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Abstrakt  

V diplomové práci je zpracován projekt pro realizaci novostavby domovu pro seniory a osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace – Senior parku. Objekt je rozdělen na několik 

částí: na hlavní budovu se zázemím a na samostatné domky pro ubytování. Hlavní budova je 

jednopodlažní objekt s vegetační střechou, domky jsou řešeny jako nepodsklepené 

dřevostavby se sedlovou střechou. 

Je zde kladen důraz na maximální soukromí jedince spojené s péčí a blízkosti k přírodě, proto 

jsem hlavní budovu částečně zapustil do terénu tak, aby vyrovnala výškový rozdíl pozemku a 

tím i usnadnila pohyb po parcele a zároveň sloužila jako park pro obyvatele. 

 

The master’s thesis project is developed for the implementation of a new building for the elderly and 

persons with reduced mobility ‐ Senior Park. The building is divided into several parts: the main 

building with facilities and separate wooden houses for the accommodation. The main building is a 

single‐storey structure with a vegetative roof. The houses are designed with gable roof, without a 

basement.  

There is an emphasis on utmost privacy of individuals along with the care and closeness to nature. I 

embedded the main building partially into the ground so as to offset the difference in land and thus 

facilitate the movement after the plot and also served as a park for the inhabitants. 

 

 

Klíčová slova 

Novostavba, vegetační střecha, park, dřevostavba, senior, wellness, ambulantní péče, skleněná 

fasáda,  výtah, ztracené bednění, akustické tvárnice, světlík 

 

New building, vegetation roof, park, wooden house, senior, wellness, outpatient care, glass facade, 

elevator, formwork, acoustic tile, skylight   
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1) ÚVOD 
 

Jako téma diplomové práce jsem si vybral řešení komplexu péče pro seniory, protože si 

myslím, že  je to aktuální téma vhodné k zamyšlení nad tím,  jak nynější domovy pro seniory 

vypadají.  Po  bližším  zkoumání  jsem  došel  k závěru,  že  průměrný  dům  s pečovatelskou 

službou či domov pro seniory je založen na několikapodlažní budově s co největším počtem 

pokojů  (bytů),  které  obývá  více  seniorů  najednou,  což  postupně  způsobuje  ztrátu  svého 

soukromí, které  je pro člověka dosti důležité proto, aby se v tomto zařízení cítil  jako doma. 

Z těchto důvodu  jsem navrhl  Senior park  tak,  abych  vytvořil  co nejvíce domácí  atmosféru 

každému obyvateli tím, že každý má svůj domek (domky budou v několika variantách – pro 

jednoho  i více obyvatel  (třeba manželský pár)), který bude mít pronajatý. Tomuto domku, 

který  je  navržen  tak,  aby  byl  provozně  co  nejméně  nákladnější,  přísluší  přilehlá  malá 

zahrádka  a  jeden  záhon  pro  pěstování  zeleniny,  což  je  častým  koníčkem  seniorů.  Pokud 

senior nebude mít zájem o pěstitelské aktivity, tak může trávit svůj volný čas procházkami po 

parku, který  je tvořen vegetační střechou hlavní budovy, která  je zapuštěná do terénu tak, 

aby  srovnala  terénní  převýšení  pozemku,  anebo  mohou  sjet  výtahem  do  centra  hlavní 

budovy,  kde  mohou  navštívit  knihovnu,  společenskou  místnost,  kde  se  budou  konat 

kulturně‐společenské akce, kavárnu, stacionář či se jít rehabilitovat do wellness centra. 

Cíl maximalizovat  soukromí  a  propojit  přírodu  s životem  seniorů,  si myslím,  že  byl 

naplněn.  
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2) PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA (A) 
 

1. Identifikační údaje 

Stavba:    Senior park 

Místo stavby:    k.ú. Veverské Knínice 

Dotčené parcely:  parcela č. 106/2, 107, 108 

Investor:    Jakub Kokolia, Veverské Knínice 58, 664 81 

Zpracovatel:     Jakub Kokolia, Veverské Knínice 58, 664 81 

Stupeň:    Projektová dokumentace pro realizaci stavby   

2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Jedná  se  o  novostavbu  domova  pro  seniory  –  hlavní  budovu  se  zázemím. Domky  pro 

bydlení  nejsou  předmětem  této  realizační  dokumentace,  návrh  konstrukčního  řešení 

v dokumentaci č. 1.2.40. 

Pozemek se nachází v  řadové zástavbě rodinných domů. Stávající budova  je zchátralá a 

v dezolátním stavu, proto bude v celém svém rozsahu zbourána a ekologicky zlikvidována. 

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně 

dobře přístupný. 

Ke stavbě se budou nově budovat veškeré přípojky k inženýrským sítím. 

Objekt i pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

3. Údaje  o  provedených  průzkumech  a  o  napojení  na  dopravní  a  technickou 

infrastrukturu 

Na  pozemku  byly  provedeny  kopané  sondy  pro  ověření  hloubky  a  kvality  základové 

horniny. Nebyly zjištěny žádné násypy nebo neúnosné horniny. 

 Dále byl proveden  radonový průzkum v místě  stavby objektu s výsledkem zatřídění do 

nízkého radonového indexu. 

Objekt  bude  napojen  na  veřejný  vodovod,  kanalizaci,  vedení  NN,  přičemž  všechny 

přípojky  jsou vyvedeny až za hranici stavebního pozemku. Všechny sítě vedou v komunikaci 

popřípadě podél komunikace před vlastním pozemkem.  
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Příjezd do objektu bude řešen sjezdem z místní komunikace. 

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace byla předložena všem dotčeným orgánům státní správy, které se vyjádřily 

kladně bez požadavků, případně kladně s požadavky, které byly zapracovány do finální verze 

projektové dokumentace. 

5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena tak, aby splňovala technické požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

Byly dodrženy obecné požadavky podléhající § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebnímu řádu. 
Další požadavky a podmínky nebyly stanoveny. 
 

7. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související investice 

Jedná  se  o  novostavbu  centra  pro  seniory,  na  kterou  bude  funkčně  dále  navazovat   

obytná  část  tvořená  samostatně  stojícími  domky,  které  nejsou  předmětem  této 

dokumentace.  V souvislosti  se  stavbou  lze  předpokládat  dočasné  zvýšení  hlučnosti  a 

prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových 

komunikacích. 

Další vazby na okolní výstavbu a požadavky na související investice nejsou. 

8. Termíny zahájení a ukončení 

Předpokládané datum zahájení prací je II. čtvrtletí 2013. 

Předpokládané ukončení prací je III. čtvrtletí 2014. 

9. Předpokládaný celkový náklad stavby 

Předpokládané náklady na výstavbu objektu činí cca 42 mil. korun. 

   



 
12 

3) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (B) 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.1. Zhodnocení staveniště 

Staveniště  se  nachází  v řadové  zástavbě  v  centru  obce  Veverské  Knínice.  V  obci  jsou 

provedeny stávající rozvody  inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, elektrická energie a ST 

plynovod. V prostoru objektu  a  jeho bezprostředním okolí  se nenacházejí  žádná ochranná 

pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. 

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně 

dobře přístupný. 

1.2. Urbanistické  a  architektonické  řešení  stavby,  popřípadě  pozemků  s ní 

souvisejících 

Jedná  se  o  jednopodlažní  přízemní  objekt  s plochou  vegetační  střechou.  Má  zhruba 

obdélníkový tvar o rozměrech 38,20 m x 29,80m. Z něho  je šikmo vysunuta bazénová hala 

(15,82/12,10  m x 12,30 m), která je rovnoběžná s hranicí pozemku. Celá stavba je umístěna 

na svažitém pozemku, čehož se využívá při zasazení do terénu tak, aby byla polozapuštěná – 

vegetační plochá střecha sloužící jako zahrada se svojí úrovní napojuje na navazující rovinnou 

plochu s obytnou částí komplexu. Střecha má sníženou atiku, aby i z invalidního vozíku byla 

vidět okolní příroda.  Z  důvodu bezpečnosti  je  atika doplněna  zábradlím  z bezpečnostního 

skla. 

1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Zemní práce 

Stavební  pozemek má  svažitý  charakter.  Výkopy  budou  svahovány  v poměru  1:2  do 

maximální  výšky 3,5m, poté  se musí provést  tzv.  lavička o minimální  šířce 500mm. Po 

odtěžení  zeminy  do  úrovně  ‐0,655mm  se  provede  hutnění  200mm  zeminy  na  míru 

zhutnění minimálně 30MPa. 

V průběhu  stavby  budou  provedeny  zátěžové  zkoušky  a  bude  ověřena  předpokládaná 

únosnost základové spáry. 

Zakládání 

Základové pásy budou z betonu C16/20, podkladní betonová deska bude vyztužená KARI 

sítí 8/100x100mm.  
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Svislé nosné konstrukce – obvodové stěny 

Obvodové stěny do vnějšího prostředí jsou tvořeny cihelnými tvárnicemi se zateplovacím 

systémem ETICS v barevném provedení dle výkresu  č. 1.2.09 a systémem prosklené  fasády 

firmy Schüco s izolačním dvojsklem. Prosklení je vytažené až do úrovně horní hrany atiky.  

Obvodové  stěny  ve  styku  se  zeminou  a  se  sousedním  objektem  tvoří  zmonolitněné 

tvarovky ztraceného bednění, které jsou zatepleny XPS polystyrenem. 

Svislé nosné konstrukce – vnitřní dělící stěny 

Příčky  jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm 14 P+D  ložené na MC 5MPa. Po obvodu 

atrií slouží jako dělící konstrukce celoskleněná příčka dodána firmou VV‐sklo. 

Vodorovné nosné konstrukce  

Stropy 

Stropy jsou navrženy jako monolitická železobetonová bezhřibová deska z betonu C25/30 

a s výztuží B500 s kombinací předepjatých železobetonových panelů Spiroll. 

Střešní konstrukce 

Na objektu se nachází vegetační plochá střecha, která je navržena pro intenzivní výsadbu. 

V místě zpevněných cest bude použita odtěžená zemina při výkopových pracích, v plochách 

zeleně bude použit substrát firmy Optigreen společně se systémovou drenážní vrstvou, která 

bude opatřena  zavlažovacím  systémem napojeným na akumulační nádrž dešťové vody. Po 

obvodu  všech  vystupujících  prvků  nad  střešní  rovinu  bude  nasypán  kačírek  v šíři  500mm, 

okolo vpustí 300mm. Hydroizolační PVC‐P fólie Fatrafol 818/V‐UV s atestem na FLL normu – 

odolnost  proti  prorůstání  kořenů,  musí  být  separována  od  tepelné  izolace  geotextílií. 

Tepelnou  izolaci tvoří desky EPS kladených ve dvou vrstvách. Jako parozábrana bude sloužit 

bodově natavený oxidovaný asfaltový pás. Spádová vrstva bude tvořena lehčeným betonem 

s objemovou  hmotností  350kg/m2  –  Ekostyrenbeton.  Nosnou  část  střechy  tvoří  stropní 

konstrukce nad 1.NP. 

Izolace proti vodě 

Izolace  spodní  stavby  a  stěn  ve  styku  ze  zeminou  bude  tvořena  modifikovaným 

asfaltovým pásem, který zároveň slouží jako protiradonová ochrana.  

V místě styku novostavby a sousedního stávajícího objektu musí být proveden vlhkostní 

posudek  sousední  budovy,  ze  kterého  vzplyne  požadavek  na  použití  hydroizolace.  Při 

prvotním ohledání stavby nebyla stanovena nutnost použití hydroizolace. 

Izolace proti vodě na střeše je řešena PVC‐P fólií. 
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Izolace tepelné a hlukové 

Tepelné izolace jsou navrženy v souladu s normou ČSN 730540.  

U zateplovacího systému ETICS bude sloužit jako tepelná izolace EPS 70F, v místě styku se 

zeminou a mezi stávajícím sousedním objektem a novostavbou bude tepelnou  izolaci tvořit 

XPS polystyren. 

V podlahách  je  vložena  tepelná  izolace  EPS  200S,  která  je  izolačně  podpořena 

systémovými deskami podlahového topení tvořené tvarovaným polystyrenem. 

Tepelná  izolace  střechy  je  tvořena  EPS  polystyrenem  a  blíže  je  vypsaná  v části  střešní 

konstrukce. 

Podlahy  

Z hygienických důvodů po celém objektu, kromě bazénové haly a sauny, bude použito pro 

nášlapnou  vrstvu  polyuretanová  stěrka  Sikafloor‐300N  opatřená  uzavíracím  nátěrem. 

V bazénové hale a sauně bude použita slinutá keramická dlažba firmy RAKO s protiskluzovým 

povrchem. 

Omítky a povrchové úpravy svislých konstrukcí 

Neprůsvitná část fasády je opatřena zrnitou silikátovou pastovitou omítkou firmy Weber 

s velikostí  zrna  2mm  v barevném  provedení  SU1C  (světle  šedá)  a  SU3A  (tmavě  šedá)  na 

soklové části. Blíže je barevné řešení patrné z výkresu pohledu 1.2.09. 

Průsvitná  část  fasády,  zejména  u  bazénové  haly  a  rehabilitační  části,  je  tvořena 

hliníkovým fasádním systémem firmy Schüco. Hliníkové profily budou v barvě RAL 9005‐lesk. 

Výplň bude z izolačního dvojskla. 

Obklady a nátěry 

Na toaletách a ve sprchách bude zpravidla do výšky 2150mm umístěn keramický obklad, 

v místě  samostatných  umyvadel  a  v sauně  bude  obklad  proveden  až  do  výšky  podhledu 

(3000mm). 

Výplně otvorů, truhlářské a klempířské výrobky 

Okna  budou  tvořena  hliníkovým  rámem  s hloubkou  75mm  firmy  Schüco  s osazeným 

izolačním dvojsklem. Barevná úprava hliníkových částí bude RAL 9005‐lesk.  

Vchodové  dveře  budou  automatické  lineárně  posuvné  dodané  firmou  Spedos.  Dveře 

budou vybaveny pojistkou proti výpadku elektrického proudu – v případě výpadku musí být 

možnost  otevření.  Hliníkové  části  budou  v barvě  RAL  9005‐lesk.  Světlíky  nad  atrii  jsou 

tvořeny hliníkovým systémem firmy Schüco s výplní izolačním dvojsklem.  



 
15 

1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na místní komunikaci, jak ze severní části pozemku, tak z jižní. 

Napojení  bude  dle  dopravního  řešení  označeno  dopravní  značkou  „stop“  a  budované 

parkovací stání značkou „parkoviště“ případně značkou „parkoviště invalidé“. 

1.5. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Vlivy  stavebních  úprav  na  životní  prostředí  je  minimalizován  tak,  že  nedochází  k 

zásadnímu ovlivnění  kvality  současného  vnějšího  životního prostředí,  ani pohodlí obyvatel 

v okolí objektu. Všechny odpady byly zařazeny, jako „Stavební a demoliční odpady“.  

   Při  výstavbě  jsou  použity  ekologicky  nezávadné  materiály.  Vzhledem  k charakteru 

stavby  nedochází  k žádnému  dopadu  na  životní  prostředí.  Nevznikají  žádné  nebezpečné 

odpady, ani emise hluku do okolní  zástavby,  které by  zapříčinily přímé  znečištění půdy,  či 

změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 

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

prostředí: 

 budou  stanoveny  opatření  ke  snížení  hluku  a  prašnosti  na  staveništi  i  podél 

přepravních tras. 

Dále při výstavbě: 

 bude  omezeno  skladování  a  deponování  volně  ložených  prašných  materiálů  na 

technologické minimum 

 nebude  prováděna  s výjimkou  denní  údržby  údržba  mechanismů  (např.  výměny 

mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených plochách 

 hlučné  mechanizmy  nebo  technologie  budou  používány  pouze  v určené  době, 

v maximální  možné  míře  budou  používány  stavební  mechanismy  se  sníženou 

hlučností (např. odhlučněné kompresory) 

 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. 

Odpady 

   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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   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.  

Hlukové poměry 

   Práce na staveništi nebudou prováděny v době od 21:00 do 7:00 hod.  

 

1.6. Řešení  bezbariérového  užívání  navazujících  veřejně  přístupných  ploch  a 

komunikací 

Napojení  příjezdové  komunikace  na  veřejnou  komunikaci  bude  provedeno  tak,  aby 

nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší jako 20 mm. 

1.7. Průzkumy  a  měření,  jejich  vyhodnocení  a  začlenění  do  projektové 

dokumentace 

Byl proveden radonový a geologický průzkum, výsledky byly začleněny a zohledněny do 

návrhu objektu. 

1.8. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický  referenční polohový a 

výškový systém 

Stavba bude vytyčeny v JTSK systému, ve výkresu situace jsou uvedeny souřadnice.  

Výškový systém je Balt po vyrovnání. 

1.9. Členění stavby 

SO 001 ‐ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

SO 101 ‐ SENIOR PARK 

SO 102 ‐ REZIDENČNÍ ČÁST 

SO 201 ‐ PŘÍPOJKA KANALIZACE 

SO 202 ‐ PŘÍPOJKA VODOVODU 

SO 203 ‐ PŘÍPOJKA VEDENÍ SDĚLOVACÍHO 

SO 204 ‐ PŘÍPOJKA VEDENÍ NN 

SO 301 ‐ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 302 ‐ SADOVÉ ÚPRAVY 
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1.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke 

zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, 

aby nedocházelo ke znečištění komunikace. 

1.11. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Během  provádění  stavebních  prací, musí  být  striktně  dodržovány  ustanovení  nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci  na  staveništích  a  dále  nařízení  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. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popř. na stavebním 

dozoru. 

2. Mechanický odolnost a stabilita 

Nosné  konstrukce  v objektu  jsou  navrženy  ze  systémů  POROTHERM  a  PREFA  a  splňují 

součastné ČSN, platné stavební zákony a související předpisy a jsou certifikovány výrobcem.  

Statický výpočet bazénové stěny je přílohou dokumentace. 

Ostatní  konstrukce  jsou  posouzeny  ve  statickém  výpočtu,  který  není  součástí  této 

dokumentace. 

3. Požární bezpečnost 

Objekt je z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů (zákonů 

a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti).  

Požární bezpečnost je řešena v Požárně bezpečnostním řešení. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Jsou  splněny  veškeré  hygienické  požadavky  kladené  na  tento  druh  stavby.  Použité 

materiály musí mít patřičný atest o ekologické nezávadnosti. Užíváním objektu zatěžováno 

okolí  nadměrným  hlukem  ani  prašností  U objektu  nedochází  k nežádoucímu  zastínění 

obytných  místností  od  sousedních  objektů  a  zároveň  objekt  nezabraňuje  proslunění 

sousedních objektů. 

Vliv  stavby  na  životní  prostředí  –  stavební  činností  na  pozemcích  nevzniknou  žádné 

negativní vlivy na životní prostředí. Objekt svým charakterem využití nebude mít negativní 

vliv na životní prostředí.  

Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. 
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5. Bezpečnost při užívání 

V oblasti  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  provozu  se  vychází  z platných  norem  a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. V projektu byly 

navrženy prvky, materiály a technická opatření k zabezpečení bezpečnosti provozu. 

6. Ochrana proti hluku 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a  jejich působení na okolní 

zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou 

hladiny  hluku  v souladu  s hygienickými  požadavky  dle  nařízení  vlády  č.  502/2000  Sb.  O 

ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku  a  vibrací  a dále  zákona  č.  258/2000  Sb. O 

ochraně veřejného zdraví. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavební konstrukce i výplně otvorů splňují požadavky stanovené normou ČSN 730540 – 

Tepelná ochrana budov. Podrobnější popis viz tepelně technické výpočty. 

8. Řešení přístupu a užívání  stavby osobami  s omezenou  schopností pohybu a 

orientace 

V objektu  je  uvažováno  s přístupem  veřejnosti  a  je  při  návrhu  uvažováno 

s bezpečnostními opatřeními pro osoby s omezenou schopností pohybu a to podle vyhlášky 

Ministerstva  pro  místní  rozvoj  ČR  č.  398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy z vnějšího prostředí 

Ochrany není nutno provádět. 

10.  Ochrana obyvatelstva 

V objektu není uvažováno se zřízením nových úkrytů civilního obyvatelstva. 

11.  Inženýrské stavby (objekty) 

11.1. odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
Splaškové vody budou napojeny na obecní kanalizaci. 

Dešťové vody budou převážně využívány a likvidovány na pozemku. Dešťové vody budou 

v prvním kroku akumulovány v podzemní nádrži, ze které bude přepad sveden do obecní 

dešťové kanalizace. 
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11.2. zásobování vodou, 
Objekt je umístěn v lokalitě, která je zásobovaná vodovodním řádem s pitnou vodou, tento 

řad prochází okolo pozemku investora. Stavba bude užívat stávající vodovodní připojení, 

napojením do stávající vodoměrné šachty – viz výkres situace. Vlastní rozvody pitné a teplé 

užitkové vody bude řešeno dokumentací zdravotechniky, která není součástí této 

dokumentace. 

 
11.3. zásobování energiemi, 

Objekt je napojen na vedení NN. Vlastní rozvody ke spotřebičům, vnitřnímu a venkovnímu 

osvětlení bude řešeno samostatnou dokumentací elektroinstalace, která není součástí této 

dokumentace. 

 
11.4. řešení dopravy, 

Vjezd na pozemek bude vyřešen jak z jižní, tak ze severní části parcely. Přístup v jižní části 

pozemku bude vyžadovat zbudování mostku přes místní potok. 

 
11.5. povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

Zpevněné plochy budou tvořeny z betonové zámkové dlažby. Vegetační střecha bude 

osázena zelení (travinami, keři a trvalkami) v možnostech intenzivního substrátu. Rozmístění 

na pozemku je zřejmé z Koordinační situace stavby nebo Půdorysu ploché střechy. 

 
11.6. elektronické komunikace. 
Objekt není napojen na žádný komunikační kabel. 
 

12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V objektu se uvažuje s nevýrobní technologií pro vzduchotechniku, chlazení a vytápění.  

Žádná výrobní technologie se neuvažuje. 

 

 

   



 
20 

4) TECHNICKÁ ZPRÁVA – ARCHITEKTONICKÉ A 
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ (F) 

 

a) Účel objektu 

Předmětem  dokumentace  pro  realizaci  stavby  je  novostavba  domova  pro  seniory  a  to 

zejména hlavní budova se zázemím. Domky pro bydlení jsou řešeny studií. 

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 

Objekt se rozkládá na třech parcelách: 106/2, 107 a 108 v katastrálním území Veverské 

Knínice  s celkovou  plochou  3808m2.  Budova  má  obdélníkový  tvar  s šikmě  vysunutou 

bazénovou halou, která je rovnoběžná s hranicí pozemku a je celá polozapuštěná do terénu a 

to  tak,  že vegetační plochá  střecha navazuje na  rovinou plochu  s obytnou  částí komplexu. 

Tato vegetační střecha slouží  jako park či zahrada pro obyvatele Senior parku, má sníženou 

atiku  tak,  aby  i  z invalidního  vozíku  byl  výhled  na  protější  kopec  a  okolní  přírodu.  Kvůli 

bezpečnosti je atika opatřena skleněným zábradlím z bezpečnostního skla. Propojení vnitřní 

části budovy střešní roviny zajišťuje dvojice výtahů, které v celoskleněném kubusu vystupují 

nad střechu. Velikost kabin výtahu je 1100x1400mm. 

Fasádu  tvoří  z části  prosklený  hliníkový  systém  od  firmy  Schüco  a  z části  zdivo  se 

zateplovacím systémem ETICS. Barevné řešení je patrné z výkresu pohledu – výkres č. 1.2.09. 

Okna jsou tvořena hliníkovým systémem firmy Schüco v barvě RAL 9005‐lesk a jsou osazena 

izolačním dvojsklem. 

Hlavní  vstup  je  řešen,  stejně  jako  zbytek  celé  budovy,  bezbariérově  s automaticky 

otevíranými posuvnými dveřmi. Minimální šířka vnitřních dveří je 800mm a jsou bez prahu. 

Přirozené osvětlení, které do vnitřních prostorů přivádí kruhové světlíky, bude doplněno 

osvětlením umělým dle předepsaných požadavků, které odpovídají charakteristice provozu. 

Z hlediska svého funkčního využití je stavba malým zdrojem znečistění. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 

Interiér:  podlahová plocha    1011,22 m2 

Exteriér:  celková  plocha  pozemku  je  3808m2,  jednotlivé  plochy  jsou  vypsaný 

v koordinační situaci stavby 
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  Vstupní  část objektu  je orientována na  jižní stranu, kam směřuje  i hmota bazénové 

haly, která má fasádu i na východ a západ. 

  Oslunění  je pro daný  typ objektu dostačující,  zároveň objekt nemá  žádný negativní 

vliv na oslunění již stojích objektů. 

d) Technické  konstrukční  řešení  objektu,  jeho  zdůvodnění  ve  vazbě  na  užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 

Jedná  se  o  jednopodlažní  objekt,  částečně  zapuštěný  do  terénu  s plochou  vegetační 

střechou.  Nosná  část  je  tvořena  kombinací  vyztužených  bednících  tvarovek  s akustickými 

tvárnicemi a železobetonovými sloupy. Úroveň osazení 1.NP je 0,000 = 330,10m n. m B.p.v.. 

Vnější  stěny  budou  zatepleny  EPS  a  XPS  polystyrenem  (viz  výkres  1.2.02  a  výpis  skladeb 

1.2.22).  Stropní  konstrukce  bude  tvořit  kombinace  předpjatých  železobetonových  panelů 

Spiroll a železobetonové desky. 

Podlahové  konstrukce,  technika  vnitřního  prostředí  stavby  a  další  související  stavebně 

technická  řešení  budou  ve  své  realizační  fázi  respektovat  veškeré  nároky  na  pracovní 

prostřední.  

Z hlediska svého funkčního využití je stavba malým zdrojem znečistění. 

d.1) Zemní práce 

Stavební  pozemek  má  svažitý  charakter,  čehož  využíváme  pro  zasazení  budovy  do 

terénu.  Výkopy  budou  svahovány  v poměru  1:2  do maximální  výšky  3,5m,  poté  se musí 

provést tzv.  lavička o minimální šířce 500mm. Po odtěžení zeminy do úrovně ‐0,655mm se 

provede hutnění 200mm zeminy na míru zhutnění minimálně 30MPa. 

d.2) Základy 

Základové pásy budou z betonu C16/20, podkladní betonová deska bude vyztužená KARI 

sítí 8/100x100mm a v místě provedení příček bude vyztužení zesíleno vložením další vrstvy 

kari sítě.  

V průběhu  stavby  budou  provedeny  zátěžové  zkoušky  a  bude  ověřena  předpokládaná 

únosnost základové spáry. 

d.3) Nosné konstrukce vertikální 

Svislé nosné  konstrukce  jsou  tvořeny  vyztuženými bednícími  tvarovkami BTB 40/30/24 

P+D zmonolitněné betonem C16/20, akustickými tvárnicemi Porotherm 30 AKU P+D  ložené 

na MC 5MPa a železobetonovými sloupy z betonu C25/30 s výztuží B500. 
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d.4) Obvodové stěny 

Obvodové stěny do vnějšího prostředí jsou tvořeny cihelnými tvárnicemi se zateplovacím 

systémem ETICS v barevném provedení dle výkresu  č. 1.2.09 a systémem prosklené  fasády 

firmy Schüco s izolačním dvojsklem. Prosklení je vytažené až do úrovně horní hrany atiky.  

Obvodové  stěny  ve  styku  se  zeminou  a  se  sousedním  objektem  jsou  zatepleny  XPS 

polystyrenem. 

d.5) Vnitřní dělící stěny 

Příčky  jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm 14 P+D  ložené na MC 5MPa. Po obvodu 

atrií slouží jako dělící konstrukce celoskleněná příčka dodána firmou VV‐sklo. 

d.6) Podlahové konstrukce 

Z hygienických důvodů po  celém objektu,  kromě bazénové haly a  sauny, bude použito 

pro  nášlapnou  vrstvu  polyuretanová  stěrka  Sikafloor‐300N  opatřená  uzavíracím  nátěrem. 

V bazénové hale a sauně bude použita slinutá keramická dlažba firmy RAKO s protiskluzovým 

povrchem.  

Vzhledem  k požadavkům  na  rovinatost  povrchu  bude  pod  polyuretanovou  stěrku  nalit 

samonivelační  anhydritový potěr,  který  je  vhodný  i pro použité podlahové  topení dodané 

firmou Gabotherm. Anhydrit po vytvrdnutí musí být mechanicky přebroušen. 

d.7) Stropní konstrukce 

Stropy jsou navrženy jako monolitická železobetonová bezhřibová deska z betonu C25/30 

a s výztuží B500 s kombinací předepjatých železobetonových panelů Spiroll. 

d.8) Povrchové úpravy fasády 

Neprůsvitná část fasády je opatřena zrnitou silikátovou pastovitou omítkou firmy Weber 

s velikostí  zrna  2mm  v barevném  provedení  SU1C  (světle  šedá)  a  SU3A  (tmavě  šedá)  na 

soklové části. Blíže je barevné řešení patrné z výkresu pohledu 1.2.09. 

Průsvitná  část  fasády,  zejména  u  bazénové  haly  a  rehabilitační  části,  je  tvořena 

hliníkovým fasádním systémem firmy Schüco. Hliníkové profily budou v barvě RAL 9005‐lesk. 

Výplň bude z izolačního dvojskla. 

d.9) Obklady, nátěry 

Na toaletách a ve sprchách bude zpravidla do výšky 2150mm umístěn keramický obklad, 

v místě  samostatných  umyvadel  a  v sauně  bude  obklad  proveden  až  do  výšky  podhledu 

(3000mm). Přesné výškové řešení je patrné z výkresu půdorysu 1.NP (výkres č. 1.2.02) 
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d.10) Výplně otvorů 

Okna  budou  tvořena  hliníkovým  rámem  s hloubkou  75mm  firmy  Schüco  s osazeným 

izolačním dvojsklem. Barevná úprava hliníkových částí bude RAL 9005‐lesk.  

Vchodové  dveře  budou  automatické  lineárně  posuvné  dodané  firmou  Spedos.  Dveře 

budou vybaveny pojistkou proti výpadu elektrického proudu – v případě výpadku musí být 

možnost otevření. Hliníkové části budou v barvě RAL 9005‐lesk. 

Světlíky  nad  atrii  jsou  tvořeny  hliníkovým  systémem  firmy  Schüco  s výplní  izolačním 

dvojsklem.  

d.11) Střešní konstrukce 

Na objektu se nachází vegetační plochá střecha, která je navržena pro intenzivní výsadbu. 

V místě zpevněných cest bude použita odtěžená zemina při výkopových pracích, v plochách 

zeleně bude použit substrát firmy Optigreen společně se systémovou drenážní vrstvou, která 

bude opatřena  zavlažovacím  systémem napojeným na akumulační nádrž dešťové vody. Po 

obvodu  všech  vystupujících  prvků  nad  střešní  rovinu  bude  nasypán  kačírek  v šíři  500mm, 

okolo vpustí 300mm. Hydroizolační PVC‐P fólie Fatrafol 818/V‐UV s atestem na FLL normu – 

odolnost  proti  prorůstání  kořenů,  musí  být  separována  od  tepelné  izolace  geotextílií. 

Tepelnou  izolaci tvoří desky EPS kladených ve dvou vrstvách. Jako parozábrana bude sloužit 

bodově natavený oxidovaný asfaltový pás. Spádová vrstva bude tvořena lehčeným betonem 

s objemovou  hmotností  350kg/m2  –  Ekostyrenbeton.  Nosnou  část  střechy  tvoří  stropní 

konstrukce nad 1.NP. 

d.12) Izolace proti vodě 

Izolace  spodní  stavby  a  stěn  ve  styku  ze  zeminou  bude  tvořena  modifikovaným 

asfaltovým pásem, který zároveň slouží jako protiradonová ochrana.  

V místě styku novostavby a sousedního stávajícího objektu musí být proveden vlhkostní 

posudek  sousední  budovy,  ze  kterého  vzplyne  požadavek  na  použití  hydroizolace.  Při 

prvotním ohledání stavby nebyla stanovena nutnost použití hydroizolace. 

Izolace proti vodě na střeše je řešena PVC‐P fólií. 

d.13) Izolace tepelné a hlukové 

Tepelné izolace jsou navrženy v souladu s normou ČSN 730540.  

U zateplovacího systému ETICS bude sloužit jako tepelná izolace EPS 70F, v místě styku se 

zeminou a mezi stávajícím sousedním objektem a novostavbou bude tepelnou  izolaci tvořit 

XPS polystyren. 
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V podlahách  je  vložena  tepelná  izolace  EPS  200S,  která  je  izolačně  podpořena 

systémovými deskami podlahového topení tvořené tvarovaným polystyrenem. 

Tepelná  izolace  střechy  je  tvořena  EPS  polystyrenem  a  blíže  je  vypsaná  v části  střešní 

konstrukce. 

d.14) Zpevněné plochy 

Pochůzí  přístupové  plochy  budou  řešeny  z betonových  zámkových  dlažeb  lemovaných 

betonovými  obrubníky  osazeními  do  betonového  lože.  Finální  vrstvy  budou  uloženy  na 

podkladní vrstvy z drceného kameniva. 

Příjezdová komunikace a parkovací plochy budou  také  z betonových  zámkových dlažeb 

určených pro pojezdové plochy.  

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stavební konstrukce i výplně otvorů splňují požadavky stanovené normou ČSN 730540 – 

Tepelná ochrana budov. Podrobnější popis viz tepelně technické výpočty. 

f) Způsob založení objektu 

Objekt  je  založen  na  základové  pásy  pod  stěnami  a  základovými  patkami  pod  sloupy. 

Základové pásy a patky budou z betonu C16/20, podkladní betonová deska bude vyztužená 

KARI  sítí 8/100x100mm  a  v místě provedení příček bude  vyztužení  zesíleno  vložením další 

vrstvy kari sítě.  

V průběhu  stavby  budou  provedeny  zátěžové  zkoušky  a  bude  ověřena  předpokládaná 

únosnost základové spáry. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

   Vlivy  stavebních  úprav  na  životní  prostředí  je  minimalizován  tak,  že  nedochází  k 

zásadnímu ovlivnění  kvality  současného  vnějšího  životního prostředí,  ani pohodlí obyvatel 

v okolí objektu. Všechny odpady byly zařazeny, jako „Stavební a demoliční odpady“.  

   Při  výstavbě  jsou  použity  ekologicky  nezávadné  materiály.  Vzhledem  k charakteru 

stavby  nedochází  k žádnému  dopadu  na  životní  prostředí.  Nevznikají  žádné  nebezpečné 

odpady, ani emise hluku do okolní  zástavby,  které by  zapříčinily přímé  znečištění půdy,  či 

změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 

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

prostředí: 

 budou  stanoveny  opatření  ke  snížení  hluku  a  prašnosti  na  staveništi  i  podél 

přepravních tras. 
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Dále při výstavbě: 

 bude  omezeno  skladování  a  deponování  volně  ložených  prašných  materiálů  na 

technologické minimum 

 nebude  prováděna  s výjimkou  denní  údržby  údržba  mechanismů  (např.  výměny 

mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených plochách 

 hlučné  mechanizmy  nebo  technologie  budou  používány  pouze  v určené  době, 

v maximální  možné  míře  budou  používány  stavební  mechanismy  se  sníženou 

hlučností (např. odhlučněné kompresory) 

 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. 

Odpady 

   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. 

   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.  

Hlukové poměry 

   Práce na staveništi nebudou prováděny v době od 21:00 do 7:00 hod.  

h) Dopravní řešení 

Objekt bude napojen na místní komunikaci, jak ze severní části pozemku, tak z jižní. 

Napojení  bude  dle  dopravního  řešení  označeno  dopravní  značkou  „stop“  a  budované 

parkovací stání značkou „parkoviště“ případně značkou „parkoviště invalidé“. 

i) Ochrana  objektu  před  škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,  protiradonová 

opatření 

Materiály použité  k výstavbě nebudou obsahovat  zdroje  radonu. Objekt bude  chráněn 

před vlivy vnějšího prostředí zdivem a fasádou. 

   Izolace  navržená  v podlaze  a  ve  stěnách  v kontaktu  se  zeminou  je  považována  jako 

dostatečná izolace proti radonu. 
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j) Dodržení obecných požadavků pro výstavbu 

Projektová  dokumentace  respektuje  požadavky  vyhlášky  137/1998  Sb.,  o  obecných 

technických požadavcích na výstavbu. 

Pro  realizaci  díla musí  být  v  souladu  s  §  47  zákona  č.50/1976  SB  ve  znění  pozdějších 

předpisů použito pouze materiálů a výrobků zdravotně nezávadných, jejichž vlastnosti budou 

garantovány výrobci. 

 Při  realizaci  díla  je  nutno  dodržovat  informace  obsažené  v  této  technické  zprávě  i 

poznámkách  na  jednotlivých  výkresech  a  dbát  pokynů  jednotlivých  výrobců materiálů  dle 

jejich technologických předpisů. 

Při podstatném  rozporu  jednotlivých údajů  je nutno  si vyžádat vyjádření projektanta v 

rámci autorského dozoru. 

 Nepodstatné změny díla mohou být provedeny dle požadavků investora specifikovaných 

v průběhu realizace. 

Pokud  se  bude  jednat  o  podstatné  změny,  musí  být  projednány  s  projektantem  a 

stavebním úřadem a musí být povolena změna stavby před dokončením. 

DALŠÍ  TECHNICKÉ  SPECIFIKACE  STANOVÍ  PROJEKTANT  ODKAZEM  NA  VEŠKERÉ  PLATNÉ 

SOUVISEJÍCÍ  ČESKÉ  TECHNICKÉ NORMY,  POPŘÍPADĚ  EVROPSKÉ NORMY  VZTAHUJÍCÍ  SE  KE 

STAVEBNICTVÍ, ZEJMÉNA PAK NA: 

 ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací 

 ČSN 33 2000 ‐5‐51 Výběr a stavba elektrických zařízení 

 ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

 ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

 ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geom. přesnosti 

 ČSN 73 0210 – 1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
Část 1 ‐ Přesnost osazení 

 ČSN 73 0210 – 2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
Část 2 ‐ Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

 ČSN 73 0212 – 1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 1 ‐ Základní ustanovení 

 ČSN  73  0270  Přesnost  geometrických  parametrů  ve  výstavbě.  Kontrola  stavebních 
objektů 

 ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 

 ČSN 73 1214 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti 
korozi 

 ČSN 73 1311 Zkoušení betonové směsi a betonu. Společná ustanovení 

 ČSN 73 1312 Stanovení zpracovatelnosti betonové směsi 

 ČSN 73 1370 Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení 

 ČSN 73 1373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu ‐ 1981 
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 ČSN 73 2028 Voda pro výrobu betonu 

 ČSN EN 206‐1 Beton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

 ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 

 ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební 

 ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

 Vyhl. č. 337/1997 kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
(katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhl. č. 338/1997 o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhl. č. 132/ 1998 kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

 Vyhl. č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na stavby 

 Vyhl.  MH  č.  398/2009  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

 Zákon č. 17/1992 o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 125/1997 o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 183/ 2006 o územním plánování a stavebním řádu ‐ Stavební zákon 

 Zákon  č. 361/2000 o provozu na pozemních  komunikacích  a o  změnách některých 
zákonů 

 Zákon č. 458/2000 ‐ energetický zákon 

 Nařízení vlády č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Nařízení  vlády  č.  101/2005  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  pracovní 
prostředí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení  vlády  č.  591/2006  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
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5) ZÁVĚR 
 

Byl zpracován projekt pro realizaci novostavby domovu pro seniory s názvem Senior park 

dle přílohy  č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb.. Dále bylo zpracováno  tepelně  technické posouzení, 

požárně  bezpečnostní  řešení  stavby,  projekt  specializace  vzduchotechniky  a  specializace  z 

betonových konstrukcí, kde byla řešena stěna bazénu. 

Práce  je  zpracována  pomocí  moderních  počítačových  programů  jak  grafických,  tak 

výpočetních. Bylo splněno zadání práce, vytyčené cíle a zapracovány rady a připomínky od 

vedoucí diplomové práce. 
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7) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

EPS  expandovaný polystyren 

HI    hydroizolace 

KCE  konstrukce 

NP   nadzemní podlaží 

PE    polyetylen 

VZT  vzduchotechnika 

PT    původní terén 

SDK  sádrokarton 

TI    tepelná izolace 

TL    tloušťka 

UT    upravený terén 

VPC  vápenocementová 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB    železobeton 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
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