu s charakterem území. 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Stavba domu s pečovatelskou službou je v souladu s územním rozhodnutím. 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Pozemek parc. č. 5380/6 se dle současného platného územního plánu, který 

nabyl účinnosti dne 29. 06. 2017, nachází v ploše BH pro bydlení v bytových 

domech. Stavba je tak v souladu s územně plánovací dokumentací.  

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

využívání území 

Stavba nevyžaduje vydání výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

    Seznam dotčených orgánů: 

Název dotčeného orgánu Adresa Odkaz 

Magistrát města Chomutova, 
stavební úřad 

Magistrát města Chomutova, 
stavební úřad 
Husovo náměstí 104 
430 01 Chomutov 

http://www.chomutov-
mesto.cz/cz/odbor-stavebni-
urad 

Magistrát města Chomutova, 
Odbor dopravních a 
správních činností 

Magistrát města Chomutova, 
Odbor dopravních a 
správních činností 
Zborovská 4602 
43028 Chomutov  

http://www.chomutov-
mesto.cz/cz/odbor-
dopravnich-a-spravnich-
cinnosti 

Magistrát města Chomutova, 
Odbor životního prostředí 

Magistrát města Chomutova, 
Odbor životního prostředí 
Husovo náměstí 104 
430 01 Chomutov  

http://www.chomutov-
mesto.cz/cz/odbor-zivotniho-
prostredi 

Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
Březenecká 4808, 43004 
Chomutov 

https://www.scvk.cz/kontakty
/ 

Hasičský záchranný sbor 
Ústeckého kraje 

Územní odbor Chomutov 
Hasičský záchranný sbor 
Ústeckého kraje 
územní odbor Chomutov 
Beethovenova 1347/19 
430 01 Chomutov 

https://www.hzscr.cz/clanek/
hzs-usteckeho-kraje-menu-
kontakty-uzemni-odbor-
chomutov.aspx 

Krajská hygienická stanice 
Ústeckého kraje se sídlem v 
Ústí nad Labem 

Krajská hygienická stanice 
Ústeckého kraje se sídlem v 
Ústí nad Labem,    
územní pracoviště 
Chomutov, Kochova 1185, 
430 12 Chomutov 

http://www.khsusti.cz/ 

Technické služby města 
Chomutova 

Technické služby města 
Chomutova 
Příspěvková organizace 
nám. 1. máje 89, 
430 01 Chomutov 

http://www.tsmch.cz/chomut
ov/stranky/kontakt 

ČEZ, a.s.  
ČEZ, a.s. 
Farského 4732, Chomutov 

https://www.cez.cz/cs/kontak
ty/kontaktni-mista.html 

Innogy, a.s. 
OC Chomutovka 
Dr. Farského 4732 
430 01 Chomutov 

https://www.innogy.cz/kontak
ty/ 
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Dokladová část projektové dokumentace obsahuje vyjádření dotčených orgánů 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci přípravných prací byl proveden radonový průzkum (březen 2019) 

panem Ing. Hlavatým – radonový index pozemku – střední.  

Návrh protiradonových opatření vychází ze zpracovaného radonového průzkumu 

pozemku. Z tohoto radonového průzkumu vyplývá, že radonový index je střední. 

Kontaktní konstrukce nového objektu tak budou provedeny v 1. kategorii těsnosti dle 

ČSN 73 0601, tj. nejméně s jednou vrstvou celistvé izolace s plynotěsně utěsněnými 

prostupy. 

Inženýrskogeologický průzkum z listopadu 2018 provedený panem Ing. 

Hlavatým, kterým byly zjištěny podmínky pro založení stavby – v základové spáře se 

nachází zeminy zatříděné jako jíly štěrkovité F2(CG) konzistence tvrdá, s 

výpočtovou únosností Rdt = 450 kPa. 

Hydrologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody. Ta se nachází 

dostatečně hluboko pod základovou spárou.  

Stavebně historický průzkum nebyl proveden. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Do řešeného území stavby nezasahují žádné hranice chráněných území, ani 

ochranná pásma nemovitých kulturních památek. V řešeném území stavby nejsou 

žádné požadavky na asanace ani kácení zeleně.  

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

Stavba leží mimo záplavové území. Z toho důvodu není jako součást stavby 

navrhováno protipovodňové opatření. Stavba neleží na poddolovaném území. 

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

poměry v území 

Navrhovaná stavba nebude mít po provedení stavebních prací žádný negativní 

vliv na okolní zástavbu.  
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Odtokové poměry z předmětného území jsou standardní a navrženými 

stavebními úpravami se výrazně nemění. Pozemek není podmáčen ani jinak 

degradován vodou. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Realizace stavby nemá požadavky na asanace či kácení dřevin.  

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

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Z navrhované novostavby nevyplývají žádné požadavky na zábory 

zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

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

technickou infrastrukturu)  

Dopravní infrastruktura: 

Navržená novostavba domu s pečovatelskou službou bude dopravně napojena 

z ulice Pod Strání (Místní komunikace).  

Pro přístup pěších bude využit stávající chodník vedoucí podél ulice Pod Strání.  

Z tohoto chodníku bude umožněn hlavní vstup do objektu. 

Technická infrastruktura: 

Veškeré využívané inženýrské sítě se nacházejí v přilehlé ulici Pod Strání, resp. 

v chodníku podél této komunikace a navrženého objektu. Veškeré nově zřizované 

přípojky budou svedeny do těchto inženýrských sítí, ať již se jedná o přípojku 

vodovodu, kanalizace, kabelového vedení NN. Odpadní vody splaškové budou 

z objektu odváděny kanalizačním potrubím do jednotné kanalizace. Dešťové vody ze 

střech navrženého domu budou svedeny přes lapače střešních splavenin do čtyř 

plastových nádrží AS-REWA Eco ER 10 o objemu každé nádrže 10,19 m
3
, dále 

pojistným přepadem do jednotné kanalizace.  
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m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Realizace stavby není přímo podmíněna žádnými souvisejícími investicemi.  

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

 Parc. číslo pozemku:  5380/6 

Obec:  Chomutov 

Katastrální území: Chomutov I 

Výměra (m
2
):  10 308 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Vlastnické právo: Pro stáří s.r.o., U Černé uličky 89, Chomutov 430 01 

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

bezpečnostní pásmo. 

Nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B. 2 Celkový popis stavby  

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 

Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou. 

b) Účel užívání stavby 

Objekt je navržen pro trvalé bydlení a služby občanského vybavení.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

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

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba neuplatňuje nárok na řešení výjimek. Je řešena v souladu s vyhláškou 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále v souladu s vyhláškou 
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398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb.  

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Seznam dotčených orgánů je uveden v bodě B.1 e) Dokladová část projektové 

dokumentace obsahuje vyjádření dotčených orgánů. 

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha: 1162,84 m
2
 

Obestavěný prostor: 14 608,26 m
3
 

Užitná plocha:   2 986,00 m
2
 

Funkčních jednotek:  Byty: 31 bytů   

 3 x 2kk (57,52 m
2
) – 6 uživatelů (2 pro vozíčkáře) 

   3 x 2kk (57,33 m
2
) – 6 uživatelů (2 pro vozíčkáře) 

   3 x 1kk (40,93 m
2
) – 3 uživatele (1 pro vozíčkáře)  

   3 x 1kk (40,38 m
2
) – 3 uživatele (1 pro vozíčkáře) 

   3 x 1kk (40,20 m
2
) – 3 uživatele (1 pro vozíčkáře) 

   4 x 1kk (24,56 m
2
) – 4 uživatele 

   2 x 1kk (32,44 m
2
) – 2 uživatele 

   2 x 1kk (29,30 m
2
) – 2 uživatele 

   2 x 1kk (29,24 m
2
) – 2 uživatele 

   2 x 1kk (24,70 m
2
) – 2 uživatele  

   2 x 1kk (24,61 m
2
) – 2 uživatele 

   2 x 1kk (24,53 m
2
) – 2 uživatele 

   Jídelna (93,5 m
2
)  

   Ordinace (16,0 m
2
), Čekárna (9,5 m

2
) 

   Garáž (42,00 m
2
) – 1 stání 

    Garáž (41,71 m
2
) – 1 stání  
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Počet uživatelů:    37 uživatelů (z toho 7 vozíčkářů) 

Počet pracovníků:   10 pracovníků + 2 externí (doktor, sestřička doktora)  

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. 

 

Elektrická energie  

Spotřeba elektrické energie bude navržena specialistou dané profese. Bude 

dodána k projektu.  

Voda  

Orientační výpočet byl proveden dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

Účel místnosti Počet jednotek 

Směrné číslo 

spotřeby vody 

m
3
/rok 

Počet osob 

Roční spotřeba 

celkem 

m
3
/rok 

Bytová 

jednotka 
31 45 37 1665 

Zdravotnická 

střediska 
1 18 10 180 

Ordinace 1 18 2 36 

Stravování, 

dovoz jídla, 

mytí nádobí 

1 3 49 147 

Celková předpokládaná roční spotřeba vody m
3
/rok 2028 

 

Roční potřeba pitné vody – 2028 m
3
 

Denní potřeba vody – 5,56 m
3 

 

Hospodaření s dešťovou vodou  

Dešťové vody budou zadržovány na pozemku. Vody ze střech budou svedeny do 

čtyř pastových retenčních nádrží do AS-REWA Eco ER 10 o objemu 10,19 m
3
, dále 

pojistným přepadem do jednotné kanalizace. 

- Množství využitelné dešťové vody - 6189,25 m
3
/rok 

- Množství dešťové vody zachycené v akumulačních nádržích - 743,87 m
3
/rok 

- Detailní výpočet je uveden ve složce č. 7  
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Dešťové vody zachyceny v retenčních nádržích budou sloužit pro zalévání 

zahrady či jako užitková voda. 

- Potřeba požární vody je řešena ve složce č. 5 – požárně bezpečnostní řešení. 

- Provozovatelem kanalizačního sběrače a vodovodního řadu jsou Severočeské 

vodovody a kanalizace (Veolia a.s.). 

 

Hospodaření s odpadními látkami 

S „N“odpady je nakládáno v souladu se „Souhlasem k nakládání s 

nebezpečnými odpady“ vydaným odborem životního prostředí MÚ Chomutov 

Nakládání s odpady je řešeno směrnicemi domu s pečovatelskou službou. Odpady 

vznikající na jednotlivých odděleních jsou po vytřídění ukládány do označených 

shromažďovacích prostředků, soustřeďovány do stanovených sběrných míst v 1.PP a 

následně předávány oprávněným firmám k odstranění. 

Skladování a likvidace bude prováděna v souladu s platnými předpisy, tj. 

především se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a navazujícími prováděcími 

vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 93/2016 Sb. Katalog odpadů, 

383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 94/2016 Sb. O hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a 

navazujících. 

Odpady jsou zařazovány do kategorie O - ostatní odpad a kategorie N - 

nebezpečný odpad. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby je předpokládáno na 5/2020 po dobu trvání dvou let. 

Předpokládané provedení stavby je v jedné etapě.  

j) Orientační náklady stavby 

Obestavěný prostor:  14 608,26 m
3
 

Odhad ceny bez DPH: 25,5 mil Kč 

Odhad ceny vč. DPH:  30,6 mil Kč 
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D    DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Technická zpráva 

1. Architektonické výtvarné a materiálové řešení  

-  Novostavba domu s pečovatelskou službou je nepravidelného půdorysu, 

- zastřešení jednoplášťovou plochou střechou, 

pro fasádu byla zvolena fasádní barva bílá - RAL 1013, 

- mozaiková omítka soklu – barva šedá RAL 7040, 

- výplně otvorů – okna plastová – barva bílá - RAL 1013, 

- vstupní hliníkové dveře – barva šedá RAL 7040, 

- výplň zábradlí - děrovaný plech - odstín oranžový RAL 2008, 

- ocelové schodiště – ocel – žárově zinkováno, odstín přírodní, 

- oplechování parapetů – barva šedá RAL 7047, 

- oplechování atiky – barva šedá RAL 7047. 

 

2. Dispoziční a provozní řešení  

Pozemek navrhovaného domu je mírně svážlivý. Pro řešení domu byl sklon 

terénu prioritní pro jeho návrh. Budovu tvoří hlavní třípodlažní část, částečně 

podsklepená. Na hlavní budovu navazuje ze západní strany jednopodlažní 

nepodsklepená část. 

Podlaha 1.NP, na které je stanovena nulová výška, se nachází v nadmořské 

výšce 283,50 m n.m., B.p.v. 

Hlavní vstup do objektu je z východní strany, sloužící klientům, jejich návštěv a 

pro nerezidentní pacienty ordinace doktora. Vstupní hala je napojena do hlavního 

komunikačního prostoru (hlavní chodby), který propojuje schodiště, výtah, přístup 

do čekárny ordinace, sesternu a dále komunikace ústí do klidové části tvořící vedlejší 
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komunikaci s napojením do soukromých bytů. V prvním nadzemním podlaží jsou 

v jižní části umístěny byty o velikosti 2 x 2kk a 3 x 1kk. 

Jižní část prvního nadzemního podlaží je tvořena jídelnou pro klienty domova a 

pro zaměstnance s technologickým zázemím pro přípravu studené a teplé kuchyně. 

V severní části objektu je prostor pro zázemí pracovníků kuchyně, 

v severovýchodní části se nacházejí kanceláře vedení a veřejné WC. 

Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou dispozičně shodné. V každém podlaží se 

nacházejí se byty o velikostech 11 x 1kk a 2x2kk, veřejné WC, společenské prostory 

(2.NP), knihovna (3.NP), relaxační místnost (2.NP) a modlitebna (3. NP).            

V suterénu (1.PP) je ze schodišťového prostoru a výtahu vstup do hlavního 

komunikačního prostoru. Zde se nacházejí sklad nábytku, strojovna VZT, kotelna a 

příprava TUV, dílna a zázemí údržbáře. Dále tento komunikační prostor navazuje na 

kolmou komunikaci, který dále spojuje místnosti určené pro odpady, garážové stání, 

prádelnu a sušárnu, sklady zahradních potřeb a pro klienty keramickou dílnu. 

 

3. Bezbariérové užívání stavby  

Stavba je řešena jako bezbariérová. Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou 

vyšší než 20 mm. Před vstupy do objektu jsou plochy o minimálním prostoru 1500 x 

1500 mm. Vstup musí mít minimální šířku křídla 0,9 m, což je také splněno. 

Prosklená plocha dveří musí být chráněna proti poškození vozíkem. U dveří jsou 

použita bezpečnostní lepená skla. Dveře jsou v prosklení opatřeny reflexními prvky 

šířky50 mm oproti pozadí. Tyto prvky musí být ve výšce 800–1000 mm a 1400–

1600 mm, pokud zasklení je níže než 800 mm nad podlahou. Vnitřní dveře ve 

společných prostorách jsou opatřeny ve výšce 900 mm dveřním panikovým kováním, 

které slouží jako madlo a taktéž reflexními prvky v prosklení minimální šířky 50 

mm. V místnostech je řešen minimální prostor pro otočení vozíku a to o více než 

180° je kruh o průměru 1500 mm a u otočení o 180° prostor 1500/1200 mm. Výtah 

je navržen pro použití invalidy, kdy minimální rozměry kabiny jsou 1100 × 1400 

mm. Část parkovacích stání jsou navržena pro invalidy. Tato stání mají šířku 3,5 m a 

přímo navazují na přístupové chodníky bez výškových skoků. Podélný sklon 

parkovacího stání bude maximálně 2 % a příčný maximálně 2,5 %. Návrh stavby byl 

navržen podle požadavků vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 
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4. Konstrukční a stavebně technické řešení  

Stavba je čtyřpodlažní (částečně podsklepená). Konstrukční výšky jsou v 1.NP, 

2.NP a 3.NP 3700 mm, v 1.PP je konstrukční výška 3450 mm. Konstrukční systém 

stěnový, nosný systém obousměrný. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je tvořeno 

keramickými cihlami. Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá 

střecha. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými stropními panely spiroll. 

konstrukce schodišť jsou navrženy jako železobetonové. Stavba je založena na 

základových pasech. 

 

5. Stavební fyzika 

 

Tepelná technika 

Novostavba domu s pečovatelskou službou je navržena jako dům s téměř 

nulovou spotřebou energie a splňuje platné předpisy. Výpočty a tepelně-technické 

posouzení z hlediska stavební fyziky a štítku energetické náročnosti budovy jsou 

uvedeny v příloze stavební fyziky. 

 

Akustika / hluk, vibrace 

Stavba není zdrojem hluku ani vibrací a nemá negativní vliv na okolní zástavbu. 

V okolí objektu se nachází místní komunikace, od které byl stanoven hlukový profil. 

Pozemek je umístěn v klidné zástavbě, kde není žádný zdroj hluku. Konstrukce byly 

posouzeny z hlediska kročejové a vzduchové akustiky. Veškeré výpočty a posouzení 

z hlediska stavební fyziky jsou uvedeny v příloze stavební fyziky. 

 

Osvětlení a oslunění  

Vyhovující denní osvětlení musí mít vnitřní prostory určené pro trvalý pobyt lidí 

během dne. Případy, kdy lze použít sdruženého osvětlení, vymezuje ČSN 36 0020. 

Vnitřní prostory bez denního světla s pobytem lidí se řídí hygienickými předpisy. 

posouzení z hlediska oslunění jsou uvedeny v příloze stavební fyziky. 
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D.1.2  Stavebně konstrukční řešení  

 

Technická zpráva 
 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Stavba je částečně podsklepená a má 4 podlaží (jedno podzemní a tři nadzemní). 

Stavba se nachází v mírně svažitém terénu. Konstrukční systém stěnový, nosný 

systém obousměrný. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je tvořeno keramickými 

cihlami Porotherm. Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá 

nepochozí střecha o sklonu min. 3%. Stropní konstrukce je tvořena 

železobetonovými stropními panely spiroll. Konstrukce schodišť jsou navrženy jako 

železobetonové. Stavba je založena na základových pasech z železobetonu. 

Objekt je navržen z materiálů poskytujících dlouholetou životnost stavby. 

Výškové osazení objektu 0,000 (podlaha 1.NP) = 283,50 m n. m. Bpv. 

 

1) NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

Zemní práce 

Nejprve se provede sejmutí ornice vtl. 200 mm. Sejmutá zemina bude uložena 

na stavebním pozemku. Provede se vyměření stavby a zhotoví se výkopy základů. 

Výkopy není potřeba nijak zajišťovat. Pro stavební práce v hloubce základové spáry 

bude zajištěn minimální pracovní prostor 800mm. Ve stavební rýze bude umístěn 

zemnící pásek bleskosvodného systému. Sejmutá ornice bude použita pro terénní a 

parkové úpravy. 

Základové konstrukce 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pasech z 

prostého betonu C20/25. Pasy jsou pod obvodovými stěnami zhotoveny v šířce 700 

mm, pod nosnými vnitřními stěnami v šířce 800 mm a  pod akusticky dělícími zdmi 

v šířce 450 mm. Základová spára je v nezámrzné hloubce v rostlém terénu. U 

obvodových pasů v hloubce 1100 mm pod upraveným terénem. Podkladní 

železobetonová deska je navržena z betonu C20/25, XC1 a vyztužena kari sítí 150 x 
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150x Ø 6 mm. Tloušťka podkladní desky je 150 mm. Základy pod schodišti jsou 

široké 300 mm a vysoký 500 mm.  

 Základové pasy pod nepodsklepenou a podsklepenou částí stavby jsou výškově 

odstupňovány (po 500mm) tak, aby jejich část přiléhající k hlavnímu objektu byla 

založena ve stejné úrovni. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny jsou navrženy vtloušťce 450 mm z cihelných keramických 

bloků Porotherm 44 Profi na maltu M10. Vnitřní nosné zdivo a zdivo výtahové 

šachty je tloušťky 300 mm z keramických bloků Porotherm 30 Profi na maltu M10. 

Pro obvodovou stěnu výtahové šachty vystupující nad úroveň zastřešení je navrženo 

tepelněizolační vnější stěna tloušťky 300 mm z cihelných bloků s minerální izolací 

Porotherm 30 T Profi. Pro založení soklového zdiva a zdi v kontaktu se zeminou jsou 

použity tepelněizolační broušené cihelné bloky Porotherm 38 Profi na maltu M10.    

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy z dutinových předpjatých dílců Spiroll 

PPD/205. Panely jsou tloušťky 200 mm. Stropní konstrukce jsou vynášeny nosnými 

vnitřními a obvodovými stěnami s uložením 100 a 150 mm, minimálně však 100 

mm. Panel jsou uloženy na železobetonovým věnci, beton C25/30 – XC1. Po obvodu 

v místě stropní konstrukce je umístěna tepelná izolace Isover EPS tl. 120 mm. 

Překlady Porohherm KP7 jsou navrženy u obvodových stěn z šířky 440 mm (ve 

složení 2xKP7, tepelná izolace Izover EPS 100 tl. 70, 3xKP7). U vnitřních stěn také 

Porotherm KP7 podle tloušťky stěny. Pro přeložení větších rozpětí jsou v 1NP 

navrženy spřažené železobetonové překlady Porotherm KP XL 30 a KP XL 40.   

Svislé nenosné konstrukce 

Pro nenosné vnitřní stěny tloušťky 125 mm oddělující místnosti téhož bytu, 

hygienické prostory a stěny instalačních šachet, byly navrženy cihelné broušené 

bloky Porotherm 11,5 Profi, zděny na maltu pro tenké spáry. Akusticky dělící vnitřní 

zdivo je použito jako zdivo mezi byty a pro oddělení stavebních částí, tam kde je 

vhodné využít jeho akustických vlastností, zdivo je tloušťky 300 mm z cihelných 

bloků Porotherm AKU SYM na maltu M10.   
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Konstrukce spojující výškové úrovně  

V objektu je navrženo železobetonové deskové montované schodiště s vloženou 

mezipodestou, - ramena budou vložena do mezipodesty a stropu, dole do základu. 

Schdiště je opatřeno nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Jedná se o dvouramenné 

schodiště. V každém rameni je 12 stupňů výšky 154,2 mm a šířky 330 mm. V 1PP je 

11 stupňů výšky 156,7 mm. Schodiště je uloženo do stropních panelů, panely na 

přiléhající schodišťové stěny. Šířka ramene hlavního schodiště je 1850 mm. Zábradlí 

bude do schodiště kotveno dodatečně.  

Pro zajištění požární bezpečnosti je v jižní části stavby ze severní strany 

navrženo protipožární ocelové schodiště. V každém rameni ocelového schodiště je 

12 stupňů výšky 154,2 mm a šířky 330 mm. V 1PP je v rameni 11 stupňů výšky 

156,7 mm.   

Střešní konstrukce  

Střešní konstrukce je řešena jako plochá jednoplášťová s klasickým pořadím 

vrstev. Nosnou část střechy zajišťuje strop z dutinových předpjatých dílců Spiroll 

PPD/205 tl. 200 mm. Atika ploché střechy je vyzděna z cihelných broušených bloků 

Porotherm 44 Profi a je ukončena ŽB věncem výšky 200 mm. Atika je řádně 

odizolována a opatřena shora pozinkovaným plechem tl. 1,2 mm. Spád atiky je 5% 

směrem dovnitř plochy střechy. Spád střechy je vytvořen pomocí spádového betonu 

– lehčený beton Izomalt BT. Hlavní hydroizolační vrstva je navržena z folie PVC – 

P, tl. 2 mm. Odvodnění je zajištěno pomocí střešních vpustí a zajištěno pojistnými 

přepady v konstrukci atiky. Podrobnější popis skladby střechy ve složce č. 7 – Výpis 

skladeb.    

Izolace proti vodě  

Hydroizolace spodní stavby je navržena z oxidovaných asfaltových pásů Bitalbit 

tl. 4 mm. U soklu bude hydroizolace vytažena 300 mm nad upravený terén. U 

provozu s vlhkým prostředím a v koupelnách, kde jsou stěny namáhány proudem 

vody, jsou stěny opatřeny izolační stěrkou.  

Hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena z folie PVC - P Dekplan 76.  
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Izolace akustické  

Pro kročejovou akustickou izolaci jsou použity v podlaze desky Isover TDPT tl. 

50 mm. Podél celého obvodu podlahové konstrukce budou umístěny zvukoizolační 

pásky Isover N/PP tl. 15 mm.  

Izolace proti radonu  

Na pozemku, kde má být stavba provedena, byl zjištěn nízký radonový index. 

Jako izolace proti radonu postačí asfaltový pás.  

Výplně otvorů  

Pro výplně okenních otvorů v exteriéru byla navržena Plastová okna WINDEK 

PVC CLIMA STAR TERMIC, šestikomorový profil, izolační trojsklo. Exteriérové 

vstupní dveře jsou hliníkové, Futura standard. Exteriérové dveře do skladů jsou 

kovové Montkov, Typ CDB – dtm. Interiérové dveře do společenský prostor jsou 

hliníková. Dveře do bytů jsou navrženy jako bezpečnostní protipožární dřevěné 

Sapeli. Ostatní dveře jsou dřevěné bez protipožární ochrany.  

U exteriérových výplní jsou navrženy trojskla, u vnitřních dveří a oken jsou 

použita dvojskla.  

Podrobnější parametry oken a dveří jsou popsány ve výpisu dveří a oken. 

Podlahy  

Pro nášlapné vrstvy podlah bylo použito několik materiálů. Pro společenské 

prostory, které jsou vystaveny velkému provozu, byla navržena keramická dlažba 

Rako - Kaamos. Ta se nachází i v hygienických zařízeních, přípravě jídla a jídelně . 

V kancelářích, šatnách personálu a denních místnostech  je navrženo PVC.  

U jednotlivých bytů byla v koupelnách a vstupních chodbách navržena 

keramická dlažba Rako - Golem. Pro obývací pokoje a ložnice je navržena podlaha 

z dřevěných parketových vlysů. V suterénních místnostech ve skladech, dílně, v 

prádelně a keramické dílně je navržena podlaha betonová.    

Podrobnější popis ve složce č. 7 – Výpis skladeb. 

Obklady  

Vnitřní obklady budou provedeny do výšky dle výkresů D.1.1.01, D.1.1.02, 

D.1.1.03 a D.1.1.04. Obklady budou přilepeny lepidlem pro keramické obklady v tl. 
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5 mm. Spáry mezi obklady budou vyspárovány spárovací silikonovou hmotou. V 

místech delšího kontaktu s vodním proudem bude pod obklad aplikována 

hydroizolační stěrka.  

Podhledy 

Vzhledem k nutnosti zakrytí množství instalací budou podhledy řešeny téměř 

v celém rozsahu stavby. Podhledy budou sádrokartonové. Vybrané technické 

prostory budou naopak bez podhledů. Rozsah podhledů je zřejmé v legendách 

místností a v jednotlivých výkresech. Pro zdravotnická zařízení je charakteristický 

požadavek zajištění hygieny na potřebné úrovni. 

Sádrokartonové podhledy budou ukotvené na kovové zavěšené profily. Budou 

tvořené protipožárními deskami, v mokrých provozech potom protipožárními 

deskami impregnovanými. V podhledech budou zapuštěné svítidla a koncové 

elementy vzduchotechniky. V místě uzávěrů instalací, čistících kusů nebo požárních 

klapek bude umožněn přístup včetně řádného označení. Z důvodu povrchového 

rozvodu plynů budou v příslušných místnostech v podhledu osazené větrací mřížky. 

Budou osazeny v podhledu ve vzdálenosti 15 m, vždy však v minimálním počtu 2 ks 

na místnost. Sádrokartonové podhledy se ke stropní konstrukci zavěsí přímo nebo se 

zavěsí na 

kovovou spodní konstrukci z nosných a montážních CD profilů, v případě 

dostatečné potřeby místa v podhledovém prostoru se kovová spodní konstrukce z 

nosných a montážních CD profilů upevní v jedné rovině. Dilatační spáry hrubé 

stavby musejí být převzaty i do konstrukce sádrokartonových stropů. U stranových 

délek cca přes 15 m nebo u značně zúžených ploch stropů provést dilatační spáry, 

velikost dilatačního pole je max. 15 x 15 m. Oddělit napojení desek na stavební díly 

z jiných stavebních materiálů. 

VÝTAH 

Technická data výtahu  

Typ výtahu  ............................................. lanový, strojovnový, osobní, zásobovací 

Nosnost  ..................................................................................................... 1 250 kg 

Pracovní zdvih  ........................................................................................  10, 850 m 
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Jmenovitá rychlos ..........................................................................................  1 m/s 

Pohon  ..............................   frekvenční pohon pro pomalý rozjezd a dojezd výtahu 

Jmenovitý výkon  ...................................................................................... 12, 5 kW 

Provozní výkon motoru  .............................................................................. 6, 8 kW 

Jmenovitý proud  .............................................................................................. 35 A 

Startovací proud  .........................................................................................  49, 6 A 

Proud při max. kroutícím momentu  ................................................................ 61 A 

Počet stanic/nákladišť  ...................................... 4/4 neprůchozí, značení -1, 2, 3, 4 

Umístění rozvaděče  .................................................................. vedle šachty v 1.PP 

Rozměr šachty  

šířka  .......................................................................................................... 1 800 mm 

hloubka  ..................................................................................................... 2 500 mm 

hlava  ......................................................................................................... 2 000 mm 

prohlubeň  .................................................................................................    200 mm 

Rozměr klece  

šířka  .......................................................................................................... 1 200 mm 

hloubka  ..................................................................................................... 2 100 mm 

výška  ........................................................................................................ 2 200 mm 

dveře  ....................................................  automatické s teleskopickým otvíráním 

šířka (průchozí)  ........................................................................................ 1 100 mm 

výška  ........................................................................................................ 2 100 mm 

požární odolnost  ................................................................................ EW 15/DP1-C 

materiál  ...................................................................................................  nerez plech 

Požadavky na výtahovou šachtu a strojové zařízení 

- Prostředí v šachtách - stálé teploty +5°C až +40°C dle ČSN 33 2000. 

- Nenucené větrání zajistit otvorem min 1 % plochy půdorysu šachty. 

- Umístění osvětlení výtahové šachty min. 500 mm od stropu i podlahy. Pak v 

každém podlaží nejvíce však po 7 m. O výkonu 30 lx. Vypínač umístěn za dveřmi 

ve výšce 1,5 m nad podlahou v nejnižším podlaží šachty. Druhý vypínač umístěn ve 

strojovně. 
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- Počet jízd za hodinu normální / velká (90/120). 

- Řízení výtahů: mikroprocesorové obousměrné sběrné. 

- Systém pohonu: Elektromechanický jednorychlostní, lanování 2:1 s plynulou 

regulací rozjezdu a dojezdu výtahu (frekvenční řízení). 

- Protiváha ocelová, nebo betonová v ocelovém rámu. 

- Kabina osazena dvoustrannými zachycovači. 

- Vedle výtahu ve stěně ANTIVANDAL přivolávače + směrové signalizace v nerez 

rámečku, ve všech stanicích signalizace polohová. 

- Při výpadku elektrického proudu bude výtah napojen na centrální náhradní zdroj 

bezpaměťoví kontakt pro signalizace MaR. 

- V případě požáru výtah sjede do podlaží s únikovými prostory a otevře se. 

- Dodavatel zajistí i možnost instalace čidla EPS včetně veškerého kabelového 

propojení mezi kabinou a strojovnou. 

- Software výtahů musí umožnit naprogramování, resp. ovládání výtahu tak, aby 

dojezd zvolené stanice byl možný jen po použití karty, nebo klíče. 

- Výtah musí mít svůj záložní zdroj elektrické energie, po výpadku proudu sjede do 

nejbližší stanice a otevře kabinové i šachetní dveře. 

- Vybavení výtahové klece 

- Vybavení kabiny: kabina výtahu celokovová lamelová v průchozím provedení 

nerez, okopové nerez plechy, nouzové osvětlení. 

- Strop matné sklo. 

- Podlaha bude opatřena heterogenní protismykovou vinylovou podlahovinou pro 

vysokou zátěž, 

- Osvětlení nepřímé (min 50 lx). 

- Na boční stěně nerez panel s ovládacími prosvětlovacími tlačítky ANTIVANDAL, 

digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy, vážení kabiny včetně ukazatele 

přetížení, akustické, nebo hlasové oznámení příjezdu kabiny do stanice. 

- Stěny budou vybaveny na bocích trubkovými nerez madly, zrcadlo do poloviny 

zadní stěny nad madlem. 

- Dodavatel zajistí instalaci telefonu do kabiny pro nouzové volání. Umožní instalaci 

čtečky karet, nebo klíčovou blokaci pro zpřístupnění blokovaných stanic. 
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Klempířské výrobky  

K oplechování venkovních parapetů jsou použity tažené hliníkové parapety šířky 

230 mm. Pro oplechování atiky jsou použity pozinkované plechy, které jsou ohýbány 

podle výpisu klempířských výrobků – složka č. 7 – Výpis klempířských výrobků. 

Zámečnické výrobky  

U hlavního schodiště je navrženo ocelové zábradlí výšky 1000 mm. Zábradlí je 

kotveno pomocí chemických kotev k nosným konstrukcím.  

Dveřní kliky pro panikové zámky hliníkové bude použita dle výkresů požární 

bezpečnosti. 

Madla z nerezu a chromu budou umístěna ve veřejném WC pro vozíčkáře a u 

bytů zařízených pro vozíčkáře.  

Truhlářské výrobky  

U oken jsou osazeny dřevotřískové parapetní desky šířky 250 mm. Ve všech 

soukromích bytech jsou instalovány dřevěné vestavěné skříně. Podrobnější popis viz. 

složka č.7 – Výpis truhlářských výrobků.  

Doplňkové výrobky  

Pro odvod dešťových vod ze střešní konstrukce jsou použity střešní vpusti 

Topwet TW. Jako pojistný přepady jsou navrženy Topwet TWPP. Pro odvětrání 

kanalizace jsou navrženy hlavice Systému Topwet TWOP. Součástí střešní 

konstrukce je lanový záchytný systém, který je kotven do stropní konstrukce 

chemickou kotvou.  

Podrobnější popis viz. složka č. 7 – Výpis doplňkových výrobků.  

Úpravy povrchů  

K úpravě povrchu vnější fasády je navržen paropropustný nátěr Baumit 

Nanoporcolor tl. 2 mm. Pro vnitřní omítky jsou navrženy jádrové cementové omítky 

s estetickým nátěrem Baumit Klima barva.  
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Komunikace a zpevněné plochy 

Navržená novostavba rodinného domu bude dopravně napojena z ulice Pod 

Strání, a to provedením nového sjezdu z přilehlé komunikace. Sjezd z komunikace je 

nutné řešit jako významný podle ČSN 73 6102. 

Ulice Pod Strání je nově rekonstruovaná ulice s oboustranným provozem 

s parkovacími pásy po obou stranách vozovky. Chodník mezi předmětným objektem 

a komunikací je š.= 1,8 m, z betonové zámkové dlažby, vč. betonového obrubníku 

š.= 0,3 m. 

Sjezd na hranici pozemku bude uzavřen vraty. Sjezd bude  procházet  přes 

zesílený chodník,  opatřený  na vnější straně chodníku  varovným pásem z reliefní 

dlažby v š.= 0,40 m. 

Styk sjezdu s MK je proveden pomocí silničního obrubníku, jehož výška bude 

upravena na 40 mm nad povrch vozovky. 

V rámci dispozice novostavby domu s pečovatelskou službou je na pozemku 

navrženo 17 parkovací stání, z toho 3 pro tělesně postižený. Na nově budovaný sjezd  

navazuje zpevněná plocha, ve dvorní části pro obsluhu skladů a vjezd do garáží. 

Povrch zpevněných ploch dvorního parkingu je z betonové zámkové dlažby 

LIAPOR.  

Klidové zázemí domova bude zatravněno a budou realizovány chodníky ze 

zámkové dlažby, které budou spojovat objekt s venkovními altány. 

Oplocení 

Bude vybudováno nové zděné oplocení v rozsahu od vnějšího obvodového zdiva 

dvorní části až po jižní hranici (viz. situace). 

Nové zděné oplocení je navrženo z prefabrikovaných systémových plotových 

tvarovek KB-Blok, šířky 200-250 mm (dle systémových rozměrů KB-Blok). Po celé 

délce zděného plotu budou provedeny ve vzdálenosti max. 3,00 m ztužující zděné 

pilíře o velikosti 450x450 mm (dle rozměrů systémových tvarovek). Pod oplocením 

bude proveden v celé délce nový základový pas min. š = 300 mm (v místech 

ztužujících pilířů bude základový pas příslušně rozšířen) z prostého betonu, 

základové spáry do nezámrzne hloubky (tj. min. 0,9 m pod terén). Výška zděného 

oplocení v. = 1,80 m nad úroveň upraveného terénu, zakončení stěny bude 
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provedeny systémovou zákrytovou prefabrikovanou deskou (součást systémového 

řešení KB-Blok). 

 

2)  HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ 

UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

Kromě zatížení vlastní hmotností je uvažováno stálé zatížení skladbou střechy, 

zdivem, příčkami, podlahami atd. 

Z klimatických zatížení je vzhledem k charakteru konstrukce uvažováno zatížení 

sněhem ( III.sněh. oblast sk = 1.5 kNm
-2

).  

Užitná zatížení - stropy dle kategorie A - 2.0 kNm
-2

 v bytech, 3.0 kNm
-2

  na 

schodišti, 3.0 kNm
-2

. 

 

3) NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, NEBO 

TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

Při stavbě nebudou použity žádné zvláštní či neobvyklé konstrukce a 

technologické postupy. 

 

4)  TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY 

OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ 

STAVBY 

Při výstavbě budou použity prověřené technologie a konstrukce. Stavbu bude 

mít na starost odborný dodavatel, který ve spolupráci se stavebníkem zajistí 

realizační dokumentaci stavby. Z té vyplynou případné technologické postupy prací, 

které by mohly ovlivnit stabilitu konstrukce. 
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5)  ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 

ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 

Tyto práce při výstavbě nebudou prováděny. 

 

6)  POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Při výstavě je nutné provádět kontrolu na zakrývané konstrukce další výstavbou. 

Před pokračováním dalších prací musí být řádně převzaté tyto konstrukce:  

• výkopy  

• HI  

• parozábrana  

• podlahy  

• svislé konstrukce  

• železobetonové konstrukce (poloha výztuže, počet prvků, krytí výztuže apod.)  

 

7) SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO 

PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM 

ZHOTOVITELEM  

Prováděcí dokumentace je zhotovena autorizovanou osobou. Dodavatel 

stavebních prací je povinen dodržovat projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby. 

 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

Součástí dokumentace je požárně bezpečnostní řešení. Toto řešení je zpracováno 

ve složce č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 
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D.1.4  Technika prostředí staveb  

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

1) ZDRAVOTNÍ   INSTALACE 

a) Vodovod 

Nová vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE – 100 – RC, 110 x 

6,6 a bude vedena do místnost 1S23. Napojení na stávající vodovodní řad PE 160 x 

14,6 bude provedeno pomocí navrtávacího pasu se zemní soupravou. V objektu bude 

osazena vodoměrná sestava s vodoměrem (v místnosti 1S23), kde bude také umístěn 

objektový uzávěr.  

Vodovodní instalace v prostoru objektu z trubek a tvarovek PPR v tlakové řadě 

PN 20. Páteřní vodovodní rozvod je veden pod stropní konstrukcí 1.NP, v prostoru 

exteriéru pak pod vrstvou zateplovacího systému.  

Ohřev teplé užitkové vody bude řešen centrálně z místnosti 1S04. Jako zdroj pro 

přípravu TUV je určeno tepelné čerpadlo země/voda ECOGEO, Typ: eco Geo 25 – 

100 s topným výkonem 86,7 kW, které současně plní funkci tepelného zdroje pro 

vytápění. Vnitřní soustava tepelného čerpadla je umístěna v místnosti 1S05, která je 

napojena na místnost 1S04, ve které je umístěna soustava pro přípravu TUV. Teplá 

voda bude řešena akumulačně. Z celkové obsazenosti byla vypočítána velikost 

akumulačního zásobníku. Zásobník teplé vody byl navržen od firmy REGULUS s.r.o., 

typ R0BC 2000 CLASSC. Součástí zásobníku je navržená topná spirála o výkonu 12kW. 

Topná spirála je navržena spíše kvůli hygienickým požadavkům, ale může sloužit jako 

rezervní zdroj pro ohřev teplé vody (při poruše tepelného čerpadla). Topná jednotka 

bude automaticky 1x do měsíce spínána a bude zajišťovat ohřev teplé vody v zásobníku 

na teplotu 70°C. Současně s ohřevem sepne čerpadlo cirkulace na dobu 10 minut, které 

zajistí dezinfekci potrubí teplé vody od bakterie zvané LEGIONELLA. Akumulační 

zásobník je z výroby opatřen tepelnou izolací.     

Typ zařizovacích předmětů a baterií bude investorem upřesněn před hrubou 

montáží zdravotní instalace. 
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b) Kanalizace 

Odkanalizování řešeného objektu bude provedeno jednotnou kanalizací. 

Přípojka bude provedena z potrubí PVC KG DN300 a bude vyvedena do prostoru 

místnosti (1S22 – garážové stání). Min. spád kanalizační přípojky bude 2%. 

Dešťové vody budou zadržovány na pozemku. Vody ze střech budou svedeny do 

čtyř pastových retenčních nádrží do AS-REWA Eco ER 10 o objemu 10,19 m
3
, které 

jsou řešeny jako samonosné, dále pojistným přepadem do jednotné kanalizace. 

- Množství využitelné dešťové vody - 6189,25 m
3
/rok 

- Množství dešťové vody zachycené v akumulačních nádržích - 743,87 m
3
/rok 

Veškeré nově navrhované ležaté gravitační odpadní potrubí v prostorách objektu 

a pozemku investora bude provedeno z trubek a tvarovek novodurových typ PVC 

KG spojené gumovými kroužky. Minimální spád ležatého odpadního potrubí jsou 

2%. Do ležaté splaškové kanalizace budou napojena jednotlivá stoupací hluktlumící 

potrubí typ PVC Skolan dB. Stoupající potrubí bude opatřeno i návlekovou 

hluktlumící izolací typ Mirelon Akustik.   

Pro čištění splaškového kanalizačního potrubí budou sloužit čistící kusy osazené 

na stoupacím potrubí a revizní šachta na kanalizační přípojce. 

Svody dešťové vody budou do ležaté kanalizace napojeny přes lapače střešních 

splavenin. Ležaté dešťové gravitační odpadní potrubí určené pouze pro dešťové 

odpadní vody může být provedeno v min. spádu 1%.  

c)  Plyn 

Plynovodní přípojka ze STL plynovodního řadu (v ulici Pod Strání) je ukončena 

ve zděném pilíři na hranici pozemku. Do pilíře bude osazena sestava pro ukončení 

STL přípojky obsahující HUP DN 40, regulátor, přípravu pro osazení plynoměru a 

kulový uzávěr DN 40. 

Plynoměr bude osazen dle požadavků dodavatele a dle TPG 934 01. 

Plynovodní přípojka bude vedena k objektu z PE potrubí DN 40 izolovaného 

izolací Bralen. 

Do objektu rozvod prochází v ocelové chráničce zatěsněné proti vnikání vody a 

plynu.  

Před spotřebičem bude instalován kulový kohout KK, ke kterému je nutné 

zachovat přístup. 
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Potrubí uvnitř objektu bude z měděného potrubí spojovaného pájením. Veškeré 

armatury musí být s atestem pro zemní plyn a tlakový stupeň PN 1,6 MPa. 

2)  ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ       

a) Popis vytápění 

V objektu domu s pečovatelskou službou je navržen systém ústředního vytápění.  

Rozvodné potrubí bude provedeno z měděných trubek lisovaných, bezešvých. 

Potrubí je rozvedeno v 1.PP pod stropem a zavěšeno na pružných objímkách 

kotvených ke stropu, zčásti je vedeno stejně v 1.NP, 2.NP a 3.NP v podhledu. Jako 

tepelné výměníky v jednotlivých místnostech jsou navržena desková a trubková 

otopná tělesa. 

Tepelný zdroj tvoří reverzibilní tepelné čerpadlo země/voda ECOGEO, Typ: eco 

Geo 25 – 100 s topným výkonem 86,7 kW. Tepelné čerpadlo je určeno pro vytápění, 

chlazení a ohřev TUV. Obsahuje vestavěné aktivní chlazení (provedení HP3). 

Vnitřní jednotka soustavy tepelného čerpadla s akumulační nádobou je umístěna 

v 1.PP v místnosti č. 1S05, která je propojena s místností 1S04, kde je umístěna 

akumulační nádrž na TUV Regulus, typ R0BC 2000 CLASS C o objemu 2013 l. 

Požadavky na řízení tepelného čerpadla:  

-  Řízení tepelného čerpadla, odmrazování jednotek a další.  

-  Tepelné čerpadlo bude v závislosti na ročním období a ekvitermní křivce topit 

nebo chladit. Dle vstupních parametrů bude otevírat přepínací ventil umístěný 

hned za výstupem z tepelného čerpadla a bude posílat topnou vodu nebo chladící 

vodu do systému.  

-  Řídící jednotka bude nadále vyhodnocovat potřebu tepla pro topení a přípravu 

teplé vody. Při potřebě topné vody sepne tepelné čerpadlo, přepínací ventil otevře 

na stranu topení a druhý přepínací ventil přepne na stranu akumulační nádrže pro 

topnou vodu. Topná voda bude řízena dle ekvitermní křivky.  

-  Čerpadla jednotlivých okruhů budou spouštěna při požadavku na vytápění.  

-  Potřeba teplé vody bude vždy vyhodnocena přednostně, při požadavku přepínací 

ventil přepne na stranu výměníku pro teplou vodu a teplota náběhové vody bude 

nastavena na teplotu 55 °C. Zároveň se spustí oběhové čerpadlo pro teplou vodu. 
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Po dosažení teploty v akumulační nádrži teplé vody bude vyhodnocena teplota v 

akumulační nádrži na topnou vodu a případně přepne směšovací ventil a bude dále 

nabíjena nádrž pro topnou vodu.  

-  Regulace by měla pracovat s určitou hysterezí teplot kvůli minimalizování spínání 

a vypínání tepelného čerpadla.  

-  Řízení cirkulace  

-  V letních měsících odstavení topného systému  

-  V zimním období odstavení systému chlazení  

-  Při požadavku na chlazení a nedostatku chladu v akumulační nádrži sepne tepelné 

čerpadlo a přepínací ventil otevře na stranu chlazení.  

-  Oznámení o poruše  

-  Osazení venkovního čidla teploty bude na severní fasádě a jižní fasádě. 

b) Otopná plocha 

Otopná plocha bude tvořena ocelovými deskovými tělesy Radik ventil kompakt 

s vestavěným radiátorovým ventilem. V koupelnách, WC místnostech a sprchách budou 

osazena koupelnová otopná tělesa. Vestavěné radiátorové ventily deskových otopných 

těles budou osazeny termostatickými hlavicemi. Připojení deskových těles bude 

radiátorovým šroubením rohovým. Trubková koupelnová otopná tělesa budou osazena 

radiátorovým ventilem rohovým s termostatickou hlavicí a rohovým šroubením. Před 

radiátorové šroubení bude namontována T odbočka, přes kterou bude osazeno  el. 

otopné těleso s termostatem. 

Regulace teploty bytu a ovládání útlumu bude pomocí termostatu a termických 

pohonů na ventilech jednotlivých otopných smyček. 

c) Potrubní rozvody 

Potrubí je rozvedeno v 1.PP pod stropem a zavěšeno na pružných objímkách 

kotvených ke stropu, zčásti je vedeno stejně v 1.NP, 2.NP a 3.NP v podhledu 

Sekundární svislé rozvody otopné vody budou uloženy v šachtách. Hlavní svislé 

rozvody a hlavní páteřové rozvody otopné vody budou provedeny z měděného potrubí. 
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Rozvody od rozdělovačů k otopným tělesům a smyčky podlahového vytápění bude 

z trubek plastových s kyslíkovou bariérou.  

3) VZDUCHOTECHNIKA 

Větrání je zajištěno přirozeně okny. U koupelen a toalet je odvětrávání zajištěno 

pomocí větracího potrubí. Pro odvod par z prostoru sporáku slouží digestoř. 

S odvodem do venkovního prostředí. 

V místnostech 1.28 příprava a výdeje jídla, 1.27 mytí nádobí a 1.16 jídelna 

budou odtahy řešeny pomocí vzduchotechniky.   

Jelikož se nebude jednat o kuchyni, ale pouze o prostor k přípravě již hotového 

jídla, nevztahuje se návrh vzduchotechniky pro kuchyň. 

Běžná výměna vzduchu pro střední restaurace se pohybuje mezi 15-20m3/h. 

Množství větracího vzduchu bylo stanoveno ze zatížení prostoru jídelny a 

objemové výměny přípravy a výdeje jídla (5xh-1), mytí nádobí (4xh-1) a jídelny 

(2xh-1). 

Byla navržena podstropní vzduchotechnická jednotka Remak Vento. 

Vzduchotechnická jednotka bude zajišťovat pouze řízené větrání prostorů včetně 

rekuperace. Nebude osazena ohřívačem ani chladičem. Jednotka bude zavěšena pod 

stropem místnosti 1.28 (Příprava a výdej) v 1.NP. Přívod čerstvého vzduchu a odtah 

znečištěného vzduchu je řešen čtyřhranným přívodním a odvodním potrubím 

400x200 mm z venkovního prostoru přes fasádu domu. Sání bude umístěné na 

severní fasádě objektu, výfuk na západní straně směrem do zahrady. VZT jednotka je 

vybavena přívodním a odtahovým ventilátorem, filtrací, rekuperací tepla a 

uzavíracími klapkami. Napojení jednotky na vzduchotechnická potrubí bude 

provedeno pomocí pružných manžet a přechodových kusů. Na přívodním a vratném 

potrubí z venkovního prostředí a na přívodním a vratném potrubí z vnitřního 

prostředí budou osazeny tlumiče hluku. 
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 4) ELEKTROINSTALACE 

Vnitřní elektroinstalace začíná napájecím kabelem od pojistkové skříně E.ON, 

do elektroměrového rozvaděče RE v objektu. V elektroměrovém rozváděči RE 

budou osazena fakturační měření E.ON. 

a) Základní technické údaje 

- 3/PEN, AC, 400/230V, TN-C (Napájení elektroměrového rozvaděče RE), 

- 3/N/PE, AC 400/230V, TN- S (pro ostatní rozvody). 

- Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2:  

- automatickým odpojením od zdroje pojistkami a jističi, 

- proudovými chrániči, ochranným pospojováním dle  ČSN 33 2000-7-701, edice 2. 

- Ostatní odběry stupeň 3 dle ČSN 341610 bez požadavků na náhradní zdroj. 

b) Osvětlení 

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301. Světelně technický 

návrh je proveden dle ČSN EN 12464-1 a současně respektuje požadavky 

hygienických předpisů.  

 

Hodnoty osvětlenosti Em: 

- komunikace (chodby) .........................................................  100lx na podlaze 

- schodiště  ............................................................................  150lx na podlaze 

- technické místnosti, sklady ................................................  200lx 

- parkovací stání ...................................................................  75lx na podlaze 

c) Napájení objektu, měření spotřeby el. energie  

Na novém místě ve fasádě objektu bude osazena nová pojistková skříň E.ON. 

Od nové pojistkové skříně bude vedeno hlavní domovní vedení (HDV) do 

elektroměrového rozvaděče RE v 1NP. HDV bude provedeno kabelem CYKY-J 

3x240+120mm
2
 a bude vedeno od pojistkové skříně E.ON pod objektem v PVC 

chráničce v kabelové rýze s krytím chráničky min.100cm.  

Na dno kabelové rýhy bude založen zemnící pásek FeZn 30x4mm který bude 

napojen na uzemnění objektu.  
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Investor zažádá dodavatele el.energie (E.ON) o trvalé připojení nových 

odběrných míst k distribuční soustavě E.ON. V m.č. 1S22 bude osazen 

elektroměrový rozvaděč RE (IP44) pro celý objekt a rozvaděč RS (IP44) pro provoz 

ordinace.  

d) Rozvody v objektu  

Rozvody v objektu budou provedeny měděnými kabely. Kabely budou vedeny 

v podhledu a dále pod omítkou, v PVC ohebných trubkách do betonu, v SDK 

příčkách v ohebných PVC trubkách, v technických místnostech v pevných trubkách 

na povrchu.  

Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52, edice 2. Rozvody 

v sociálních zařízeních musí být provedeny dle ČSN 33 2000-7-701, edice 2. 

V prostorech nebezpečných a zvlášť nebezpečných je provedeno doplňující 

pospojování.  

e) Bleskosvod, uzemnění  

Objekt bude opatřen ochranou před bleskem dle souboru norem ČSN EN 

62 305, Částí 1-4, ve třídě ochrany LPS tř. III. Na střeše objektu bude zřízena jímací 

soustava z vodiče FeZn  8mm. 

Uzemnění bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4mm, který bude uložen 

v základech objektu. Z uzemnění budou vyvedeny vývody pro napojení hlavního 

ochranného pospojování HOP, ekvipotenciálních přípojnic, ocelových konstrukcí, 

apod. Max. zemní odpor společné uzemňovací soustavy nesmí překročit hodnotu 2Ω.  

f) Zásuvkové rozvody 

V objektu budou osazeny zásuvky 230V/16A pod omítkou nebo na povrch, 

zásuvky 400V/16A. 

Pro všechny zásuvky 230V/16A a pro zásuvky 400V/16A budou v rozvaděčích 

osazeny proudové chrániče s ∆I<30mA. 

Zásuvkové rozvody budou provedeny měděnými kabely. Zásuvky budou 

osazeny ve výšce 1,2m nad podlahou. 
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g) Elektroinstalace 

Elektroinstalace bude napájena z rozvodnice. Osvětlení bude provedeno kabely 

CYKY-J 3x1,5mm
2
. V objektu budou pro osvětlení připraveny pouze vývody – 

vývody pro stropní a nástěnná svítidla, vývod pro osvětlení nad kuchyňskou linkou. 

Ovládání bude provedeno spínači osazenými vždy u vstupů do jednotlivých místností 

– výška osazení spínačů 1,2m nad podlahou. Kuchyně budou vybaveny elektrickou 

troubou a lednicí, pro které budou připraveny zásuvky 230V/16A a budou pro ně 

provedeny samostatně jištěné vývody.  

5)  SLABOPROUDÉ ROZVODY 

Předmětem dokumentace je vypracování strukturované kabeláže, domácího 

telefonu a televizní antény.  

a) Strukturovaná kabeláž – SK  

V objektu bude vybudovaná strukturovaná kabeláž v kategorii  5e. Do každé 

obytné místnosti budou zavedeny dva UTP kabely. Z  datového rozvaděče bude 

vyveden na stožár STA kabel UTP pro připojení WIFI signálu. Při využití UTP 

kabelu bude doplněna přepěťová ochrana.  

Všechny datové zásuvky budou pomocí kabelů UTP příslušné kategorie 

připojeny na datové patchpanely v datovém rozvaděči. V datovém rozvaděči RACK 

budou umístěny aktivní a pasivní (propojovací kabely) prvky strukturované kabeláže. 

Realizovaný kabelový rozvod UTP kategorie 5e distribuovaný systém s 

otevřenou architekturou, vysokou mírou kompatibility a možné rozšiřitelnosti. 

Rozvod je tvořen pasivními prvky kategorie 5e.   

b) Napájení 

Napájení rozvaděčů SK bude provedeno z rozvaděče EI. V rozvaděči bude 

instalován samostatný jistič 1f 16A, charakteristika B, označený „SK nevypínat“. 

Přívodní kabel typu CYKY 3x2.5 bude v rozvaděči zakončen v napájecí rozvodnici. 
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c) Domácí telefon – DT 

U hlavního vchodu do objektu bude osazeno tlačítkové tablo domácího telefonu 

s kódovou klávesnicí a jmenným seznamem.  Domácí telefon bude řešen 

sběrnicovým systémem a bude použit systém Fermax kit. Z venkovního panelu bude 

vyvedena datová sběrnice pomocí kabelů FTP cat.5e. V hlavních vchodových dveří 

bude zabudován elektromechanický zámek, který bude ovládán domácím telefonem. 

Systém domácího telefonu bude napájeno spínaným zdrojem 12V, který bude 

umístěn v rozvaděči společné spotřeby rezerva 6 modulů. 
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ZÁVĚR 

Vlastní postup zpracování diplomové práce byl standardní. Po návrhu nosných 

prvků a jejich rozměrů byla vsazena dispozice místností do objektu zohledňující jeho 

postavení ke světovým stranám. Byly navrženy konstrukce zdí, jejich založení, 

zastřešení objektu, velikosti a umístění okenních otvorů. Byly vybrány vhodné 

skladby podlah. 

Řešení projektu je v souladu se zadáním diplomové práce.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

ČSN 01 3420: 2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 01 3481:1987 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

ČSN 06 0830: 2013 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 

ČSN 33 2000-1: 2009 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2: 2012 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-7-701: Elektrická instalace budov 

ČSN 73 0525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky -Všeobecné 

zásady. 

ČSN 73 0532:2010 Z3: 2017 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov -Část 1: Terminologie. 

ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1: 2012 Tepelná ochrana budov -Část 2: Požadavky. 

ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov -Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 

ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov -Část 4: Výpočtové metody. 

ČSN 73 0580-1: 2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky. 

ČSN 73 0580-2: 2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov. 

ČSN 73 0601: 2006 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804: 2010 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

ČSN 73 0810: 2016 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0818: 1997 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0821 ed. 2: 2007  Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

ČSN 73 0824: 1993 Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek 

ČSN 73 0833: 2010 Požární bezpečnost staveb – Stavby pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0863: 1992 Požární technické vlastnosti hmot – Stanovení šíření plamene po 

povrchu stavebních hmot 

http://www.technicke-normy-csn.cz/013420-csn-01-3420_4_70625.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/013481-csn-01-3481_4_24145.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/060830-csn-06-0830_4_95776.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730601-csn-73-0601_4_74983.html


49 

 

ČSN 73 0865: 1988 Požární bezpečnost staveb – Hodnocení odkapávání hmot 

z pohledů stropů a střech  

ČSN 73 0872: 1996 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0875: 2011 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární 

signalizace 

ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy. 

ČSN 73 6102: 2012 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

ČSN EN 12464: 2012 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: 

Vnitřní pracovní prostory 

ČSN EN 17037: 2019 Denní osvětlení budov 

ČSN EN 1838: 2015 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: 2013 Navrhování zděných konstrukcí  

ČSN EN 62 305 - 1  Ochrana před bleskem - část 1: obecné principy 

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

vibrací. 

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

znění pozdějších předpisů. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění 

Vyhláška č. 120/2011 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 

20/2012 Sb. 
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Vyhláška č. 376/2001 Sb. MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví katalog odpadů, v platném znění 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 

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

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 

Vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném 

znění 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů. 

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

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 

Použitá literatura: 

WEIGLOVÁ, Jiřina a Jan KAŇKA. Stavební fyzika 10: denní osvětlení a oslunění 

budov. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 8001031276. 

MATĚJKA, Libor. Pozemní stavitelství III: šikmé a strmé střechy. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou 

formou studia. ISBN 9788072045402. 

BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie RUSINOVÁ, Romana BENEŠOVÁ a 

Táňa ŠVECOVÁ. Požární bezpečnost staveb: modul M01 : požární bezpečnost staveb. 

Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. Studijní opory pro studijní programy s 

kombinovanou formou studia. ISBN 9788072049431. 
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http://www.denbraven.cz 

http://www.izostav.cz 

http://www.jremes.cz 

http://www.pst.fce.vutbr.cz 

http://www.satjam.cz 

http://www.spedos.cz 
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https://www.gt-energy.cz 
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https://www.montkov.cz 

https://www.nahlizenidokn.cuzk.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a [-]  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

hořících látek  

A [m
2
]  plocha  

A1, A2, B  třídy reakce na oheň stavebních výrobků, včetně doplněné 

klasifikace vývinu kouře s1, s2  

Ae [m
2
]  plocha vnější konstrukce 

Ai [m
2
]  celková plocha všech stavebních konstrukcí mezi vnitřním 

prostředím a nevytápěným prostorem 

ALAeq,s [dB]  ekvivalentní hladina akustického tlaku 

ALAeq,T [dB] ekvivalentní hladina akustického tlaku 

ALAmax [dB]  maximální hladina akustického tlaku ze stavební činnosti  

an [-] součinitel a pro nahodilé požární zatížení 

as [-] součinitel a pro stálé požární zatížení 

b [-] součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

geometrických podmínek  

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

c [-] součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení nebo 

opatření  

C [°] Meridiánová konvergence 

CI [-]  klasifikační ukazatel pro hranice klasifikačních tříd 

CZT  centrální zdroj tepla 

ČSN  česká státní norma 

d [m]  odstupová vzdálenost 

d [m]  tloušťka  

DN  Diameter Nominal (jmenovitý průměr)  

DP1, DP2, DP3  třídění konstrukčních částí 

DT  domácí telefon  

EN  Evropská norma 

EPS  elektrická požární signalizace 

F2(CG)  jíl štěrkovitý 

FM  Frequency Modulation (Frekvenční modulace) 

fRsi [-] teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,cr [-]  kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 
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fRsi,N [-] požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu 

HDV  hlavní domovní vedení 

ho [m]  výška otvorů v obvodových konstrukcích  

HOP  hlavní ochranná přípojka 

hs [m]  světlá výška prostoru   

HT [W.K
-1

]  měrná ztráta prostupem tepla  

hu [m]  výška požárního úseku  

HZS  Hasičský záchranný sbor 

k   součinitel vyjadřující geometrické uspořádání  

k. ú.  katastrální úřad 

k[dB]  korekce 

l [m]  délka  

L´n,w, [dB]  vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

LA,eq,2m [dB]  ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m před 

fasádou 

Ln,w  [dB]  laboratorní hodnota normované hladiny akustického tlaku 

kročejového zvuku 

m’ [kg.m
-2

]  plošná hmotnost 

Mc [kg.m
-2

·a
-1

]  zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Mev [kg.m
-2

·a
-1

]  roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce 

MK  místní komunikace 

MV  Ministerstvo vnitra 

n  pomocná hodnota (při výpočtu součinitele b) 

n [h
-1

]  intenzita větrání místnost 

n,N [h
-1

]  požadovaná intenzita větrání užívané místnosti 

n50 [h
-1

]  celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa 

n50,N [h
-1

]  doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při 

tlakovém rozdílu 50 Pa 

nmin [h
-1

]   nejnižší intenzita větrání místnosti 

nmin,N [h
-1

]  doporučená nejnižší intenzita větrání místnosti 

NP  nadzemní podlaží  

NTL  nízkotlaký 

PBŘS  požárně bezpečnostní řešení stavby 

PE  polyetylen 
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pn [kg.m
‐2

] nahodilé požární zatížení  

po  procento požárně otevřených ploch 

POT  stropní nosník (označení) 

PPR  polypropylenové tvarovky pro rozvody vody 

ps [kg.m
‐2

] stálé požární zatížení  

PUPFL  pozemek určený k plnění funkcí lesa 

pv [kg.m
‐2

]  výpočtové požární zatížení  

PVC  PolyVinylChlorid 

Q [l.s-
1
]  průtok 

Qh [m
3
.hod

-1
]  maximální hodinová potřeba vody 

Qm [m
3
.den

-1
]  maximální denní potřeba vody 

Qp [m
3
.den

-1
]  průměrná denní potřeba vody 

Qr [m
3
.rok

-1
]  maximální roční potřeba vody 

R´w[dB]  vážená stavební neprůzvučnost  

RACK  datový rozvaděč  

RD  rodinný dům 

RE  elektroměrový rozvaděč 

Rse[ m
2
.K.W

-1
]  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  

Rsi[ m
2
.K.W

-1
]  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  

RT[ m
2
.K.W

-1
]  odpor konstrukce při prostupu tepla  

Rw[dB]  laboratorní hodnoty neprůzvučnosti stavebních konstrukcí 

R[ m
2
.K.W

-1
]  tepelný odpor vrstvy konstrukce  

S [m
2
]  plocha   

s r.o.  společnost s ručením omezeným  

SDK  sádrokartón  

sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

Sm [m
2
]  převládající velikost půdorysných ploch v místnosti    

So [m
2
]  celková plocha otvorů v obvodových konstrukcích    

Sp [m
2
]  plocha obvodového pláště posuzovaného požárního úseku   

Spo [m
2
]  požárně otevřená plocha požárního úseku  

STA  společná televizní anténa 

š [m]  šířka 

TČ  teplotní čidlo 
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TPG  technická pravidla (plyn) 

TV  teplá voda 

U [W.m
-2

.K
-1

]  součinitel prostupu tepla 

Ud [W.m
-2

.K
-1

]  součinitel prostupu tepla dveří  

Uem [W.m
-2

.K
-1

]  průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N [W.m
-2

.K
-1

]  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

Uem,rc [W.m
-2

.K
-1

]  doporučený průměrný součinitel prostupu tepla 

Uf  [W.m
-2

.K
-1

]  součinitel prostupu tepla rámu 

Ug [W.m
-2

.K
-1

]  součinitel prostupu tepla zasklením  

UHF  Ultra High Frequency (ultra krátké vlny) 

UHF  Ultra High Frequency (ultra krátké vlny) 

UN [W.m
-2

.K
-1

]  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

UTP  Unshielded Twisted Pair (nestíněná kroucená dvojlinka) 

Uw [W.m
-2

.K
-1

]  součinitel prostupu tepla okna 

v [m.s-
1
]  rychlost 

VKV  velmi krátké vlny 

WIFI  Wireless Fidelity (komunikační standard pro bezdrátový přenos 

dat) 

z  počet podlaží v jednom požárním úseku  

ZPF  zemědělský půdní fond 

ŽB  železobeton  

λ[ W.m
-1

.K
-1

]  součinitel tepelné vodivosti  

[ kg.m
-3

]  hustota 

  [W.m
-1

.K
-1

]  lineární činitel prostupu tepla 

 [W.K
-1

]  bodový činitel prostupu tepla 

10 [°C]  pokles dotykové teploty podlahy 

10,N [°C]  požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 

ai,max [°C]  nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

ai,max,N [°C]  požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti 

v letním období 

v (t) [°C]  pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období 
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v,N(t) [°C]  požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním 

období 

[°]  hodinový úhel   

 i [%]  návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

N [W.K
-1

]  požadovaná hodnota bodového činitele prostupu tepla 

N [W.m
-1

.K
-1

]  požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla 

[°]  deklinace slunečních paprsků  
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