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ABSTRAKT  
Cílem této diplomové práce je navrhnout budovu domova pro seniory včetně 

soukromého dvora a parkoviště v Kroměříži. Jedná se o dvoupodlažní budovu bez 

podsklepení, s plochou vegetační střechou, na které jsou umístěni solární a fotovoltaické 

panely. Budova se dělí na dvě části, jižní obsahuje byty (10 jednolůžkových a 4 

dvoulůžkové). V severní části se v prvním nadzemním podlaží nachází jídelna, kuchyně, 

zázemí pro zaměstnance a technická místnost, ve druhém nadzemním podlaží jsou 

umístěny společné prostory pro obyvatele a zázemí pro zaměstnance. Tyto dvě části jsou 

propojeny halou se schodištěm a výtahem. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy 

z vápenopískových tvárnic, horizontální nosné konstrukce, schodiště a výtahová šachta 

z železobetonu. Obvodový plášť je izolován čedičovou vlnou. Stavba bude vytápěna 

a chlazena tepelným čerpadlem země – voda, větrání bude zajištěno nuceně 

vzduchotechnickými jednotkami, součástí návrhu je kořenová čistička šedých odpadních 

vod. Pro vypracování této diplomové práce byly požity programy Autodesk Revit 2020, 

Autodesk AutoCAD, Lumion, DEKSOFT. Všechny konstrukce jsou navrženy podle 

platných norem a standardů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Domov pro seniory, bytové jednotky, vápenopískové tvárnice, železobeton, plochá 

vegetační střecha. 

 

ABSTRACT  
The aim of this master thesis is to design a new building of a nursing home with private 

garden and car park in Kroměříž. It is a two-storey building, without basement covered 

with a flat green roof with solar and photovoltaic panels. The building is divided in two 

parts. The southern part includes residential units (10 single units and 4 double units). 

The ground floor of the northern part includes dining room, a kitchen, staff premises 

and utility room and first floor includes further staff premises. Both parts are connected 

by a hall with stairs and an elevator. The vertical load-bearing structures are designed 

from sand-lime blocks. The horizontal load-bearing structures, stairway and elevator 

shaft are designed from cast-in-place reinforced concrete. The envelope is insulated 

with mineral wool. The building will be heated and cooled with a heat pump. It will also 

have a mechanical ventilation system with heat and cold recovery and root zone 

greywater treatment plant. The thesis is carried out in Autodesk Revit 2020, Autodesk 

AutoCAD, Lumion and DEKSOFT software. All structures comply with the valid standards 

and regulations. 

KEYWORDS 

Home for the elderly, nursing home, residential units, sand-lime blocks, reinforced 

concrete, flat green roof.
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1. Úvod  
 

Cílem této diplomové práce je navrhnout budovu domova pro seniory včetně 

soukromého dvora a parkoviště v Kroměříži. 

 Práce se skládá ze tří částí – Architektonicko-stavebního řešení, techniky 

prostředí budov a volitelné části – hlukové studie. Hlavním cílem bylo navrhnout 

budovu, která bude vyhovovat požadavkům na bydlení seniorů a zajišťovat příjemné 

pracovní prostředí pro zaměstnance. Architektonicko-stavební část řeší stavbu 

samotnou na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Část techniky prostředí budov 

se zabývá návrhem vybavení pro zajištění komfortního provozu. Konečně v třetí části se 

práce zaměřuje na možné zdroje hluku v okolí budovy tak, aby bylo ověřeno splnění 

hygienických limitů a zajištěno klidné prostředí. 
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2. Současný stav řešené problematiky 
„Domov pro seniory je obvykle určen osobám, které potřebují trvalou pomoc druhé 

osoby z důvodu snížené soběstačnosti. V ideálním případě by měl klientům trvale či 

dočasně nahradit domov.“ (Marie Kurečková 2007) 

„Domovy pro seniory jsou služby sociální péče, která má za cíl osobám zajistit fyzickou 

a psychickou soběstačnost. Cílem je umožnit v co největší míře zapojení do běžného 

života; v případě, že to vylučuje jejich zdravotní stav, domov pro seniory zajistí 

důstojné prostředí a zacházení. Pobyt v domově pro seniory je placenou sociální 

službou.“ (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.) 

„Téměř nulová budova (NZEB) je zjednodušeně řečeno budova, která má kvalitativně 

přísnější požadavky na obálku budovy, dobře regulovatelné vytápění, větrání i 

osvětlení, technické systémy pokrývající potřebu energie s vysokou účinností a budova 

bude zásobována částečně z obnovitelných zdrojů energie, případně energii produkuje 

(elektřina, teplo).“ (tzbinfo 2020) 
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3. Cíle diplomové práce 
Cílem je návrh budovy občanské vybavenosti – domova pro seniory z hlediska 

architektonicko-stavebního v úrovni pro stavební povolení, návrh vybraného vybavení 

zajišťujícího komfortní provoz budovy a posouzení zdrojů hluku v okolí budovy. Klíčové 

body jednotlivých částí, které byly hlavními podmínkami návrhu viz níže. 

B.2.1 b) účel užívání stavby 

Stavba občanské vybavenosti – domov pro seniory. Cílem je navrhnout takovou stavbu, 

která bude svým řešením vhodná pro tento účel z hlediska architektonicko-stavebního 

a hlediska techniky prostředí. 

B.2.4 a) zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením 

Vzhledem k předpokládaným uživatelům podléhá stavba požadavkům Vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb.  

B.2.9: 5.1.2 Součinitel prostupu tepla 

Konstrukce vytápěných budov musí v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu 

φi ≤ 60 % splňovat podmínku: 

U ≤ UN 

kde U [W/m2∙K] je vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla a UN [W/m2∙K] je jeho 

požadovaná hodnota. Požadované a doporučené hodnoty pro budovy s převažující 

teplotou θim v intervalu 18–22 ⁰C včetně udává tabulka 1. 
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Tabulka 1: Vybrané požadované a doporučené součinitele prostupu tepla (ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná 
ochrana budov - Část 2: Požadavky) 

Popis konstrukce 

Součinitel prostupu tepla [W/m2∙K] 

Požadované 
hodnoty 

UN,20 

Doporučené 
hodnoty 

Urec,20 

Doporučené 
hodnoty pro 

pasivní 
budovy 
Upas,20 

Stěna vnější, těžká 0,30 0,25 0,18-0,12 

Střecha plochá nebo šikmá se 
sklonem do 45⁰ včetně 

0,24 0,16 0,15-0,10 

Podlaha a stěna vytápěného 
prostoru přilehlá k zemině 

0,45 0,30 0,22-0,15 

Výplň otvoru ve vnější stěně a 
strmé střeše, z vytápěného 
prostoru do venkovního prostředí, 
kromě dveří 

1,50 1,20 0,8-0,6 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného 
prostoru do venkovního prostředí 
(včetně rámu) 

1,70 1,20 0,9 

B.2.10: 5.1.2 Průměrný součinitel prostupu tepla 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/m2∙K] budovy nebo vytápěné zóny musí 

splňovat podmínku: 

Uem ≤ Uem,N 

kde Uem,N [W/m2∙K] je požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla, 

která se stanoví pro budovy s převažující návrhovou teplotou ϴim [°C] v intervalu  

18–22 ⁰C a pro všechny návrhové venkovní teploty ϴe [°C] dle tabulky 5,  

ČSN 73 0540–2:2011 + Z1:2015 Tepelná ochrana budov.  

B.2.10: 5.1.8 Tepelná stabilita místností 

Tepelná stabilita charakterizuje teplotní vlastnosti prostoru, tvořeného stavebními 

konstrukcemi. Místnost je považována za tepelně stabilní, pokud její tepelný stav 

zůstává v daném čase v dovolených mezích. Tepelná stabilita je hodnocena pro zimní 

a letní stav dle ČSN 73 0540-2. 

 Letní stav: 

Kritická místnost musí vykazovat: nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti 

v letním období θai,max [°C]:  

 θai,max ≤ θai,max,N 

 V budovách s klimatizací je nutné pro výpočet uvažovat stav při výpadku 

 klimatizace; θai,max ≤ 32 °C. 
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 Zimní stav: 

Kritická místnost musí vykazovat na konci doby chladnutí, tj. na konci otopné 

přestávky t pokles výsledné teploty dle vztahu: 

 ∆θv ≤ ∆θv,N 

Místnost s pobytem lidí po přerušení vytápění: při podlahovém vytápění 

∆θv,N = 4 °C 

B.2.9: 6.1.1 Urbanistická akustika 

Hygienické limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. viz tabulka 2 a 3. 

Tabulka 2: Základní limity pro hluk uvnitř obytných místností (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů) 

Vnitřní hluk 
Denní doba 6:00-

22:00 hod [dB] 
Noční doba 22:00-

6:00 hod [dB] 

Základní limit 40 30 

Hluk z hudby, zpěvu a řeči 35 25 

Tabulka 3: Základní limity pro hluk v chráněném venkovním prostoru stavby a chráněném venkovním 
prostoru, pozn.: vysvětlení korekcí viz dokument Hluková studie (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů) 

Základní 
hodnota 

[dB] 

Druh 
chráněného 
prostoru 

Použitá 
korekce 

Korekce [dB] Požadavky [dB] 

Tabulka 
č. 1 

Noční 
doba 

Denní doba 
6:00-22:00 

hod 

Noční doba 
22:00-6:00 

hod  

50 

Chráněný 
venkovní prostor 
ostatních staveb 
a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

dle 1) 0 

-10 

50 40 

dle 2) +5 55 45 
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B.2.9: 6.1.2.1 Požadavky na zvukoizolační vlastnosti mezi místnostmi 

Tabulka 4: Vybrané požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budově (ČSN 73 0532 Akustika - 
Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobku – Požadavky) 

Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) 

Řádka 
Hlučný prostor (místnost 
zdroje zvuku) 

Požadavky na zvukovou izolaci 

Stropy Stěny Dveře 

R’W, 
DnT,W 

[dB] 

L’n,W, 
L’nT,W, 
[dB] 

R’W, DnT,w 

[dB] 
RW [dB] 

B. Bytové domy – obytné místnosti bytu 

2 
Všechny místnosti druhých 
bytů, včetně příslušenství 

53 55 53 - 

3 

Společné prostory domu 
(schodiště, chodby, 
terasy, kočárkárny, sušárny, 
sklípky apod.) 

52 55 52 32 

G. Administrativní a správní budovy, firmy – kanceláře a pracovny 

19 

Kanceláře a pracovny s 
běžnou administrativní 
činností, chodby, pomocné 
prostory 

47 63 37 27 

 

kde R’W je maximální vážená stavební vzduchová neprůzvučnost, DnT,W normový rozdíl 

hladin a L’n,W minimální vážená hladina kročejového hluku. 

B.2.9: 7.1.1 Úroveň denního osvětlení v obytných místnostech 

Požadavky ČSN 73 0580–2:2007 pro obytné místnosti s bočním osvětlením: 

 Ve dvou kontrolních bodech v polovině hloubky místnosti, ale maximálně 3 m 

od okenní stěny, vzdálených 1 m od bočních stěn musí být hodnota činitele denní 

osvětlenosti ≥ 0,7 % 

 Současně musí být průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti ≥ 0,9 % 

B.2.9: 7.1.2 Proslunění bytových staveb a pobytových prostor 

Dle čl. 4.3.1 ČSN 73 4301 se byt považuje za prosluněný, je-li součet podlahových ploch 

jeho prosluněných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch 

všech jeho místností. Do součtu podlahových ploch z jedné strany prosluněných 

místností obytných místností ani do součtu podlahových ploch všech obytných místností 

bytu se pro tento účel nezapočítávají části podlahových ploch obytných místností, které 

leží za hranicí hloubky rovné 2,3násobku její světlé výšky.  
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Obytná místnost se dle čl. 4.3.1 ČSN 73 4301 považuje za prosluněnou, jsou-li 

splněny následující podmínky: 

a) Přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním 

otvorem  nebo otvory, krytými průhledným a barvy neskreslujícím materiálem, 

jejichž  celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů  je rovna nejméně 

jedné desetině plochy místnosti; nejmenší skladebný rozměr osvětlovacího 

otvoru musí být alespoň 900mm; šířka oken umístěných ve skloněné střešní 

rovině může být menší, nejméně však 700mm,Výška slunce nad horizontem 

nejméně 5° 

b) sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině  

vnitřního zasklení ve výšce 0,3m nad středem spodní hrany  osvětlovacího 

otvoru, ale nejméně 1,2m nad úrovní podlahy posuzované místnosti, 

při zanedbání oblačnosti  musí být dne 1. března doba proslunění nejméně 90 minut.  

Požadovanou  dobu proslunění pro den 1. března lze nahradit bilancí, při které je 

mimo přestupné roky celková doba proslunění ve dnech od 10. února do 21. března 

včetně 3600 minut. (jedná se o 40 dní s průměrnou dobou proslunění 90 minut). 

TZB: 1. Celkové vodohospodářské řešení 

Cílem bylo navrhnout takové hospodaření s vodou v objektu, které bude omezovat 

spotřebu pitné vody z městského vodovodního řádu a bude využívat co největší 

množství vody přirozeně se vyskytující na pozemku. Zároveň požaduje, aby 

do městské kanalizace byla odváděna pouze voda splašková. 

TZB: 2. Zdroje tepla a chladu 

Zdroj tepla a chladu pro tento objekt má být šetrný k životnímu prostředí 

a nenáročný na provoz. 

TZB: 3. Vytápění 

Vytápění má zajistit příjemnou teplotu ve společných prostorech domu i v části 

s byty. 

TZB: 4. Chlazení 

Cílem je zajistit příjemné vnitřní prostředí v jednotlivých místnostech, ovšem bez 

použití speciálních jednotek pro chlazení, je-li to možné.  

TZB: 5. Vzduchotechnika 

Celá budova bude větrána nuceně vzduchotechnikou s využitím zařízení pro zpětné 
získávání tepla. 

TZB: 6. Fotovoltaika 

Solární energie je levná, obnovitelná a nevyžaduje velkou údržbu. Z těchto důvodů 
je jedním z cílů řešená fotovoltaické elektrárny v rámci objektu. 
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TZB: 7. Osvětlení 

V budově se bude využívat co největšího množství přirozeného světla. V čase 
s nedostatkem denního světla a v místnostech bez přístupu světla bude osvětlení 
řešeno LED panely zabudovanými do podhledu a místními zdroji světla. 
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4. Zvolené metody zpracování, postup zpracování řešené 

problematiky 
Diplomová práce byla zpracovávána od studie po detailnější řešení. Návrh byl uzpůsoben 

stavebnímu pozemku, okrajovým podmínkám, požadavkům norem a vyhlášek i zadání 

diplomové práce. Zásadní body způsobu řešení jsou uvedeny dále v textu. 

B.2.1 b) účel užívání stavby 

Aby budova mohla sloužit svému účelu, musí být pro tento účel vhodná svým umístěním, 

dispozicemi, rozměry, … Navržená stavba má jen dvě nadzemní podlaží, aby umožnovala 

pohyb i osobám s omezenou schopností pohybu. Je dispozičně rozdělena na dvě části, 

obytnou – soukromou a společnou, aby bylo zajištěno jak soukromí jejích obyvatel, tak 

možnost společných aktivit. Ve společné části je umístěno i zázemí pro zaměstnance, 

kteří se v budově budou zdržovat v denní době, tato část tedy bude podporovat 

setkávání všech uživatelů. Pro odpočinek a relaxaci bude sloužit i dvůr, který je řešen 

za domem a je určen jen pro uživatele domu. Svou polohou na okraji města má budova 

předpoklad být klidným místem pro život. 

B.2.4 a) zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením 

Stavba a její části jsou řešeny s ohledem na její obyvatele, a to v části společných prostor, 

bytů i venkovních prostor. Přístupy do budovy určené pro obyvatele musí být s úrovní 

terénu propojené bezbariérovými rampami o sklonu 1:16. V domě je navržen výtah. Dále 

návrh podléhá bodům přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. v částech týkajících se 

řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

B.2.9: 5.1.2 Součinitel prostupu tepla 

Jednotlivé konstrukce obvodového pláště byly navrhovány dle poznatků získaných 

za celou dobu studia. Výpočet součinitele prostupu tepla pro posuzované konstrukce 

proběhl v programu DEKSOFT – Tepelná technika 1D. 

B.2.10: 5.1.2 Průměrný součinitel prostupu tepla 

Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla je součástí PENB, byl řešen v programu 

DEKSOFT – Energetika. 

B.2.10: 5.1.8 Tepelná stabilita místností 

Dosažení tepelné stability místnosti v letním i zimním období bylo řešeno již v části 

přípravných prací vhodným návrhem dispozičního řešení a velikostí otvorů v obvodovém 

plášti. Dalším důležitým bodem je návrh těžkého materiálu pro nosné i nenosné stěny 

v objektu, konkrétně vápenopískových cihel a železobetonových stropů, omezení 

přehřívání střechy návrhem vegetační vrstvy a v neposlední řadě návrh stínící 
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techniky – screenových rolet na všechny průhledné výplňové konstrukce. Posouzení 

splnění požadavků bylo provedeno v programu DEKSOFT – Komfort.  

B.2.9: 6.1.1 Urbanistická akustika 

Stavební pozemek se nachází v okrajové části města Kroměříž, v těsném sousedství  

Kroměřížské nemocnice a.s. V blízkosti stavby také vede silnice III. třídy. Obě tyto 

skutečnosti by z hlediska urbanistické akustiky mohly být zdrojem nadměrného hluku. 

Z tohoto důvodu se díl části C diplomové práce zabývá posouzením hluku ve venkovním 

chráněném prostoru stavby a venkovním chráněném prostoru. 

Pro účely této diplomové práce bylo na místě navrhované stavby provedeno měření 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T. Pro měření byla použita aplikace Zvukoměr 

verze 5.6 nainstalovaná v mobilním telefonu Honor 20. Ve stejné době proběhlo také 

sčítání dopravy na silnici III. třídy na ulici Havlíčkova a místní komunikaci vedoucí 

k navrhované stavbě na ulici Karla Čapka. Dle Věstníku MZ ČR, částky 11/2017 bylo 

měření provedeno za nevyhovujících podmínek a bylo provedeno nevyhovujícími 

měřicími prostředky. 

Pro vyhodnocení byla zpracována studie v programu Hluk+. Samotná studie byla 

provedena ve třech variantách a to: 

 Model podle naměřených hodnot 

Tento model byl kalibrován na naměřenou hodnotu a byly podle něj stanoveny 

hladiny akustických tluků průmyslových zdrojů (jednotek VZT) umístěných 

v areálu nemocnice s předpokladem, že jejich provoz je stálý a neměnný. 

 Model podle dat ŘSD 

Pro stanovení intenzity provozu byla použita data z celostátního sčítání dopravy 

2016 uvedená na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

 Model nevyhovující 

Intenzita dopravy byla zvolena taková, aby byl některý z posuzovaných bodů 

stavby nevyhovující z hlediska hygienických limitů dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. Účelem bylo zjistit, k jakému navýšení dopravy by muselo dojít, 

aby tento stav vedl k omezování provozu budovy.   

B.2.9: 6.1.2.1 Požadavky na zvukoizolační vlastnosti mezi místnostmi 

Konstrukce byly navrhovány s vědomím poměrně přísných podmínek pro splnění 

požadavků na nepůzvučnost, obzvlášť mezi bytovými jednotkami. Bylo zvoleno zdivo 

z těžkých vápenopískových cihel s dobrými zvukoizolačními vlastnostmi 

a železobetonové stropy s plovoucími podlahami. Pro účely stanovení zvukoizolačních 

vlastností výrobků byly použity technické listy s přihlédnutím ke korekcím podle způsobu 

zabudování a empirické výpočty.  
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B.2.9: 7.1.1 Úroveň denního osvětlení v obytných místnostech 

Část průhledných výplní otvorů je umístěna na úroveň podlahy, zbylá okna jsou 

s parapetem. V části bytů jsou okna nahrazena posuvnými portály umožňující průchod 

na balkon nebo na zpevněnou plochu směrem na dvůr, tyto portály jsou bezbariérové. 

Posouzení požadavků na úroveň denního osvětlení bylo řešeno v programu 

BuildingDesign.  

B.2.9: 7.1.2 Proslunění bytových staveb a pobytových prostor 

Orientace oken objektu byla volena tak, aby byly všechny obytné místnosti dostatečně 

prosluněny. Posouzení bylo řešeno v programu BuildingDesign. 

TZB: 1. Celkové vodohospodářské řešení 

Zdrojem vody o dostatečné kvalitě pro splachování toalet a zalévání jsou odpadní vody 

z umyvadel a sprch, tzv. šedé odpadní vody, které jsou vhodným způsobem přečištěné. 

Tato problematika je řešena např. na webu zivestavby.cz, ze které byla čerpána inspirace 

a údaje pro řešení navrhované stavby. Na jihozápadní fasádu byla navržena zelená 

čistička odpadních vod a potřebné systémy potrubí a nádrží.  

Dalším zdrojem takové vody jsou srážky zachycené na střeše objektu a na zpevněných 

plochách. Tyto srážky budou sbírány ve využitelném množství a budou sloužit obdobně 

jako přečištěné šedé odpadní vody. Přebytečná voda bude zasakována na pozemku 

pomocí vsakovacích bloků. 

TZB: 2. Zdroje tepla a chladu 

Díky k velké ploše pozemku a vhodnému podloží bylo možné navrhnout teplené 

čerpadlo země-voda, které je svým provozem šetrné k životnímu prostředí, jeho provoz 

nepodléhá počasí a je uživatelsky nenáročný a neprodukuje odpadní látky v podobě 

zplodin. Další výhodou je funkce chlazení, a to jak v režimu aktivního chlazení, tak 

v režimu chlazení pasivního, kdy kompresor tepelného čerpadla není v provozu a v rámci 

primárního okruhu probíhá pouze cirkulace chladicí kapaliny. Odpadním produktem 

chlazení budovy je teplo, které ohřívá půdu v okolí vrtů a pomáhá z dlouhodobého 

hlediska udržovat dobré vstupní podmínky pro režim vytápění. Pro ohřev teplé vody 

slouží i solární kolektory. Problémem při tomto řešení jsou ohřívače vzduchotechnických 

jednotek, které pro svůj provoz potřebují vodu o vyšších teplotách, proto je navržen 

doplňkový zdroj tepla v podobě elektrokotle. 

TZB: 3. Vytápění 

Vzhledem k tepelnému čerpadlu jako zdroji tepla je výhodné navrhnout takový způsob 

vytápění, který pro svůj provoz nepotřebuje vysoké teploty. Tomuto požadavku 

vyhovuje podlahové vytápění, které je zároveň uživatelsky příjemné. Ve společných 

částech domu je nutné udržovat takovou teplotu, která je příjemná co největší části 

uživatelů, naopak v soukromých částech je nastavení individuální.  
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TZB: 4. Chlazení 

Byly vypočteny tepelné zisky v létě pro vybrané místnosti a v těch z nich, kde tyto 

tepelné zisky přesahují možnost ochlazování pouze výměnou vzduchu za chladnější VZT 

jednotkami, byly navrženy klimatizační jednotky fancoil v podstropní provedení, 

zabudované do podhledu. 

TZB: 5. Vzduchotechnika 

Budovy bylo nutné rozdělit na zóny pro jednotlivé systémy (jednotky) vzduchotechniky. 

Kritérii pro toto rozdělení byla délka provozu přes den a způsob využívání daných 

prostor. Samotný návrh proběhl v rámci diplomové práce jen pro jednu zónu, kde byly 

navrženy trasy potrubí, distribuční prvky i samotná vzduchotechnická jednotka.  

TZB: 6. Fotovoltaika 

Při návrhu fotovoltaických panelů byla základním omezujícím faktorem plocha střechy, 

na kterou jsou tyto panely navrhnuty. Kvůli celodennímu provozu budovy je 

nejvýhodnější taková orientace panelů, která zajistí co největší množství produkované 

energie. Pro uchování energie nespotřebované okamžitě je řešena baterie, která slouží 

i jako zdroj energie v i případě výpadku proudu v městské síti. 

TZB: 7. Osvětlení 

Návrh osvětlení proběhl pro 3 odlišné místnosti podle požadavků na osvětlení.  
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5. Výsledky diplomové práce s uvedením a 

vyhodnocením zjištěných poznatků 
Byla vypracována diplomová práce odpovídající zadání, požadavkům norem a vyhlášek 

a cílům stanoveným v části 3 tohoto textu. 

B.2.1 b) účel užívání stavby 

Stavba je vhodná pro její užívání jako domov pro seniory. 

B.2.4 a) zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením 

Z celkového výčtu požadavků vyhlášky jsou v tomto bodě řešeny jen ty nejpodstatnější 

pro tuto diplomovou práci, nejedná se tedy o konečný výčet. Všechny uvedené 

požadavky jsou v rámci práce řešeny a jsou vyhovující.  

Z celkem 9 parkovacích stání tři odpovídají požadavkům na stání pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené. Přístupy do budovy určené pro obyvatele budou 

s úrovní terénu propojené bezbariérovými rampami o sklonu 1:16. Jsou řešena místa pro 

manipulaci s vozíkem. Schodišťová ramena mají stejný počet stupňů, a to 10. Je navržen 

výtah s rozměry kabiny 1800x2500x2200 mm, který odpovídá požadavku pro domov pro 

osoby s těžkým pohybovým postižením. Vstup do objektu má šířku 1250 mm, hlavní 

křídlo dvoukřídlých dveří umožňuje otevření 900 mm. Ve společných prostorech je na 

každém patře navržena jedna záchodová bezbariérová záchodová kabina a jedna 

záchodová kabina s využitím asistence. Vstupní dveře do bytu šířku 1100 mm pro 

umožnění manipulace s lůžkem. 

  



 

 

23 

 

B.2.9: 5.1.2 Součinitel prostupu tepla 

Tabulka 5: Posouzení součinitele prostupu tepla 

Popis 
konstrukce 

Ozna-
čení 

Součinitel prostupu tepla [W/m2∙K] 

Posouzení Vypočte-
ný U 

Požado-
vaný 
UN,20 

Doporu-
čený 
UN,rec 

Doporu-
čený pro 
pasivní 
budovy 
Upas,20 

Obvodová 
stěna 

S1 0,16 0,30 0,25 0,18-0,12 Vyhovuje 

Podlaha na 
terénu – 
nášlapná 
vrstva 
laminát 

P1 0,19 0,45 0,30 0,22-0,15 Vyhovuje 

Podlaha na 
terénu – 
nášlapná 
vrstva 
keramická 
dlažba 

P2 0,19 0,45 0,30 0,22-0,15 Vyhovuje 

Podlaha na 
terénu – 
nášlapná 
vrstva potěr 

P3 0,19 0,45 0,30 0,22-0,15 Vyhovuje 

Střecha ST1 0,13 0,24 0,16 0,15-0,10 Vyhovuje 

Okna - 0,70 1,50 1,20 0,8-0,6 Vyhovuje 

Posuvné 
portály 

- 0,79 1,70 1,20 0,9 Vyhovuje 

Dveře 
vchodové 

- 0,82 1,70 1,20 0,9 Vyhovuje 

Světlíky 
neotvíravé 

- 0,80 1,40 1,10 0,9 Vyhovuje 

Světlíky – 
výlezy na 
střechu 

- 0,86 1,40 1,10 0,9 Vyhovuje 

Světlíky pro 
odvod 
kouře 

- 0,86 1,40 1,10 0,9 Vyhovuje 

 

Posuzované konstrukce vyhověly požadavkům ČSN 730540-2:2011 + Z1:2015.  

B.2.10: 5.1.2 Průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem = 0,18 [W/m2∙K] < Uem,N = 0,231 [W/m2∙K] 
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Hodnocený bytový dům vyhověl požadavku ČSN 730540. Dle klasifikačních tříd se objekt 

zatřiďuje do kategorie B – velmi úsporná. Výpočet viz PENB. 

B.2.10: 5.1.8 Tepelná stabilita místností 

Jako kritická místnost z ohledu tepelné stability byl vybrán pokoj 236. Místnost vyhovuje 

pro letní i zimní stav. 

Tabulka 6: Souhrnná tabulka letní a zimní stability místnosti 

 

B.2.9: 6.1.1 Urbanistická akustika 

Pro celkové vyhodnocení vhodnosti posuzovaného pozemku k výstavbě budovy 

občanské vybavenosti – domova pro seniory jsou platná výstupní data programu Hluk+ 

ve verzi podle dat ŘSD. Tyto hodnoty nepřekročí limitní hodnoty nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., a pozemek je z hlediska ochrany před hlukem z vnějších zdrojů 

vhodným pro výstavbu. 

Tabulka 7: Posouzení zdrojů hluku ve venkovním chráněném prostoru stavby  

Použitá korekce 

Požadavky [dB] Stav [dB] 

Posouzení 
Denní doba 
6:00-22:00 

hod 

Noční doba 
22:00-6:00 

hod 

Denní doba 
6:00-22:00 

hod 

Noční doba 
22:00-6:00 

hod 

dle 1) 
Průmyslové 

zdroje 
50 40 4,5 4,5 Vyhovuje 

dle 2) Komunikace 55 45 46,2 38 Vyhovuje 
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B.2.9: 6.1.2.1 Požadavky na zvukoizolační vlastnosti mezi místnostmi 

Tabulka 8: Posouzení požadavků na zvukovou izolaci konstrukcí mezi místnostmi 

Popis konstrukce 

Výpočet Požadavek 

Posouzení 
Strop Stěna Strop Stěna 

R’W, 
DnT,W 

[dB] 

L’n,W, 
L’nT,W, 
[dB] 

R’W, 
DnT,W 

[dB] 

R’W, 
DnT,W 

[dB] 

L’n,W, 
L’nT,W, 
[dB] 

R’W, 
DnT,W 

[dB] 

Mezibytové stěny 
a strop 

64 45 56 53 55 53 Vyhovuje 

Stěny mezi byty a 
společnými 
prostory stavby 

- - 56 - - 52 Vyhovuje 

Stěny kanceláří, 
strop pod 
kancelářemi 

64 45 49 47 63 37 Vyhovuje 

 

Posuzované konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 73 0532. 

B.2.9: 7.1.1 Úroveň denního osvětlení v obytných místnostech 

Jako okenní výplně jsou navržena dřevěná okna Vekra Natura 94 zasklená izolačním 

trojsklem, dále dřevné posuvné HS Portály 94 pro vstupy na balkon a na úroveň terénu, 

jako vchodové dveře dřevěné domovní dveře Vekra Trend 94, výlez do ploché střechy 

Velux CXP 100100, neotvíravý střešní světlík Velux CFP 100100 a střešní světlíky Velux 

pro odvod kouře. Výpočet proběhl pro celkem 6 pokojů, jídelny, kanceláře a sesterny. 

Tabulka 9: Posouzení činitele denní osvětlenosti 

Místnost 

Hodnota činitele 
denní osvětlenosti 

vypočtená [%] 

Hodnota činitele 
denní osvětlenosti 

požadovaná [%] 
Posouzení 

Dmin 
Posouzení 

Dm 
Dmin Dm Dmin Dm 

Jídelna 122 1,0 1,1 0,7 0,9 Vyhovuje Vyhovuje 

Pokoj 123 1,1 1,2 0,7 0,9 Vyhovuje Vyhovuje 

Pokoj 129 1,5 2,3 0,7 0,9 Vyhovuje Vyhovuje 

Pokoj 141 2,0 2,0 0,7 0,9 Vyhovuje Vyhovuje 

Pokoj 226 1,8 1,9 0,7 0,9 Vyhovuje Vyhovuje 

Pokoj 233 1,7 3,1 0,7 0,9 Vyhovuje Vyhovuje 

Pokoj 246 2,0 2,0 0,7 0,9 Vyhovuje Vyhovuje 
 

U místností 218 (kancelář) a 219 (sesterna) je požadovaná hodnota činitele denní 

osvětlenosti 0,7 % na 95 % pracovní zóny a 2 % na 50 % pracovní zóny, tomu odpovídá 

oblast do 3,5 m od okna, v této oblasti budou umístěny pracovní plochy. Ve zbylém 
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prostoru budou umístěny úložné prostory a posezení. Pro všechny místnosti je splněn 

požadavek dle ČSN 73 0580 – 2.  

B.2.9: 7.1.2 Proslunění bytových staveb a pobytových prostor 

Předmětem posouzení je proslunění bytových jednotek, kanceláří a jídelny. Výpočet 

doby proslunění byl proveden pro tři byty v 1. NP a tři v 2. NP, pro jídelnu v 1. NP 

a kanceláře v 2. NP. Jako kritický se ukázal byt s pokojem č. 141 v 1. NP na severozápadní 

straně, posouzení je následující: 

 

a) Přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním 

otvorem  nebo otvory, krytými průhledným a barvy neskreslujícím materiálem, 

jejichž  celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů  je rovna nejméně 

jedné desetině plochy místnosti; nejmenší skladebný rozměr osvětlovacího 

otvoru musí být alespoň 900 mm; šířka oken umístěných ve skloněné střešní 

rovině může být menší, nejméně však 700 mm – vyhovuje. 

b) sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině  

vnitřního zasklení ve výšce 0,3m nad středem spodní hrany  osvětlovacího 

otvoru, ale nejméně 1,2m nad úrovní podlahy posuzované místnost – vyhovuje. 

c) při zanedbání oblačnosti  musí být dne 1. března doba proslunění nejméně 

90 minut; místnost 114 – Pokoj je prosluněna v době od 14:19-15:56, 

97 min > 90 min, stav je vyhovující. 

Je rovněž splněna podmínka, že celková podlahová plocha prosluněných místností je 

větší než jedna třetina celkového součtu podlahových ploch všech obytných místností 

posuzované bytové jednotky. 

TZB: 1. Celkové vodohospodářské řešení 

Objekt bude napojen na městský vodovod. Srážková voda ze střechy a zpevněných ploch 

bude svedena do akumulační nádrže, v letním režimu bude do této nádrže svedena 

i šedá odpadní voda z objektu přečištěná ve fasádní kořenové čističce. Tato 

akumulovaná voda bude dále použita na splachování toalet v objektu a zalévání, 

přebytečná voda bude zasakována na pozemku. Voda nevyužitá pro tyto účely a šedá 

splašková voda v zimním režimu bude odvedená městskou splaškovou kanalizací. 
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Obrázek 1: Schéma hospodaření s odpadní vodou  

TZB: 2. Zdroje tepla a chladu 

Zdrojem tepla a chladu bude kompaktní tepelné čerpadlo (TČ) země-voda s reverzibilním 

chodem Vitocal 300-G o jmenovitém topném výkonu 52,62 kW a jmenovitém chladícím 

výkonu 41,60 kW při teplotě solanky 10 °C. Na pozemku bude umístěno 8 vrtů o hloubce 

100 m. Tepelné čerpadlo bude umístěno v technické místnosti. Teplonosnou kapalinou 

systému bude voda. Potrubí TČ bude rozděleno na systém vytápění a chlazení, dle 

aktuálního sezonního požadavku. V letním provozu bude TČ s akumulací chladu 

(akumulační nádrž NAD v3 o objemu 772 l) tvořit primární okruh systému chlazení, kdy 

akumulační nádoba bude zároveň sloužit i jako hydraulický vyrovnávač dynamických 

tlaků systému chlazení, pracujícího na teplotním spádu 7/12 °C. V zimním provozu bude 

TČ propojeno se samostatnou akumulační nádobou systému vytápění (akumulační 

nádrž NAD v3 o objemu 500 l). Doplňkovým zdrojem tepla pro ohřívač VZT jednotky 

bude elektrokotel o topném výkonu 15 kW umístěný taktéž v technické místnosti. Při 

příznivých podmínkách bude k ohřevu teplé vody sloužit 12 ks solárních kolektorů 

o celkové ploše 28 m2 umístěných na střeše. 

TZB: 3. Vytápění 

Stavba bude vytápěna nízkoteplotním podlahovým vytápěním s nuceným oběhem 

otopné vody. Teplota v jednotlivých místnostech bude regulována termostaty.  
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TZB: 4. Chlazení 

Jako zdroj chladu slouží tepelné čerpadlo. Sekundární okruh chladící soustavy bude 

rozdělen na 2 větve: CH1 – celkem 3 jednotky fancoil v jídelně, společenské místnosti 

a multifunkční místnosti; a CH2 – pro chladič VZT jednotek. Chladící soustava je navržena 

jako dvoutrubková, protiproudá, s nuceným oběhem chladící vody s teplotním spádem 

7/12 °C. Chladící plocha je tvořena pomocí dvoutrubkového výměníku s hliníkovými 

lamelami osazených na registru potrubí. Navrženy jsou fancoily určené k zabudování 

pod strop do konstrukce pohledu - kazetové FCU, budou osazeny na přívodu tlakově 

nezávislým regulačním a vyvažovacím ventilem s pohonem a ovládány budou 

termostaty v dodávce profese MaR. Na vratném potrubí bude osazen kulový kohout. 

Systém MaR také bude blokovat možnost vytápění při režimu chlazení a naopak. 

TZB: 5. Vzduchotechnika 

Budova je rozdělena na 4 funkční celky, každý tento celek má vlastní vzduchotechnickou 
jednotku. Návrh celku D byl řešen výpočtem, zbylé celky byly odhadnuty. Každá VZT 
jednotka obsahuje ZZT, ohřívač a chladič. V řešené zóně byly navrženy distribuci vzduchu 
do podhledu, jedná se o děrované výusti čtvercové s rozptylovým čtvercem pro přívod 
a děrované výusti čtvercové a odvodní talířové ventily pro odvod. 

TZB: 6. Fotovoltaika 

Na střeše budovy budou instalovány monokrystalické křemíkové fotovoltaické panely o 

celkové ploše 110,22 m2. Pro akumulaci přebytečné energie je navržena baterie  

BYD B-Box Premium HVM 7.7 jmenovitá kapacita 7.7 kW, využitelná kapacita 7 kW. 

TZB: 7. Osvětlení 

Osvětlení bylo navrženo pro 3 ukázkové místnosti, ostatní prostory budou řešeny 

obdobným způsobem. Hlavním zdrojem světla budou LED stmívatelné panely 

s automatickým udržováním konstantní osvětlenosti zabudované do podhledu. 

Na chodbách a ve společných prostorech bude zapínání/vypínání řešeno centrálně 

s možností ručního ovládání. V bytech bude spínání ruční dálkovým ovladačem, 

v kancelářích a dalších prostorech pro zaměstnance bude spínání ruční s napojením 

na centrální zap/vyp. V potřebných místech (byty, kanceláře, …) budou navíc instalována 

místní svítidla.  
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6. Závěr 
Diplomová práce odpovídá požadavkům na diplomové práce oboru Environmentálně 

vyspělé budovy v současné podobě. Je rozdělena na tři oblasti, a to architektonicko-

stavební řešení, technika prostředí budov a volitelnou část – hluková studie. Oproti 

původnímu zadání se práce liší v závislosti na drobných změnách v zadání v průběhu 

vypracovávání diplomové práce, i ve změnách dispozic, materiálů a dalších.  V průběhu 

vypracovávání diplomové práce byly naplněny všechny cíle a to pod vedením Ing. Petry 

Berkové, Ph.D. jako vedoucí diplomové práce a Ing. Olgy Rubinové, Ph.D. jako 

konzultantky pro část techniky prostředí budov. 
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8. Seznam použitých zkratek a symbolů 
1.NP  První nadzemní podlaží 
1 NP  Jedno nadzemní podlaží 
AN  Akumulační nádrž 
ANČ  Akumulační nádrž odsazené vody 
apod.  A podobně 
B500B  Třída oceli 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C25/30  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

č.  Číslo 
čl.  Článek 
ČNS  Česká státní norma 
ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 
DET.  Detail 

DN  Jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
DPS  Dokumentace pro provedení stavby 
DSP  Dokumentace pro stavební povolení 

EN  Evropská norma 

E  Elektroměr 

EPS  Expandovaný polystyren 
ETICS  Vnější kontaktní zateplovací systém 
F  Filtr pevných částic 
HI   Hydroizolace 
CHÚC  Chráněná úniková cesta 

k.ú.  Katastrální úřad 
kol.  Kolektiv 
KS  Komorový septik 
KV  Konstrukční výška 
m n. m  Metrů nad mořem 
NN  Nízké napětí 
NÚC  Nechráněná úniková cesta 
OD  Odlučovač ropných látek 
p. č.  Parcelní číslo 
PB  Požární bezpečnost 
PBŘ  Požárně bezpečnostní řešení 
PBS  Požární bezpečnost staveb 
PE  Polyetylen 
PHP  Přenosný hasicí přístroj 
pol.  položky 
Pozn.:  Poznámka 
PT  Původní terén 
PÚ  Požární úsek 
PVC  Polyvinylchlorid 
Q (l/s)  Průtok  
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RAL 9010  Barevní odstín škály RAL 
RŠ  Revizní šachta 
Sb.  Sbírky 

SDK  Sádrokarton 
S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SO01  Stavební objekt 01 
SPB  Stupeň požární bezpečnosti 

tab.  tabulka 

TČ  Tepelné čerpadlo 
tj.  To je 
tl.  Tloušťka 
TV  Teplá voda 
tzn.  To znamená 
VB  Vsakovací bloky 
VŠ  Vodoměrná šachta 
vyhl.  Vyhláška 

VZT  Vzduchotechnika 
Zák.  Zákon 
ŽB  Železobeton 
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9. Seznam příloh 
Příloha A – Architektonicko-stavební řešení 
 

Označení Název Měřítko 

- A průvodní zpráva - 

- B souhrnná technická zpráva - 

 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 
 

Označení Název Měřítko 

S01 Půdorys 1. NP 1:100 

S02 Půdorys 2. NP 1:100 

- Příloha č. 1: Návrh schodiště - 

- Příloha č. 2: Návrh základů - 

- Příloha č. 3: Návrh tloušťky stropních desek - 

- Vizualizace objektu - 

 

Složka č. 2 – C situační výkresy 
 

Označení Název Měřítko 

C.1 Situační výkres širších vztahů 1:2000 

C.2 Koordinační výkres 1:250 

 

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

Označení Název Měřítko 

D1.1.01 Půdorys 1. NP 1:50 

D1.1.02 Půdorys 2. NP 1:50 

D1.1.03 Řez A-A 1:100 

D1.1.05 Řez B-B 1:100 

D1.1.06 Pohledy 1:100 

D1.1.07 Základy 1:100 

D1.1.08 Tvar stropu nad 1. NP 1:50 

D1.1.09 Plochá střecha 1:100 

- Skladby konstrukcí - 
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Složka č. 4 – D.1.2 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Označení Název Měřítko 

D1.2.01 Technická zpráva požární ochrany - 

D1.2.02 Situační výkres odstupových vzdáleností 1:250 

D1.2.03 Půdorys 1. NP 1:100 

D1.2.04 Půdorys 2. NP 1:100 

   

   

Složka č. 5 – Stavební fyzika 
 

Označení Název Měřítko 

- Průkaz energetické náročnosti budovy - 

- Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky - 

- Příloha č. 1 Protokol z programu DEKSOFT – Tepelná technika 1D - 

- Příloha č. 2 Protokol z programu DEKSOFT – Tepelná technika 2D - 

- Příloha č. 3 Protokol z programu DEKSOFT – Komfort - 

- Příloha č. 4 Výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti - 

- Příloha č. 5 Výstup z programu BuildingDesign - 

- Příloha č. 6 Protokol z programu DEKSOFT - Energetika - 

 
Příloha B – Technika prostředí staveb 
 

Označení Název Měřítko 

- Textová část - 

- Funkční schéma - 

S03 Půdorys 1. NP 1:100 

S04 Půdorys 2. NP 1:100 

S05 Plochá střecha 1:100 

S06 Situace 1:250 

 
Příloha C – Volitelná část 
 

Označení Název Měřítko 

- Hluková studie - 

- Příloha č. 1 – Výstupy programu Hluk+ - 

 


