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Abstrakt
P edm tem diplomové práce je projekt novostavby domovu pro seniory. Budova má 3 
nadzemní podlaží a je aste n  podsklepena. V objektu se nachazí i provoz kuchyn  nad
kterým je zelená st echa. Nad zbytkem objektu je plochá st echa. Objekt je propojen s okolní
p írodou. Celková kapacita objektu je 26 osob, p i emž v tšina bytu je jednopokojových.

Klí ová slova
Domov pro seniory, 3 nadzemní podlaží, zelená st echa, cihlové zdivo, zateplený, kamenná
vlna, plochá st echa, kuchy

Abstract
Subject of this Master thesis is project of new building Home for the Elderly. Object has 3 
overgrounds floors. Part of the object has a cellar. There is also restaurant which is covered
green roof. Another parts of objects are covered by flat roof. Home for the Elderly is well
connected with nature. Capacity of the home is 26 seniors. Most apartments are for singles.

Keywords
Home for the Elderly, 3 overground floors, green roof, bricks, insulation, rockwool, flat roof,
kitchen
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1.Úvod 

Předmětem zpracování diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro objekt domovu pro seniory ve Valašském Meziříčí. Byl navržen objekt o třech 
nadzemních podlažích, který je částečně podsklepen. Stavba je nepravidelného tvaru. Stavba 
je umístěna do klidné části města a zapadá dobře do svého okolí. Tvar objektu byl zvolen 
jednodušší, aby byly minimalizovány tepelné ztráty. 

 

2.A. Průvodní zpráva 

 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 
firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), 
jméno a  příjmení projektanta, číslo 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, dále  jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její účel, 

 
Název  stavby:  Novostavba Domovu pro seniory  

Investor: Město Valašské Meziříčí 
 Svěrákova 48 
 Valašské Meziříčí, 75701 
Místo stavby:  k.ú. Valašské Meziříčí, parcelní č.2012/1  

Projektant:  Jiří Čunek, Vrbenská 245, Valašské Meziříčí 75701 

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Petříček 

 

 Předmětem projektové dokumentace je výstavba domovu pro seniory ve Valašském 
Meziříčí na ulici Žerotínova. 

 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích,  
Staveniště se nachází poblíž centra města na městské parcele. Pozemek se nachází 

v klidné zóně města a je hojně obklopen parkovou zelení. Pozemek sousedí s dalšími 
pozemky města, na kterých leží objekty určené pro starší obyvatele, ať už se jedná o 
citadelu nebo objekt pro osoby s plicními onemocněními. Na pozemku se v současné 
době nic nenachází a plocha je určena k zastavění. K pozemku je přístup přes ulici 
Žerotínova.  
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c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

Na řešeném pozemku byl proveden geotechnický průzkum v podobě 5 vrtaných 
sond. Výškové a polohové zaměření bylo poskytnuto ze strany města. Zaměření je 
z roku 2010 a na pozemku se od té doby nedělaly žádné úpravy. Pozemek bude 
napojen na ulici Žerotínovu pomocí nově zbudované asfaltové účelové komunikace 
šířky 6m určenou pro obousměrný provoz. Dále bude možný přístup k pozemku ze 
sousední účelové komunikace vedoucí k objektu určenému pro léčení plicních 
onemocnění. Tento přístup je primárně určen pro kuchyňský provoz objektu. 

 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  

Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. jsou dodrženy. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
Pro území výstavby je zpracován Územní plán města Valašského Meziříčí – změna č. 

2 schválená zastupitelstvem města dne 14.4.2006. Předpokládané území pro výstavbu 
domova pro seniory je navrhováno v souladu s podmínkami tohoto územního plánu. 
 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území, 
Stavba nemá vazby na související a podmiňující stavby. 

 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

Předpokládaná lhůta výstavby je 12 měsíců.  
 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy bytové či 
nebytové v m2 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  

  Orientační náklady na výstavbu objektu v rozsahu dle projektové dokumentace činí 
cca 60 000 000 Kč. Zastavěná plocha je 1034,1m2, což představuje 7,3%  celého 
pozemku. Podlahové plochy jsou následující, 1S- 278,4 m2, 1NP- 806,6 m2, 2NP- 616,2 
m2 a 3NP- 614,7 m2. Objekt je navržen pro ubytování 26 osob. Většinu této kapacity tvoří 
byty pro jednu osobu.   
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3. B. Souhrnná technická zpráva 

 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 

  Pozemek pro stavbu domovu pro seniory je nezastavěný. Nachází se v klidné zóně 
města, která je obklopena velkým množstvím zeleně. Pozemek se nachází poblíž toku 
Rožnovské Bečvy. Ovšem výškový rozdíl mezi budoucím objektem a řekou je větší než 
10 m a navíc řeka se rozlévá na druhém břehu do okolí. Tudíž zde nehrozí žádné riziko 
povodňového nebezpečí. Pozemek je  mírně svažitý k ulici Žerotínova. Sklon tohoto 
svahu je přibližně 2%.  

 Terénu pozemku, sítím v blízkosti staveniště a orientacím na světové strany byla 
podmíněna volba objektu a návrh dispozičního řešení domovu. Samotný objekt a 
jeho osazení do terénu je navrženo tak, aby se bilance mezi vytěženou a navezenou 
zeminou blížila nule. Oblast se nenachází v památkové zóně.  

 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 

Jedná se o novostavbu - samostatně stojící třípodlažní objekt nepravidelného 
půdorysného tvaru. Objekt je částečně podsklepený. Součástí stavby bude napojení 
objektu na pozemní komunikaci a přípojky inženýrských sítí. Rodinný dům je z větší 
části zastřešen plochou střechou. Pouze nad částí objektu je navržena zelená střecha. 
Terénní úpravy budou provedeny sejmutou ornicí a okolí objektu bude následně 
doplněno okrasnou zelení. Další terénní úpravy svahovaní budou provedeny tak, aby byl 
možný přístup i ze druhého nadzemního podlaží přímo do exteriéru. Okolní upravený 
terén nacházející se v těsné blízkosti domu je minimálně 150mm pod úrovní podlahy 
1NP. Vstup do objektu je ze severní strany. Rovněž je na tuto světovou stranu umístěno i 
parkoviště náležící k objektu. 

V 1NP se nachází místnosti spíše funkčního využití, místnosti administrativní a 
provoz kuchyně s ním přilehlou jídelnou. V 2NP a 3NP pak většinu prostoru zaujímají 
místnosti určené pro samotné ubytovaní seniorů. Tyto bytu jsou pak doplněny i o 
společenské prostory a vybavení pro uživatelé bytů. V 1S se nachází technické zázemí 
objektu se skladovacími prostory a sklepními boxy pro osoby ubytované v domově.  

 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch, 
Základové pasy jsou navrženy pouze pod nosnými stěnami. Pasy jsou oboustranně 

rozšířené o 175 mm oproti tloušťce stěn v suterénním. Základové konstrukce budou 
zhotoveny z betonu C16/20 vyztužené čtyřmi pruty o průměru 12 mm v každém rohu 
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průřezu základu. 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena ze souvrství dvou modifikovaných pásů, 
jeden s výztuží se skelnou tkaninou a druhy s výztuží z polyesteru. Hydroizolace slouží 
zároveň i jako protiradonová bariéra. V projektu se předpokládá, že max. hladina 
podzemní vody nezasahuje základové konstrukce.  

Zdění suterénního zdiva je navrženo z tzv. ztraceného bednění od společnosti BEST. 
Na vyzdění budou použity tvarovky řady 30, ve výškách tvarovek 200mm a 250mm.  
Příčky budou provedeny ze systému Porotherm. Budou na to použity tvarovky 11,5 AKU 
na MVC 2,5. Kotvení příček do obvodového zdiva bude provedeno pomocí ocelových 
příponek.  

Zdění v 1NP, 2NP a 3NP bude provedeno ze systému Porotherm. Na nosné 
konstrukce budou použity tvarovky Porotherm 30 P+D a Porotherm 30 AKU SYM na 
MVC 5. Stropy v objektu jsou železobetonové monolitické. Tloušťka stropu bude 
170mm. 

Schodiště v suterénu i schodiště v 1NP je navrženo jako železobetonová monolitická 
deska tl. 200mm. 

Nosná část střešní konstrukce bude tvořena železobetonovou deskou. 

Pozemek bude vyspádován tak, aby nemohlo docházet ke zvýšené koncentraci vody 
u obvodových stěn objektu. Dále bude ve vzdálenosti do 550 mm proveden kolem celého 
objektu okapový chodník. Pěší komunikace budou provedeny ze zámkové dlažby. 
Výšková převýšení budou vyrovnávána buďto pomocí svahování nebo pomocí 
gabionových konstrukcí.  

 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Hlavní příjezd na pozemek bude řešen z ulice Žerotínova, která sousedí s řešeným 
pozemkem ze severní strany. Propojení objektu s komunikací bude realizováno pomocí 
nově zbudované asfaltové účelové komunikace šířky 6m určené pro obousměrný provoz. 
Dále bude možný přístup k pozemku ze sousední účelové komunikace vedoucí k objektu 
určenému pro léčení plicních onemocnění. Tento přístup je primárně určen pro 
kuchyňský provoz objektu. 

Nové připojení stavebního objektu na inženýrské sítě bude řešeno novými 
přípojkami z rozvodů, které jsou ve správě veřejných správců jednotlivých inženýrských 
sítí. 

Jedná se o napojení vodovodu, splaškové kanalizace , přípojky elektro NN a přípojky 
horkovodu.  

Při provádění přípojek je dodržena norma a požadavky správců sítí. 
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e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 

Dopravní napojení příjezdové komunikace je navrženo jako nová samostatná 
odbočka napojená kolmo na stávající komunikaci. Nová komunikace bude šířky 6 m, 
plocha bude sloužit pro příjezd k objektu. 

Komunikace bude opatřena obrubníkem na obou stranách. Oplocení pozemku 
zůstane stávající, pouze bude přizpůsobeno, aby bylo možné provést napojení na chodník 
pro pěší a na stávající pozemní komunikaci vedoucí podél pozemku. 

Rodinný dům bude zásobován vodou z vodovodního řadu, který je veden rovnoběžně 
s komunikací. Provedena přípojka bude ukončená vodoměrnou sestavou ve vodoměrné 
šachtě umístěné před domem. Pro napojení objektu je navržena přípojka dle potřeby 
objektu. 

V blízkosti parcely se prochází splašková kanalizace, do které bude napojena 
přípojka DN 150mm odvádějící splaškové vody. Vody ze střechy, zpevněných ploch a 
z drenážního potrubí budou vedeny dešťovou kanalizací do vsakovací jímky, která bude 
opatřena přepadem a v případě, že budou zaplněny její kapacity, tak bude odvedena do 
Rožnovské Bečvy. 

Kanalizace vedená z parkovacích ploch bude opatřena odlučovačem ropných látek. 

Napojení na veřejný distribuční rozvod elektrické energie, bude provedeno zemním 
kabelem z podzemního vedení NN v těsné blízkosti staveniště.  

V současné době nejsou známy žádné požadavky na řešení technické a dopravní 
infrastruktury a řešení dopravy v klidu, které by musely být zahrnuty v dokumentaci 
stavby ke stavebnímu řízení. Objekt se nenachází na poddolovaném a svážném území.  

 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

Od vlastního objektu jsou z hlediska možných negativních vlivů na životní 
prostředí řešeny pouze splaškové vody, které budou svedeny do jednotné kanalizace. 

Ochrana před negativními vlivy stavby na své okolí bude minimalizace provozu 
nákladní dopravy v souvislosti se stavbou. 

Doprava bude omezena na nejmenší možnou míru v dny pracovní a o sobotách. 
V neděli bude nákladní doprava vyloučena zcela. 

Při realizaci stavby je uvažováno s těmito technickými opatřeními v ochraně 
životního prostředí: 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění 
v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich 
odstraněním dle 11 zákona č. 185/2001 Sb. 
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Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Předpokládaný způsob 
zneškodnění 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O Odborná firma 

15 01 02 Plastové obaly O Výkup, odbor. firma 

15 01 10 Obaly obs. zb. nebezp. l. 
nebo ob. těmito l. 
znečištěné 

N Odborná firma 

15 01 03 Dřevěné obaly O Odborná firma 

15 01 04 Kovové obaly O Odborná firma 

17 01 01 Beton  Odborná firma 

17 01 02 Cihly O Odborná firma 

17 02 01 Dřevo O Odborná firma 

17 02 03 Plasty O Odborná firma 

17 03 02 Asfalt bez dehtu O Odborná firma 

17 04 05 Železo nebo ocel O Odborná firma 

20 01 11 Textilní materiály O Odborná firma 

17 06 04 Izolační materiály O výkup, odbor. firma 

17 05 04 Zemina nebo kameny O Odborná firma 

20 03 01  Směsný komunální odpad O Kontejner – odvoz odborná firma 

 

Pozn. 

O  (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. OSTATNÍ ODPADY) 

N  (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. NEBEZPEČNÉ ODPADY) 

 

Musí být prováděna pravidelná kontrola všech zařízení, s cílem předejít haváriím a 
výjimečným stavům. Budou stanoveny přepravní trasy pro dopravu materiálu včetně 
příjezdu na staveniště,  
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Ø budou stanoveny opatření ke snížení hluku a prašnosti na staveništi i podél 
přepravních tras. 
Dále při výstavbě: 

Ø bude omezeno skladování a deponování volně ložených prašných materiálů na 
technologické minimum 
Ø nebude prováděna s výjimkou denní údržby údržba mechanismů (např. Výměny 
mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených plochách 
Ø hlučné mechanizmy nebo technologie budou používány pouze v určené době, 
v maximální možné míře budou používány stavební mechanismy se sníženou hlučností 
(např. odhlučněné kompresory) 
Ø všechna použitá stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude 
průběžně kontrolována tak, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či 
nadměrných emisím výfukových plynů. 

 

Negativní dopad stavby při provádění, na životní prostředí, musí být minimalizován. 
Z tohoto důvodu musí každý potencionální zhotovitel ve své nabídce do výběrového 
řízení zpracovat stať „minimalizace dopadů stavby na životní prostředí“. Negativní vlivy 
budou eliminovány. 

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by 
zapříčinily přímě znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou odpady známé. Se všemi odpady bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území. 
Součástí stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 

Příjezdová komunikace v lokalitě, příjezd k domu negativně ovlivní ovzduší v okolí 
pouze vlivem osobní dopravy obyvatel lokality. 

Jedná se však o běžný městský provoz. Vzhledem k výše uvedenému nedojde po 
realizaci stavby k ovlivnění veřejného zdraví. 

Posuzovaný záměr není zdrojem takových účinků, jež by vedly k narušení faktorů 
pohody obyvatelstva v blízkém či vzdálenějším okolí. 

Navrhovaná investice nebude mít žádné negativní dopady na životní prostředí. 

Materiály a suroviny, které budou použity pro realizaci domovu pro seniory, jsou 
z hlediska vlivu na životní prostředí zcela nezávadné. Použité materiály a suroviny 
odpovídají platným normám a hygienickým předpisům. 

Tuhý komunální odpad bude ukládán do nádob určený na tento druh odpadu a bude 
likvidován – odvážen na skládky způsobem a firmou. 

 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací, 
Objekt je navržen jako bezbariérový a rovněž venkovní plochy jsou řešeny jako 
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bezbariérové. Sklon pochozích ploch je navržen co nejmírnější. Největší sklon na 
veřejně přístupných plochách se nachází při vyrovnávání výškové úrovně 2NP 
s okolním terénem, kde je sklon pěších komunikací 8,33% a to vždy v délkách 
maximálně 9m. Poté je vždy vloženo odpočívadlo šířky nejméně 1500 mm. 

Na parkovišti jsou vyhrazena stání pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a 
orientace a to co nejblíže vchodu do objektu.  

  

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 

Pro upřesnění základových poměrů pak byl proveden geotechnický průzkum. 
Ostatní průzkumy nebyly realizovány. 

 

i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém, 

Před zahájením stavebních prací je nutno geometricky vytyčit hranice pozemků 
odpovědným geodetem, popřípadě oprávněnou geodetickou organizací a provést 
vytyčení všech stávajících podzemních sítí přímo na místě samém. 

Před zahájením zemních prací se objekt vytýčí lavičkami. Také se zřetelně 
označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. 

 

Výškový systém : Bpv 

Souřadnicový systém : JTSK 

0,000 objektu je +304,350m n.m. 

 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 

 

SO 101  Domov pro seniory 

SO 102  Přípojka vodovodu 

SO 103  Kanalizace splašková 

SO 104  Kanalizace dešťová 

SO 105 Přípojka NN 

SO 106 Zahradní úpravy 
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SO 107 Oplocení 

 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  

V průběhu realizace stavby dojde přechodně k narušení faktoru pohody, zejména 
stavebními pracemi, v letních měsících vyšší prašností. Tyto vlivy lze do značné míry 
eliminovat kompenzačním opatřením (kropení, eliminace prací emitujících zvýšený hluk 
v noci, vypínání motorů mechanismů apod.). Z vlastního provozu se neuvažuje se 
vznikem negativních vlivů na okolí. 

 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F. 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba důsledně dodržet platné 

bezpečnostní předpisy. Zvláště je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a nařízením vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky.   

Při realizaci stavby budou prováděny zejména: 

 

Zemní práce - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3  

Betonářské práce a práce související- při kterých je třeba se řídit nařízením vlády 
č.591/2006 Sb. §3 

Zednické práce - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3  

Montážní práce - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3 

Stroje a nářadí - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3 

 

Pro práce ve výškách je nutno se řídit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
nařízením vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky § 3, § 4 v rozsahu přílohy. 

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Navržené nosné konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly běžné podmínky na  
mechanickou odolnost konstrukcí a jsou stabilní. 

 

3.   Požární bezpečnost   
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Požadavky na požární bezpečnost (PB) navrhovaného objektu stanoví příslušné 
předpisy a normy. Viz příloha požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavbou domovu pro seniory nevznikají žádné hygienicky závadné činnosti a 
také negativní vliv na životní prostředí se nepředpokládá. 

 

5.   Bezpečnost  při užívání  

Celá stavba je navržena tak, aby při výstavbě i v provozu odpovídala příslušným 
ustanovením vyhl. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

6.    Ochrana proti hluku 

Konstrukce objektu vyhovují současné normě o šíření hluku do okolí. V objektu 
nebude vytvářen žádný nadměrný hluk, a proto okolí nebude zatěžováno hlukem z nově 
vzniklého objektu. 

Práce na staveništi, při kterých bude hladina hluku přesahovat 50 dB ve vztahu 
k okolnímu hygienicky chráněnému prostředí, nesmí být prováděny v době od 21:00 do 
7:00 hod. Hlučné činnosti nebudou prováděny v čase klidu nebo budou provedena 
protihluková opatření. 

Vzniklé hlukové poměry a vibrace nebudou v rozporu s limity hygienických předpisů 
pro pracovní prostředí. 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 

Objekt rodinného domu je projektován v souladu s platnou ČSN 730540. Tepelné 
vlastnosti skladeb stavebních konstrukcí se pohybují v oblasti „doporučených hodnot“. 

Obvodový plášť splňuje požadované tepelně technické vlastnosti stanovené normou 
ČSN73 0540-2. Uvažuje se s následujícími ukazateli konstrukcí:  

součinitel prostupu tepla střechy U = 0,15 m2 KW-1 

součinitel prostupu tepla stěn U = 0,19 m2 KW-1 

součinitel prostupu tepla výplně otvorů-rámy : Uf = 0,85 W/m²K-1 

součinitel prostupu tepla výplně otvorů-skla : U = 0,7 W/m²K-1 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Neřešeno v projektu. 
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8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt je navržen jako bezbariérový a rovněž venkovní plochy jsou řešeny jako 
bezbariérové. Sklon pochozích ploch je navržen co nejmírnější. Největší sklon na 
veřejně přístupných plochách se nachází při vyrovnávání výškové úrovně 2NP 
s okolním terénem, kde je sklon pěších komunikací 8,33% a to vždy v délkách 
maximálně 9m. Poté je vždy vloženo odpočívadlo šířky nejméně 1500 mm. 

Koupelny i ostatní místnosti bytu jsou navrženy tak, aby je bylo možné užívat 
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Rovněž je tomu přizpůsobeno i 
vybavení jednotlivých bytů a společných prostor celého objektu domova pro seniory. 

Na parkovišti jsou vyhrazena stání pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a 
orientace a to co nejblíže vchodu do objektu.  

 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Izolace proti radonu nebyla v projektu řešena, protože v okolí se nevyskytuje radon 
ve zvýšené míře a tudíž se nevyžaduje žádné speciální protiradonové opatření. Nutno 
však zajistit měření radonu před zahájením stavebních prací pro ověření tohoto 
předpokladu. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Objekt splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva a tudíž není nijak ohroženo veřejné obyvatelstvo ani sousedé. 

 

11. Inženýrské stavby  (objekty) 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
Střecha objektu je odvodněna do dešťové kanalizace dešťovými svody. Dešťová 

kanalizace bude spolu s drenáží vyústěno ve vsakovací jímce. Jímka bude pro bezpečnost 
opatřena přepadem ústícím do Rožnovské Bečvy. 

Drenáž je provedena kolem celého objektu. 

   
 
b) zásobování vodou, 

Řešený objekt bude zásobován vodou ze stávajícího vodovodního řadu, který vede 
v blízkosti objektu. Pro napojení objektu je navržena přípojka PE100SDR11 dostatečné 
dimenze. Přípojka je ukončena v objektu. Vodoměrná sestava je umístěna ve vodoměrné 
šachtě před objektem. Na stávajícím vodovodním řadu je připravena odbočka pro  
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přípojky pomocí přírubového T-kusu, na které bude napojená vodovodní přípojka. 
Napojení se provede přes přírubový adaptér QUICK PE se zámkem, před něj bude 
umístěný přírubový přechod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, 
která je umístěna před objektem. Do vodoměrné sestavy bude vložen vodoměr. 

  

c) zásobování energiemi, 
Elektrická energie bude odebírána ze stávající přípojky NN. V domě budou 

realizovány nové rozvody v objektu. Bude přitom v nejvyšší možné míře využito 
podhledů a instalačních šachet. 

 
d) řešení dopravy, 

Hlavní příjezd na pozemek bude řešen z ulice Žerotínova, která sousedí s řešeným 
pozemkem ze severní strany. Propojení objektu s komunikací bude realizováno pomocí 
nově zbudované asfaltové účelové komunikace šířky 6m určené pro obousměrný provoz. 
Dále bude možný přístup k pozemku ze sousední účelové komunikace vedoucí k objektu 
určenému pro léčení plicních onemocnění. Tento přístup je primárně určen pro 
kuchyňský provoz objektu. 

 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

Proběhne realizace účelových komunikací, chodníků pro pěší a parkovací plochy pro 
objekt domova a samostatně pro provoz kuchyně. 

Kolem objektu se provede nové svahování přilehlého terénu, aby bylo umožněno lepší 
propojení s okolím a byly vylepšeny odtokové poměry v těsné blízkosti obvodových stěn 
objektu. 

V okolí objektu budou provedeny nové vegetační úpravy. 

 

f) elektronické komunikace. 
Objekt bude vybaven strukturovanou kabelovou síta a bude udělána i PC síť.  

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

Nevyskytují se. 
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4. F. Dokumentace  stavby (objektů) 

1.    Pozemní (stavební) objekty 

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1.  Technická zpráva 

a) účel objektu, 
Projektová dokumentace SO 101 Domov pro seniory řeší dokumentaci na 

plánovanou výstavbu domovu pro seniory ve Valašském Meziříčí na parcele 2012/1 
na ulici Žerotínova. Objekt bude sloužit pro ubytování starších osob i osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, přičemž osoby ubytované v tomto objektu 
jsou osoby soběstačné a nepotřebují ústavní péči.  

 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Jedná se o samostatně stojící čtyřpodlažní  částečně podsklepený objekt 
nepravidelného tvaru. K objektu se ze severní strany zbuduje parkoviště s kapacitou pro 
daný objekt i s vyhrazenými parkovacími stáními pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Součástí stavby bude příjezdová komunikace k objektu a přípojky 
inženýrských sítí.  

Objekt je zastřešený plochou střechou. Nad provozem kuchyně je provedena zelená 
střecha, díky které je umožněn vstup do venkovního prostředí z 2NP a je i umožněno 
odtud přímo putovat i k dalších parkovým úpravám. Podobné možnosti jsou i na druhé 
straně objektu.  

Hlavní vstup do řešeného objektu je orientovaný ze severní strany od parkoviště. 
Před vstupem do objektu se nachází zastřešené závětří, odkud se hlavními vstupními 
posuvnými dveřmi dostaneme do zádveří. Ze zádveří do dostáváme do chodby, která 
tvoří hlavní komunikační uzel. Je zde totiž situováno jedno ze dvou schodišť 
nacházejících se v objektu a je zde také výtah. Rovněž je odtud možné vydat se 
chodbami, kterými je možné dostat se po celém objektu. 

V suterénu objektu se nachází technická místnost, provozy prádelny, sušárny a 
skladovací prostory jak pro provoz objektu, tak pro samotné uživatele domovu pro 
seniory. Ještě je tady umístěna úklidová komora a šatna pro uklizečku. 

1NP má spíše užitný charakter, nacházejí se zde pouze 2 bytové jednotky po dvou 
osobách. Vedle těchto jednotek je provoz ošetřovny, který je určen pro všechny obyvatele 
domovu. Charakter obyvatel domova je takový, že jsou samostatní a nepotřebují 
ošetřovatele pro svoje každodenní činnosti. Provoz ošetřovny bude pouze přes den. Dále 
se v 1NP nachází zázemí pro ošetřovatele a hygienické prostory. Na chodbě je i čekárna. 
Ještě se v tomto podlaží nachází sklad odpadu, který bude dokonale utěsněn a odvětrán 
mimo objekt domovu. Další místnosti, které se zde nachází jsou fitness se zázemím, 
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dílna, pracovna, společenská místnost sloužící zároveň i jako jídelna a veřejné WC. 
Provozně oddělen od těchto místností je provoz kuchyně, který není nijak propojen 
s ubytovanými osobami ani personálem patřícím k domovu. Provoz kuchyně je 
specializován i na vývoz jídel, který bude primárně určen pro starší občany. 

V následujícím podlaží, tedy v 2NP, už převládají byty pro jednotlivé obyvatele 
domovu. Většina bytů je určena pro jednu osobu. V tomto podlaží je dohromady 
ubytováno 10 osob. Dále se zde vyskytují ještě 2 společenské místnosti, jedna větší a 
jedna menší a informační centrum, které bude vybaveno výpočetní technikou. Z tohoto 
podlaží je umožněn přístup přímo do venkovního prostředí. Jsou zde dvoje dveře na 
opačných stranách objektu, odkud je možné dostat se přímo do parku, který obklopuje 
objekt. 

Poslední nadzemní podlaží má obdobný charakter jako 2NP s tím rozdílem, že odtud 
není umožněn vstup přímo do venkovního prostředí. Kapacita toho podlaží je 12 osob.  

V blízkém okolí objektu budou provedeny vegetační úpravy a provedeny násypy, 
aby bylo možné venkovní prostor přímo spojit s 2NP. 

Objekt je navržen jako bezbariérový a rovněž venkovní plochy jsou řešeny jako 
bezbariérové. Sklon pochozích ploch je navržen co nejmírnější. Největší sklon na 
veřejně přístupných plochách se nachází při vyrovnávání výškové úrovně 2NP 
s okolním terénem, kde je sklon pěších komunikací 8,33% a to vždy v délkách 
maximálně 9m. Poté je vždy vloženo odpočívadlo šířky nejméně 1500 mm. 

Koupelny i ostatní místnosti bytu jsou navrženy tak, aby je bylo možné užívat 
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Rovněž je tomu přizpůsobeno i 
vybavení jednotlivých bytů a společných prostor celého objektu domova pro seniory. 

Na parkovišti jsou vyhrazena stání pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a 
orientace a to co nejblíže vchodu do objektu.  

 

 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění, 
V objektu se nachází 1 bytová jednotka. 
Užitná plocha:                         2314,5 m2 

Zastavěná plocha:        1034,1 m2 

Obestavěný prostor:       8869,8 m3 

Orientace: Vstupní část je orientována na severní stranu. 
Oslunění: Byty jsou orientovány na východ a západ, doba proslunění bytů splňuje normou 

kladené požadavky, viz. příloha 
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d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost, 

 

d1.Zemní práce: 

Objekt se před zahájením zemních prací vytýčí lavičkami. Také se zřetelně označí 
výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce se 
začnou skrývkou ornice, a to nejméně do hloubky 300 mm, která se uloží na vhodném 
místě stavební parcely pro další použití. Samotné výkopové práce se doporučuje 
provádět strojně a těsně před betonáží základů je potřebné ruční začistění až na 
základovou spáru. Vytěžená zemina se ponechá na staveništi na zpětné zásypy, zbytek 
se odveze na skládku. Při odhalení základové spáry je potřebné přizvat statika a 
posoudit základové poměry podloží. V projektu byla předpokládána těžitelnost 2. třídy 
a únosnost zeminy na základové spáře 0,325MPa. V případě, že se prokáží nevhodné 
základové poměry, je potřebné přehodnotit způsob založení stavby, popřípadě podloží 
pod objektem zhutnit na dostatečnou únosnost. Případné výkopové jámy je potřebné 
podle potřeby zapažit a dbát na bezpečnost práce. Zpětné zásypy pod konstrukcemi je 
potřebné zhutnit na únosnost 0,15 MPa. Hutnění bude probíhat po vrstvách maximálně 
200mm. Po obvodu vnějších základových pasů bude podloží pod trvale odvodněno 
drenáží DN 160 obsypané hutněným štěrkem frakce 16-32 mm. Drenáž bude zaústěna 
do štěrkové vsakovací jímky. 

 

d2. Základy: 

Objekt bude založen na základových pasech, které budou vždy umístěny pod 
nosnými stěnami a konstrukcí schodiště. Šířky základových pasů jsou navrženy 600 
mm. Hloubka základové spáry bude v úrovni -3,505 a pod ní bude provedena zhutněná 
vrstva štěrkového podsypu tl.150 mm. U nepodsklepených částí objektu bude hloubka 
založení -1,350 z důvodu zabránění promrzání. Základové pasy, u kterých nehrozí 
promrzání mohou být založeny v nižší hloubce. Základové konstrukce budou 
provedeny z beton C16/20. 

 Podkladní vrstvy pod hydroizolací tvoří hutněný štěrkový násyp tl.150mm 
frakce 16-32 mm a vrstva podkladního betonu C16/20 tl. 150mm, která bude v místě 
příček vyztužena KARI sítí Ø6 150/150 při horním a dolním líci. V projektu se 
předpokládá, že max. hladina podzemní vody nezasahuje základové konstrukce. 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena ze souvrství dvou modifikovaných 
asfaltových pásů, jeden s vložkou ze skelné tkaniny a druhy s vložkou s polyesteru. 
Před natavením pásů je potřeba podkladní beton napenetrovat asfaltovým penetrační 
lakem. 

Dilatační spára procházející základy bude tloušťky 20 mm a bude vytvořena již 
při betonování. 
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           d3. Svislé konstrukce: 

Zdění suterénního zdiva je navrženo z tzv. ztraceného bednění od společnosti 
BEST. Na vyzdění budou použity tvarovky řady 30, ve výškách tvarovek 200mm a 
250mm.  Při zdění se mezi tvarovky bude vkládat podélná a svisla výztuž. Dále se 
rozmístí kanálky pro jednotlivé instalace, aby se nemusely dodatečně vysekávat do 
zatvrdlého betonu drážky. Poté se již tvarovky vyplní betonovou směsí C20/25. Nad 
otvory v tomto zdivu budou provedeny železobetonové monolitické překlady a 
prefabrikované překlady, podle výkresové dokumentace. Příčky v suterénu budou 
vyzděny z tvarovek Porotherm 11,5 AKU na MVC 2,5. Kotvení příček do 
obvodového zdiva bude provedeno pomocí ocelových příponek. U příček je potřeba 
nechat prostor cca 12mm mezi stropem a příčkou, který bude vyplněn PUR pěnou. 

Zdění v 1NP, 2NP a 3NP bude provedeno ze systému Porotherm. Na nosné 
obvodové konstrukce budou použity tvarovky Porotherm 30 P+D na MVC 5. Primárně 
budou použity tvarovky výšky 250mm ale ve specifických případech budou využity i 
tvarovky N, které mají nižší výšku tvárnice. Pro vnitřní nosné konstrukce budou 
použity tvarovky Porotherm 30 AKU SYM na MVC 5, díky svým lepším akustickým 
parametrům. Stěna v 1NP k níž bude poveden zásyp bude doplněna a vodorovné 
výztužné prvky Murfor v každé ložné spáře. Výtahová šachta bude nejprve 
vybetonována s tl. stěny 170 mm a pote bude obložena zdivem Porothem 30 AKU 
SYM. Mezera mezi zdivem a železobetonovou konstrukcí je uvedená v příslušných 
výkresech. Tato mezera bude vyplněna následně minerální vatou.  

Příčky budou provedeny rovněž ze systému Porotherm. Budou na to použity 
tvarovky 11,5 AKU na MVC 2,5. Kotvení příček do obvodového zdiva bude 
provedeno pomocí ocelových příponek. U příček je potřeba nechat prostor cca 12mm 
mezi stropem a příčkou, který bude vyplněn PUR pěnou. Překlady nad otvory budou 
tvořeny ze systému Porotherm. V nosných stěnách se jedná o překlady 7, v příčkách 
pak překlady 11,5. Vyjímku tvoří překlady nacházející se v obvodových konstrukcích, 
u kterých bude zhotoven překlad z věnce probíhajícího nad otvorem. Nutné v těchto 
místech věnec dovyztužit dle statického výpočtu. Příčky do nichž budou ukotveny 
madla a jiné úchyty pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu budou 
provedeny z plných pálených cihel na tloušťku zdiva 150 mm. Do ložných spar bude 
přidána pásová výztuž 50x5 mm, která bude opatřena proti korozi.   

Svislé obvodové konstrukce budou dodatečné zatepleny vrstvou kamenné vlny o 
tloušťce 160mm. U suterénního zdiva bude použit extrudovaný polystyren XPS 3035 
L, který bude zvenku chráněn nopovou folií, aby bylo zamezeno jeho poškození. 
V oblasti soklu bude extrudovaný polystyren nahrazen perimetrem. Ten bude použit až 
do hloubky 1m.  
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d4.Vodorovné konstrukce: 

Stropy v celém objektu jsou monolitické. Stropy jsou navrženy ve většině 
případů jako křížem vyztužené desky. Tloušťka stropních desek je 170 mm. Pod 
těmito deskami bude proveden průvlak 230x300 mm který bude zároveň tvořit i 
překlady nad některými okennými otvory. Výjimku v tloušťce stropu tvoří strop nad 
chodbou, které díky relativně malému rozpětí jsou tl. 100 mm. Betonáž průvlaků a 
stropů bude probíhat současně. Vnější zateplení bude pak provedeno dodatečně. 
V místech, kde dochází k vyložení balkónů bude použit pro přerušení tepelného 
mostu iso nosník. 

Místa prostupů budou respektováni již při samotné betonáži.  

Beton použitý na betonáž stropů je C25/30. 

 

d5.Schodiště : 

V objektu jsou navržena monolitická železobetonová schodiště. Schodiště jsou 
navrhnuta jako 2x zalomené desky, které jsou na jedné straně uloženy na zdivu a na 
druhé jsou uloženy na průvlak. Tloušťka desek je 200 mm. Použitý beton na desky je 
stejný jako na stropní konstrukce - C25/30. 

Schodišťové desky jsou oddilatovány od okolních konstrukcí. Při uložení na zdivo 
jsou desky osazeny do kapes 250x200 mm na průvlak jsou pak připojeny přes 
akustický nosník. Od okolního zdiva je provedena dilatace pomocí pásku. V případě 
schodiště uloženého na podkladním betonu je opět mezi betonem základu a 
schodišťového ramene pružná vložka.  

 

d6. Zastřešení: 

Nosná část střešní konstrukce bude tvořena železobetonovým stropem 
posledního podlaží. Na tento strop pak bude provedena penetrace pomocí asfaltového 
penetračního laku a dále pak bude nataven asfaltový modifikovaný pás s Al folií. 
Minimální spoje pásu jsou 10 cm pro podélný přesah a 12 cm pro přesah příčný. 
Spoje jsou taveny nepřerušovaně. Asfaltový pás je nataven k podkladu bodově. Na 
asfaltový pás budou položeny desky pěnového polystyrenu ve dvou vrstvách, 
přičemž jednu bude průběžná a druhá bude tvořena spádovými klíny a bude tak tvořit 
výsledný spád pro krytinu. Desky budou vůči sobě vzájemně posunuty, aby byl 
přerušen tepelný most.  

Na desky se přikotví modifikovaný asfaltový pás s vyztuží ze skelné tkaniny. 
Kotvení proběhne vždy na koncích asfaltového pásy aby při spoji byly tyto kotvy 
zakryty. Pro kotvení budou použity kotvy plastové. Počet kotev 6ks/m2. Horní 
modifikovaný asfaltový pás s minerálním posypem bude celoplošně nataven na 
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spodní pás. Přesahy pro napojování pasů jsou stejné jako v případě pásu s Al 
vložkou. 

Nad části 1.NP, kde bude provedena terasa je navržena zelená střecha. Tato 
střecha obsahuje dvě vpusti. Spád vrstev (minimálně 2%) bude zajištěn spádovými 
klíny z polystyrenu. Skladba viz výpis skladeb. Postup provádění po tepelnou izolaci 
je obdobný jako u ploché střechy popsaný výše. Pak ale nedojde k zajištění polohy 
hydroizolačních pásů mechanickým kotveni ale přitížením. Poté se volně položí další 
vrstvy skladby. Je nutné dodržet podmínku na asfaltový pás odolný proti prorůstání 
kořínků. 

 

d7.Podlahy  : 

Podlahy jsou navrženy v objektu dvojího typu. Podlahy lehké, u kterých je 
tvořena roznášecí vrstva dvojicí cementotřískových desek a podlahy těžké, kde je 
roznášecí vrstva prezentována cementovým potěrem. Na desky z cementotřískových 
desek je poležen Mirelon a poležena finální povrchová laminátová podlaha, tudíž se 
jedná o suchou podlahu. Tato podlaha je použita v obývacích pokojích a spacích 
koutech.s nezbytnou tepelnou izolací podlah. Na podlahy těžké je následně přes 
lepidlo přilepena keramická dlažba. Tato podlaha je navržena na chodbach a 
v koupelnách kde je doplněna o hydroizolační stěrku. Obě podlahy jsou plovoucí a 
mají tloušťku 85 mm. Podlahy ležící na terénu jsou doplněny a další vrstvu teplené 
izolace a jejich celková tloušťka pak činí 175 mm. V jednotlivých bytech jsou 
nainstalovány prahy s „plynulým“ přechodem s výškovým rozdílem do 20 mm.  

Bližší informace o skladbách vrstev jsou ve výpisu skladeb, rozmístění 
jednotlivých podlah pak ve výkresech půdorysů. 

 

d8. Výplně otvorů : 

Všechna okna a dveře budou provedeny plastové z profilovaného systému Rehau 
a opatřené izolačním trojsklem. 

Vchodové dveře budou navrženy posuvné s automatickým otevíráním. 

Dveře na než jsou kladeny požarní požadavky jsou navrženy hliníkové. 

Vnitřní dveře budou dřevěné, hladké osazené do dřevěných obložkových zárubní. 
Dveře do jednotlivých obytných místností budou prosklené ze 1/3 tak, aby se 
prosvětlil střední komunikační prostor. Dveře do hygienických prostor a do 
provozních místností budou zaskleny matným sklem. 
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d9. Úpravy povrchů :  

Vnitřní úprava povrchů je provedena z vápenocementových omítek v tl. 10mm. 
V koupelně a WC bude proveden keramický obklad stěn keramickými obkladačkami 
do výšky 2000 mm. V ostatních místnostech bude proveden nátěr interiérovou barvou.           

Na venkovní omítky bude použita silikátová omítka v tl. 10mm.  

d10. Klempířské prvky : 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 z pozinkovaného 
plechu tl. 0,55mm. Jedná se o oplechování  parapetů,  střechy včetně střešních žlabů a 
všech dalších prvků, které nejsou chráněny proti povětrnosti jiným způsobem. 

 

d.11 Zámečnické prvky : 

Uvažuje se s provedením drobných zámečnických prvků potřebných k dokončení 
stavby jako např. větrací mřížky, ocelové poklopy, zábradlí aj. konstrukce budou 
žárově zinkovány a v interiéru budou opatřeny nátěrem. 

 
 
 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí jsou navrženy tak, aby splňovali 
požadavky příslušných předpisů a norem. 

Obvodový plášť splňuje požadované tepelně technické vlastnosti stanovené normou 
ČSN73 0540-2. Uvažuje se s následujícími ukazateli konstrukcí:  

součinitel prostupu tepla střechy U = 0,11 m2 KW-1 

součinitel prostupu tepla stěn U = 0,19 m2 KW-1 

součinitel prostupu tepla výplně otvorů-rámy : U = 0,85 W/m²K-1 

součinitel prostupu tepla výplně otvorů-skla : U = 0,7 W/m²K-1 

 

 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu, 
Založení bude provedeno pomocí základových pasů na základě výsledků 

inženýrsko-geologického průzkumu. Pakliže by se výsledky průzkumu lišily s realitou, 
bude přizván statik, aby se vyjádřil, zda je možné provést plánované založení stavby. 
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g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků, 

Od vlastního objektu SO 101 jsou z hlediska možných negativních vlivů na 
životní prostředí řešeny pouze splaškové vody, které budou svedeny do stávající 
splaškové kanalizace, která je ve vlastnictví obce. Odpadní vody dešťové a voda 
z drenážního potrubí bude vedena do vsakovací nádrže. Nádrž bude osazena přepadem 
a v případě naplnění přeteče do Rožnovské Bečvy. Dešťová kanalizace z prostoru 
parkovišť bude napojena přes odlučovač ropných látek. 

Likvidace odpadů vzniklých provozem objektu bude prováděna v souladu 
s platnými zákony. Odpady z provozu budou tříděny a likvidovány odbornou firmou, 
která má na tuto likvidaci oprávnění a v rámci provozu bude investor a zároveň 
uživatel využívat k meziskládce vymezené prostory. Likvidace odpadů bude řešena na 
základě uzavřené smlouvy mezi investorem a městem, která zastupuje firmu, která 
bude realizovat likvidaci všech odpadů. 

Při provozu objektu bude vznikat běžný komunální odpad. Při provádění 
stavebních prací se bude provádět třídění odpadu tak, aby byl samostatně tříděn 
recyklovatelný, kovový, dřevěný a ostatní stavební odpad. Tento odpad si zlikviduje 
stavební firma na své náklady, přičemž bude sledovat vznik nebezpečných odpadů 
pokud na stavbě vzniknou. 

 
h) dopravní řešení, 

Dopravní napojení příjezdové komunikace je navrženo jako nová samostatná 
odbočka napojená kolmo na stávající komunikaci. Nová komunikace bude šířky 6 m, 
plocha bude sloužit pro příjezd k objektu. 

 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 

Ačkoliv není požadováno, bude navržena hydroizolace s dobrými ochrannými 
vlastnostmi i proti radonu. Materiály použité k výstavbě nebudou obsahovat zdroje 
radonu.  

 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, zejména pak dle: 
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhlášky 
č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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5. Závěr 

Výstupem mé diplomové práce je projektová dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
Požárně bezpečnostní řešení a specializace k diplomové práci. Jako specializace jsem řešil 
vytápění a betonové konstrukce. Při zpracování jsem se řídil platnými normami, zákony, 
vyhláškami a podklady od výrobců. 

Vypracováním této diplomové práce jsem nabyl mnoho cenných zkušeností.  

  

6. Seznam použitých zdrojů 

[1.] ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 

[2.] ČSN EN ISO 4157-2. Výkresy pozemních staveb – Systémy označování. 

[3.] ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. 

[4.] ČSN 73 4301. Obytné budovy. 

[5.] ČSN 73 6057. Jednotlivé a řadové garáže, základní ustanovení. 

[6.] ČSN 73 0600. Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace. 

[7.] ČSN 73 0835.Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální 
péče.. 

[8.] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

[9.] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

[10.] ČSN 73 4108. - Šatny, umývárny a záchody 

 [11.] ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov 

[12.] ČSN 27 4210. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší 
povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti 
šíření hluku výtahů v nových stavbách 

[13.] ČSN ČSN 06 0320. Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 
projektování 

[14.] ČSN 743305. Ochranná zábradlí 

[15.] vyhláška č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
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7. Seznam použitých zkratek a symbolů 

KCE - konstrukce 

SO - stavební objekt 

PE - polyethylen 

EPS - expandovaný polystyren 

XPS - extrudovaný polystyren 

MW - minerální vlna 

ŽB - železobeton 

1S - suterén 

NP - nadzemní podlaží 

Tl. - tlouštka 

PBS - požární bezpečnost staveb 

Ul. - ulice 

tzn. - to znamená 

TH - termostatická hlavice 

Bpv - Balt po vyrovnání 

 

 

8. Seznam příloh 

Studie - 30xA4 

B1 - PŮDORYS 1S - 2xA4 

B2 - PŮDORYS 1NP - 5xA4 

B3 - PŮDORYS 2NP - 5xA4 

B4 - PŮDORYS 3NP - 4xA4 

B5 - ŘEZ A-A‘ - 2xA4 

B6 - POHLED SEVERNÍ - 4xA4 

B7 - POHLED JIŽNÍ - 4xA4 
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B8 - POHLED VÝCHODNÍ - 2xA4 

B9 - POHLED ZÁPADNÍ - 2xA4 

 

Výkresová část - 141xA4 

C1 - KOORDINAČNÍ SITUACE - 6xA4 

C2 - SITUACE - 6xA4 

C3 - ZÁKLADY - 8xA4 

C4 - PŮDORYS 1S - 8xA4 

C5 - PŮDORYS 1NP - 8xA4 

C6 - PŮDORYS 2NP - 8xA4 

C7 - PŮDORYS 3NP - 8xA4 

C8 - STROP NAD 1S - 8xA4 

C9 - STROP NAD 1NP - 8xA4 

C10 - ŘEZ A-A‘ - 8xA4 

C11 - ŘEZ B-B‘ - 8xA4 

C12 - ŘEZ C-C‘ - 10xA4 

C13 - PŮDORYS PLOCHÉ STRĚCHY - 8xA4 

C14 - POHLEDY - 8xA4 

C15 - DETAIL 1 - STŘEŠNÍ VPUSŤ - 2x4 

C16 - DETAIL 2 - BALKÓNOVÉ DVEŘE - 3xA4 

C17 - DETAIL 3 - ATIKA - 6xA4 

C18 - DETAIL 4 - VPUSŤ - ZELENÁ STŘECHA - 3xA4 

C19 - DETAIL 5 - SOKL - 6xA4 

C20 - DETAIL 6 - NAPOJENÍ CHODBY NA VENKOVNÍ DLAŽBU - 6xA4 

C21 - DETAIL 7 - PROVEDENÍ DILATACE VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI - 2xA4 

C22 - DETAIL 8 - DRENÁŽ - 3xA4 

 



31 
 

Přílohy -90xA4 

VÝPOČET ŠÍŘKY ZÁKLADOVÉHO PASU - 1xA4 

VÝPIS SKLADEB - 7xA4 

ODEZVA MÍSTNOSTI NA TEPELNOU ZÁTĚŽ V LÉTĚ - 6xA4 

VÝPOČET NEPRŮZVUČNOSTI KONSTRUKCÍ - 2xA4 

2D TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ DETAILU - 4xA4 

POSOUZENÍ PROSLUNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH BYTŮ - 8xA4 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY - 5xA4 

POSOUZENÍ ČINITELE DENNÍHO OSVĚTLENÍ - 9xA4 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ - 46xA4 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ LEHKÉ PODLAHY - 2xA4 

Požárně bezpečnostní řešení - 49xA4 

Specializace - betonové konstrukce - 29xA4 

Specializace - vytápění - 40xA4 
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