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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 
Projekt řeší novostavbu domu s pečovatelskou službou ve Veselí nad Moravou. Objekt 
má tři nadzemních podlaží a suterén. V prvním nadzemním podlaží jsou pečovatelské 
prostory, jídelní část a pokoje pro osoby s omezenou schopností pohybu. V druhém a 
třetím patře jsou ubytovací a společenské prostory. Suterén slouží jako technické 
zázemí objektu a skladovací prostory pro uživatele bytů. Konstrukční systém tvoří 
zděný systém z keramických tvárnic  porotherm. Střecha je sedlová a nad částí objektu 
je plochá střecha s přístupem pro uživatele bytů. 
 
The master thesis deals with structural design of new building for retirement people in 
Veselí nad Moravou. The building has three floors and basement. There are nursing 
spaces, dining area and rooms for people with reduced mobility on the first floor. The 
second and third floor is used for accomodation and social activities. The technical 
facilities and storage spaces for flat users are in basement. The construction system 
consists of masonry system with ceramic bricks porotherm. The roof design is gabled 
and there is also a flat roof up on the part of building with access for flat users. 
 
 
Klí čová slova v českém a anglickém jazyce 
 
Dům s pečovatelskou službou, Byty, zděný systém, Plochá střecha, sedlová střecha  
 
Care home, Apartmens, brick system, Flat roof, gabled roof 
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ÚVOD 
 
Návrh domu s pečovatelskou službou jsem si zvolil jako téma mé diplomové práce, 

abych prověřil své znalosti a zkusil si návrh novostavby většího rozsahu s určitým 

druhem provozu. Lokalita ve Veselí nad Moravou, kterou jsem si vybral je pro toto 

využití předurčena. Objekt obsahuje provoz pečovatelské služby, který se nachází 

v prvním patře spolu s jídelní částí a s byty pro invalidní osoby. Druhé nadzemní 

podlaží obsahuje bytovou část a dvě společenské místnosti. Ve třetím podlaží jsou 

umístěny převážně ubytovací prostory. Objekt je částečně podsklepen a toto podlaží je 

využíváno pro technické zázemí domu a zároveň slouží jako ukládací prostory pro 

obyvatele domu. Pro lepší kontakt s přírodou se dá vystoupit z 2NP na střešní terasu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Průvodní zpráva 
 
 
a) Identifikace stavby 

 
Název stavby :   Dům s pečovatelskou službou, Veselí nad 

Moravou 
 
Místo stavby:     Katastrální území Veselí 
nad Moravou 678 058 

     Parc. číslo: 4723/13 

 
Stavebník:  
   

Projektant:  Jméno:   Petr Kadlčík 
  Číslo autorizace:  --- obor S 
  Adresa:      
  Tel.:        
  Mail:       
   
Charakteristika objektu:  Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou 

službou. Budova má zděný konstrukční systém. 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou. 

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

majetkoprávních vztazích 
 
Objekt je projektován na parcelách : 4723/13 k. ú. Veselí nad Moravou. Parcely jsou ve 
vlastnictví stavebníka (to je město). Pozemky jsou určeny k zástavbě. Pozemek má 
velmi mírně svažitý charakter. K pozemku se nevztahují žádná věcná břemena. 

 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 
Bylo provedeno výškové zaměření v místě navrhované stavby. Bylo provedeno měření 
půdního radonu. Pro stavební plochu byl zjištěn nízký radonový index. Geotechnický 
průzkum nebyl vzhledem k rozsahu objektu proveden. 

 

Dům bude připojen na síť nízkého napětí, na jednotnou kanalizaci, plynovod, vodovod a 
sdělovací kabel. Inženýrské sítě jsou k dispozici. 

Pro přístup a příjezd k domu bude využívána místní komunikace. 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Všechny požadavky dotčených orgánů budou dodrženy a splněny.  

 

 



e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

V projektové dokumentaci jsou respektovány požadavky na výstavbu uvedené ve 
vyhlášce 137/1998 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, požadavky zákona 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Dále pak hygienické předpisy a 
požadavky ČSN 734301 - Obytné budovy. 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 
Navrhovaná stavba je navržena v souladu s posledním platným územním plánem a 
regulačním plánem města Veselí nad Moravou. Objekt stojí na 1143,21m2 zastavěné 
plochy. Stavba podléhá stavebnímu povolení. 

 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 
 
V současné době nejsou známy žádné vazby ani podmiňující investice pro realizaci 
stavby. 

 
h) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 
 

Předpoklad zahájení stavby         
      20. 5. 2013 

Předpoklad dokončení stavby        
     31.10. 2014 

 

Popis výstavby: 

-Přípravné práce - příprava staveniště, přívod vody a elektřiny 

-HSV  

-PSV 

-Úpravy okolního terénu, výsadba zeleně 

 
i) Statistické údaje a orientační hodnota stavby  
 

Zastavěná plocha předmětného objektu: 1143,21m2   

Podlahová plocha:    3651 m2 

     Obestavěný prostor:    13185,3m3 
Počet bytových jednotek:   30 byt 

Orientační náklady na stavbu celkem vč. DPH: 52 741 272 ,- Kč 

 
 
 

V Brně dne 13.12.2013          
        Petr Kadlčík 
 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
1.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 

 
a) Zhodnocení staveniště 
 
Objekt je projektován na parcelách 7323/13 k. ú. Veselí nad Moravou 586722. Parcela 
je ve vlastnictví stavebníka (to je město). Pozemek je určen k zástavbě. Pozemek má 
mírně svažitý charakter. Stavba nevyvolává nutnost kácet žádnou zeleň. Přístup k domu 
je zajištěn z místní komunikace z jihozápadní hranice pozemku. 

 
b) Urbanistické  a  architektonické řešení stavby 
    
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího čtyřpodlažního domu. Půdorys je 
nepravidelný. Základem je tvar písmene L. Dům bude výškově osazen tak, že 0,000 = 
185,700 m n.m. Výška objektu je 14,450m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se 
sklonem nad hlavní částí (větší část tvaru L)  37° a nad menší částí tvaru L je jedna 
střešní rovina sedlové střechy ve sklonu 36, 83° a druhá rovina ve sklonu 36, 88°. 
Střecha obsahuje vikýře ve sklonu 15°, 25°, 13,8°. Nad částí půdorysu je plochá střecha. 
Objekt obsahuje prostory pro pečovatelskou službu, ubytovaní (i osob s omezenou 
schopností pohybu), jídelnu a společenské prostory. 

  

c) Technické řešení 
 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Budova je zděná 
z keramických tvarovek Porotherm 36,5 P+D - obvodové zdivo, vnitřní nosné 300mm, 
příčky 115,145 a 100mm, vyzdívaných na TM a MVC. Budova bude zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem s TI tl. 100mm. Stropy jsou tvořeny 
železobetonovou stropní deskou. Celková tloušťka stropu je 200mm. Překlady jsou 
systémové Porotherm. Krov je dřevěný vaznicový. Střešní krytina je keramická. 
Podlahy v 1. nadzemním podlaží jsou tloušťky 150mm s 80mm T.I. V podlažích 2, 3 
jsou podlahy tl. 150mm s kročejovou izolací, ve sklepě jsou a bez TI. Schodiště je 
monolitické s šířkou ramene 1500mm. 

 

Součástí projektu je zpevnění příjezdové cesty a vytvoření parkovací plochy. 

 

Podrobný popis konstrukcí je v technické zprávě. 

 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Rodinný dům bude připojen na síť nízkého napětí, jednotnou kanalizaci, plynovod a 
vodovod a sdělovací kabel. 

 

Pro přístup a příjezd k domu bude využívána místní komunikace. 

 



e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu. 
Dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území. 

 

Pro parkování automobilů budou využívány a přilehlé zpevněné plochy. Pozemek neleží 
v poddolovaném území, ale v mírně svažitém. 

 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
   
Stavba RD nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů je 
nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek 381/2001 o likvidaci odpadů 
a 309/1991 o ochraně životního prostředí. Zejména je třeba odpady likvidovat pouze 
v zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen 
zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak 
jí nesmí odpad předat. 

Nebudou překročeny povolené limity hluku stanovené nařízením vlády č. 502/2000 Sb 
v platném znění tj. 60dB. Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 
– 19:00. 

 

Vlastníci okolních objektů budou seznámeni s prováděním a průběhem stavebních 
prací. Při výstavbě, zejména bude pamatováno na maximálně možné vyloučení 
prašnosti. Při realizaci stavby nesmí docházet k znečištění veřejných komunikací. Bude 
zajištěn trvalý úklid vozovky před budovou. Přebytečná zemina z výkopů se odveze na 
skládku. 

 
 
g)  Řešení bezbariérového užívání 
 
V objektu je řešeno bezbariérové napojení na místní komunikaci. Vchodové dveře 
budou dvoukřídlové, šířka hlavního ramen je 900mm, celková šířka je 1250mm. 
Všechny dveře budou bez prahu. Je zde umístěno Wc pro invalidy. 

 
h) Průzkumy a měření  
 
Z naměřených hodnot provedeného průzkumu lze pozemku přiřadit nízký radonový 
index. Stavba bude chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. 
Hydroizolace podlahy 1 NP bude provedena z jednoho živičného pásů tl.4mm a ve 
sklepě ze dvou živičných pásu tl . 2x4mm. 

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl na staveništi proveden. Základové 
poměry na staveništi byly odvozeny z okolních již realizovaných staveb. Ustálená 
hladina spodní vody nebyla stanovena. 

   

 

 

 



i) Údaje o podkladech  pro vytyčení stavby 
 

Byl zvolen výškopisný systém Balt po vyrovnání. Na situaci byly vyznačeny vytyčovací 
body k rohům objektu a vyznačeny polohopisné kóty vzhledem k hranicím pozemku. 
Předpokládané výškové osazení objektu je 0,000 = 185,700 m n. m.  

 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
 
01 Dům 

02 Přípojka vody 

03 Přípojka kanalizace 

04 Přípojka plynu 

05 Přípojka el. Sítě 

 

06 Přípojka sdělovacího kabelu 

07 Zpevněné plochy a terénní úpravy 

08 Oplocení 

 
k) 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 znečišťování komunikací. Při výstavbě budou 
náležitě dodrženy požadavky na práci s půdou.  

 
l) Způsob zajištění ochrany a zdraví 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 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na 
zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 

 

2.   MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá, je navržena v uceleném stavebním 
systému Porotherm, tj. zděné konstrukce s překlady a systému spiroll tj. stropy 
s dodržením konstrukčních zásad výrobce s využitím statických tabulek tohoto systému. 
Bude proveden statický výpočet krovu dodavatelem. 

 

 
 



3.   POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Technická zpráva požární ochrany je v samostatné části dokumentace. 

 
4.   HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

 

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby.Bezpečnost 
práce a zdraví bude v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb. Objekt nezatěžuje životní 
prostředí, třídění a likvidování odpadů bude v souladu z vyhláškou 381/2001 Sb. Neměl 
by se zde vyskytovat žádný škodlivý odpad. Komunální odpady budou tříděny a 1x 
týdně odváženy příslušnou firmou. Ani stavební činností nevzniknou na pozemku žádné 
negativní vlivy na životní prostředí. Provoz v prostorech objektu nebude zatěžovat okolí 
žádným nadměrným hlukem ani prašností. Splašková i dešťová kanalizace bude 
zaústěna do obecní kanalizace. U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných 
místností od sousedních objektů a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních 
objektů. 

 

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. 

 

6.   OCHRANA PROTI  HLUKU 
 
Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 
zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 
prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády 
č. 148/2006 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 
 
Tepelně-technické parametry objekty budou v souladu s požadavky současných 
platných norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla 
U ve W/m2K  jsou splněny.  

 

Pro objekt byl vypracován průkaz energetické třídy náročnosti s hodnocením B - 
vyhovující doporučené úrovni. 

 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Na komunikacích v objektu ani v jeho okolí nebudou výškové rozdíly vyšší než  20mm 

 



9.   OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
     
a) povodně: 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

b) sesuvy půdy: 

Z hlediska stability území se objekt vyskytuje na svahovitém pozemku, ale nebyly 
pozorovány žádné nebezpečné jevy. 

c) poddolování: 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

d) seismicita: 

Stavba se nenachází na území ohroženém vlivy seismicity. 

c) radon: 

Z naměřených hodnot provedeného průzkumu lze zařadit pozemkům přiřadit nízký 
radonový index pozemku. Stavba bude chráněna proti pronikání radonu z geologického 
podloží hydro-izolací. Všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou budou 
provedeny v 1. kategorii těsnosti. Spodní vody jsou v dostatečné hloubce, aby 
nenarušovaly základy stavby a i celý objekt. 

 

10.  OCHRANA OBYVATELSTVA  
 
Dle zákona č. 239/2000 Sb. stavba nespadá do kategorie: 

- staveb se shromažďováním velkého počtu osob 

- staveb v záplavovém území 

- staveb v ochranné zóně jaderných nebo chemických pracovišť. 

 
11.   INŽENÝRSKÉ STAVBY  (OBJEKTY) 
 
Do objektu jsou zavedeny přípojky plynu, vodovodu, kanalizace, elektrické energie, 
sdělovací kabel. Nashromážděná srážková voda bude odvedena do dešťové kanalizace. 

    

Vodovodní přípojka-   
 1,3 m pod terénem a bude ukládána do pískového lože, po uložení proběhne zasypání 

výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. Přípojka 
bude dovedena do vodovodního řadu v zeleném pásu a její 
délka bude 33,2m. Přípojka bude chráněna proti porušení 
uložením do pískového lože v dostatečné hloubce, tím 
také nebude docházet k jejímu zamrzání. 

 
Přípojka elektrické energie uzávěr elektrické energie bude umístěn na hranici pozemku.  

 Přípojka bude řešena podzemním kabelem hloubce 0,6 m 
pod terénem, který bude protáhnut v plastové trubce a 



ukládán do  pískového lože a bude označen plastovou 
páskou, po uložení  

 proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení  
 povrchu. Přípojka bude dovedena do zeleného pásu a její 
délka bude 32,14 m. 

 
Kanalizační přípojka-  revizní šachta bude umístěna 3,95 m od hranice pozemku. 

Přípojka bude řešena podzemním plastovým potrubím, 
které bude ukládáno do pískového lože pod terénem ve 
spádu 3,5 % , po uložení proběhne zasypání výkopu, 
zhutnění zeminy a upravení povrchu. Délka přípojky bude 
36,9 m. Přípojka bude chráněna proti porušení uložením 
do pískového lože v dostatečné hloubce, tím také  

 nebude docházet k jejímu zamrzání. 
 
Přípojka plynu- HUP bude umístěn na hranici pozemku, kde bude také 

redukováno středotlaké vedení na nízkotlaké které bude 
vedeno dále do objektu. Plynovodní vedení bude 
provedeno plastovým vedením, které bude ukládáno do 
pískového lože v hloubce 0,8 m pod terénem, po uložení 
proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení 
povrchu. Délka přípojky bude 13,8m. Přípojka bude 
chráněna proti porušení uložením v dostatečné hloubce. 

 
Přípojka sdělovacího 
 kabelu   

 Přípojka bude řešena podzemním kabelem hloubce 0,8 m 
pod terénem, který bude protáhnut v plastové trubce a 
ukládán do  pískového lože a bude označen plastovou 
páskou, po uložení  

 proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení  
 povrchu. Přípojka bude dovedena do zeleného pásu a její 
délka bude 32,7m. 

 
   
 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB 
 
Nevyskytují se. Území je určeno jako obytná zóna, rušivé zdroje z okolí nejsou známy. 
 
 
V Brn ě 13.12.2013                                                                            Kadlčík Petr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

 
a) Účel objektu 

 

Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou, Veselí nad Moravou 

 

Objekt je projektován na parcelách 4723/13, k. ú. Veselí nad Moravou 586722.  

 
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  

 
 

Dispoziční a funkční řešení 

Objekt obsahuje prostory pečovatelské služby, jídelní prostory, prostory pro skladovaní- 
suterén, společenské prostory a bytové prostory.   

 
V domě je pět vstupů, jeden čelní vstup- hlavní vchod, vchod do prostor pečovatelské 
služby v severozápadní části, dále výstup na terasu z jídelny, vstup do pečovatelské 
části (jídelních prostor) ze severovýchodní části a východ ze shodiště, který slouží jako 
úniková cesta typu A. V domě dále nachází terasa v úrovni 1NP a střešní terasa v úrovni 
2NP . Zpevněná plocha parkoviště před domem umožňuje parkování osobních 
automobilů a čtyři stání pro vozíčkáře.  
 
Architektonické a výtvarné řešení 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího čtyřpodlažního domu. Půdorys je 
nepravidelný, hlavní tvar je písmeno L ke kterému přiléhají kuchyňské prostory ve tvaru 
obdélníku. Dům bude výškově osazen tak, že 0,000 = 185,700 m n. m. Výška objektu je 
14,450m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem nad hlavní částí (větší část 
tvaru L)  37° a nad menší částí tvaru L je jedna střešní rovina sedlové střechy ve sklonu 
36, 83° a druhá rovina ve sklonu 36, 88°. Střecha obsahuje vykýře ve sklonu 15°, 25°, 
13,8°. Nad částí půdorysu je plochá střecha.. Střecha je zakončena dřevěným podbitím 
z dřeva ošetřeného lazurou- ořechovým odstínem. Dům je zateplen systémem Baumit 
minerálními fasádními deskami. s finální úpravou se škrábanou strukturou žluté barvy. 
Soklová část je ošetřena úpravou Baumit Mozaiktop stelné barvy. Okna jsou plastová- 
výrobce Pramos s.r.o odstín ořech.. Terasa a parkoviště je vydlážděna probarvenou 
betonovou dlažbou. Na střešní terase je dlažba na štěrkovém podsipu. Oplocení 
pozemku bude řešeno pletivovým plotem s ocelovými sloupky s celkovou výškou 1,8 
m. 

 

 

 

 

 



Řešení okolí domu a přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

Pozemek má velmi mírně svažitý charakter. Teréní úpravy bodou provedeny v malém 
rozsahu. Na pozemku  budou vysázeny ovocné stromy. Řešení přístupu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace je zabezpečeno komunikací ve ve sklonu do 
2%. 

 

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

 
Vstup do domu je ze strany severozápadní. Zahrada je na stranu jihovýchodní.  
 
Obestavěný prostor: 13185,3m3 
Zastavěná plocha: 1143,21m2 
Podlahová plocha: 3651 m2 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 
 
Před započetím stavebních prací bude sejmuta ornice v potřebném rozsahu o mocnosti 
cca 200mm. Ornice bude deponována na pozemku stavebníka a po dokončení stavby 
bude použita pro ohumusování ploch zahrady. 
 
1. Výkopy 
Po skrývce ornice v potřebném rozsahu budou provedeny výkopy pro částečně 
podsklepenou část základových pasů do úrovně -3,350m, pro výtahovou šachtu    
 -4,950 a pro nepodsklepenou část obvodových stěn do úrovně  -1,300m. všechny  
výškové úrovně budou postupně odstupňovány schody ve výškách h=410mm z úrovně -
1,3m na -3,35m a z úrovně -3,35m na 4,95m  h schodu =400mm  Základová spára musí 
zůstat nerozrušená, proto je potřeba ji srovnat a začistit ručně.   
 
2. Základy 
Dle informací o geologickém podloží byly stanoveny rozměry základových pasů, 
v průběhu zemních prací může dojít ke zjištění odlišností, které mohou výkopové práce 
a způsob založení objektu měnit. Základovou spáru bude přebírat zodpovědný stavební 
dozor, který na místě určí případná další opatření. 
 
Nepodsklepené část Rd je založen na základových  pasech šířky 1,1 pod obvodovou 
stěnou podsklepené části a vnitřní nosnou stěnou nepodsklepené části, šířky 1,4m pod 
vnitřní nosnou stěnou podsklepené části, 0,9m pod obvodovou stěnou nepodsklep. části, 
0,6 m pod vnější a vnitřní stěnou nepodsklepené části s plochou střechou. Základy jsou 
z železobetonu betonu C 25/30. Pod schodištěm je použit základ v šířce 620mm 
v nepodsklepené a 720 v podsklepené části. Pod sloup v 1NP je navržena žb. Patka 
1,6x1,6m. Pro drenážní rozvody bude plocha podbetonována betonovou mazaninou ve 
spádu. Podkladní beton bude tl. 150mm z  betonu C 25/30 vyztužen při dolním a horním 
okraji kari sítí 6/150 s přesahy o dvě oka s minimálním krytím výztuže  30mm.   
 
Vnější strany obvodových pasů budou zatepleny izolací Isover styrodur tl. 80mm do 
úrovně -0,800m.  
 



3. Nosné svislé konstrukce 
Svislé nosné obvodové konstrukce 1NP a 2NP a 3NP jsou tvořeny keramickými 
tvárnicemi Porotherm 36,5 P+D na maltu TM Porotherm. Vnitřní nosné stěny jsou 
z keramických tvárnic Porotherm 30 aku P+D na maltu Baumit MM 50. Ve sklepě jsou 
obvodové stěny z BTB 50/40/24 na maltu Baumit MM50 a posléze vyplněny betonem 
C25/30.  
 
4.Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je zhotovena jako železobetonová deska z betonu C 25/30 tl. 
200mm. Pod stropními kcemi nejsou věnce, protože ŽB deska přebírá funkci ztužení.  
Stropní deska bude vyztužena dle statického posudku. Deska je izolovány v obvodu 
izolací z EPS tl. 80mm + přiložená věncovka porotherm. Konstrukce krovu je moderní 
vaznicová (sedlová střecha s vikýří) se sklonem nad hlavní částí (větší část tvaru L)  37° 
a nad menší částí tvaru L je jedna střešní rovina sedlové střechy ve sklonu 36, 83° a 
druhá rovina ve sklonu 36, 88°. Střecha obsahuje vykýře ve sklonu 15°, 25°, 13,8°. 
Hlavní prvky jsou krokve 180/100, vaznice 220/160, pozednice 160/120, kleštiny 
160/80 a sloupky 160/160. Spoje jsou klasické tesařské. Kotvení pozednic do věnců je 
provedeno pomocí chemické malty fischer. 
  
5. Zastřešení 
Je navržena pálená střešní krytina Bramac moravská taška plus. Krytina je zavěšená na 
latě 30x50mm. A nad ve střešních rovinách se sklony 13,8° až 25° na latě 40x60mm 
Pod krytinou je pojistná hydroizolace Jutadach 135, u vikýře leží na osb deskách. 
 
6. Obvodový plášť 
Obvodový plášť bude zateplen uceleným zateplovacím systémem Baumit s minerálními 
fasádními deskami tl. 100mm s plastovými hmoždinkami. Povrchová úprava bude 
Baumit Open Nanoportop se škrábanou strukturou tl. 1,5mm. boční stěna vikýře bude 
zakryta z venkovní strany osb (úprava Baumit systém) deskou a zevnitř sádrokartonem 
(uvnitř izolace)  Ostění výplní otvorů bude zatepleno tepelnou izolací tloušťky 40mm.  
 
7. Příčky, svislé nenosné konstrukce 
Příčky jsou tvořeny příčkovkami Porotherm 11,5 P+D , 14,5 P+D  na maltu Baumit 
MM 50.  
 
8. Schodiště a zábradlí 
Schodiště je monolitické nesené nosnou stěnou po obvodě.. Šířka schodiště je 1500mm. 
šířka desky je 160mm. Vyztužení se provede dle statického návrhu.  
Zábradlí je ocelové výšky 900mm, kotvené ze strany. 
 
9. Komíny 
V objektu jedva dvouprůduchoví komín Schiedel absolut –průměr průduchů 2x180mm. 
Komín je dodáván jako komplet i s komínovým opláštěním nadstřešní části v cihlovém 
vzoru. 
 
10. Podlahy 
Podlahy jsou navrženy v tloušťce 150mm na terénu v 1 NP i v 2 NP a 3NP, ale v 1S 
v tl- 100mm. Nášlapné vrstvy jsou keramická dlažba a pvc. Podlahy jsou řešeny jako 
těžké plovoucí podlahy. 
 



11. Výplně otvorů 
Dodávka oken a vchodových dveří –Pramos s.r.o. Schody na půdu a střešní okna jsou 
od firmy Fakro. Vnitřní dveře jsou s ocelovou zárubní z nabídky firmy Solodoor. 
 
12. Sanitární vybavení 
Typ a výrobce zařizovacích předmětů osazených v koupelnách a WC bude upřesněn 
investorem. V každém bytě  je 1x záchodová mísa, 1x umyvadlo, a 1x vana. 
 
13. Podhledy 
V každém podlaží kromě suterénu budou pod stropem probíhat sádrokartonové 
podhledy pro instalaci vzduchotechnického zařízení.  V šikmé části střechy, která 
částečně prochází 3NP je podhled tloušťky 150mm . 
 
14. Povrchové úpravy 
Vnitřní omítky stěn i stropů budou z omítek Baumit MPI 25. Předpokládaná tloušťka je 
15mm. V místnostech s mokrým provozem budou stěny obloženy keramickým 
obkladem do požadované výšky. 
 
Venkovní úprava stěn bude Baumit Open Top se škrábanou strukturou tl. 1,5mm. 
Malby stěna stropů budou vymalovány vápennou malbou nebo jinou malbou s dobrou 
propustností pro vodní páry. 
 
15. Izolace 
 
Hydroizolace 
Pro odizolování stavby od zemní vlhkosti bude použito souvrství modifikovaného 
asfaltového pásu 2x glastek 40 Mineral special přitavený na napenetrovaný povrch. Pod 
krytinou je pojistná paropropustná hydroizolace Jutadach 135. Plochá střecha-  mastek 
30 sticker a na něm elastek 50.garden.  
 
Tepelné izolace 
Základy: Isover EPS styrodur CS 2800 tl. 80mm, 
Obvodový plášť: minerální fasádní desky  Baumit tl. 100mm,  
Podhledy střechy: minerální vata Isover domo tl. 180 + 100mm 
Izolace podlah 1.NP isover eps 100Z 
Izolace podlah 2.NP, 3NP: minerální vlákno Isover TDPT tl.80mm 
Plochá střecha – izolace isover styrodur CS 3035 tl 2x120mm 
Obvod stropní kce- eps tl 80mm 
Strop na 3NP minerální vlna isover S tl. 120mm a isover T v tl. 120mm  
 
Parozábrany 
Zateplené podhledy střechy budou chráněny parozábranou Jutafol N 110. Při provádění 
parozábrany je třeba dbát na kvalitní provedení utěsnění a řešení detailů ukončení. 
Stropo na 3 NP bude mít parozábranu z asf. Pásu sbs Glastek 40 special mineral. 
 
 
16. Klempířské výrobky 
Střešní žlaby, svody a jiné oplechování bude z měděného plechu tl. 0,6mm bez další 
úpravy. 
 



17. Úpravy parteru a oplocení pozemku  
Zpevněné plochy budou provedeny z probarvené betonové dlažby uložené do podsypu. 
Okapový chodník bude z kameniva frakce 16-32mm. 
 
18.Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
V projektové dokumentaci jsou respektovány požadavky na výstavbu uvedené ve 
vyhlášce 137/1998 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, požadavky zákona 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Dále pak hygienické předpisy a 
požadavky ČSN 734301 - Obytné budovy. 

 
 
V Brně 13.12.2013                                                                            Kadlčík Petr      
 

 

 
 



ZÁVĚR 
 
Vypracoval jsem studii a projekt domu s pečovatelskou službou. Jednotlivé způsoby 

využití objektu se mi podařilo spojit do vhodného celku. Umístění zázemí pečovatelské 

služby a bytů pro invalidní osoby v jednom objektu bylo podmíněno bezbariérovým 

přizpůsobením dispozice. Jídelnu jsem situoval s možností výstupu na terasu v 1NP a 

společenské místnosti ve 2NP s možností výstupu na střešní terasu. Zázemí 

pečovatelské služby, jsem situoval odděleně od bytové části domu., abych umožnil její 

rozdílný provoz. Dispozice byla také přizpůsobena požárně bezpečnostnímu řešení.. 

Z architektonického hlediska jsem zvolil tvar budovy do písmene L, zastřešený 

sedlovou střechou s vikýři, s možností výstupu na balkony z jednotlivých bytů. 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů: 
 
ČSN 01 34 20: Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 43 01: Obytné budovy 

ČSN 73 05 40: Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 08 02: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 08 04: Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

ČSN 73 08 33: Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 08 10: Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů: 

 
NP  – nadzemní podlaží 
EPS  – expandovaný polystyren 
XPS  – extrudovaný polystyren 
PVC  – polyvinylchlorid 
TI  – tepelná izolace 
HI  – hydroizolace 
ŽB  – železobeton 
WC  – toaleta 
tl.  – tloušťky 
PBŘ  – požárně bezpečnostní řešení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM PŘÍLOH DIPLOMOVÉ PRÁCE: 

SLOŽKA B: STUDIE A P ŘÍPRAVA 

OBSAH: 

1.  PŮDORYS 1S    M1:100   8xA4 

2.  PŮDORYS 1NP    M1:100   8xA4 

3.  PŮDORYS 2NP    M1:100   8xA4 

4. PŮDORYS 3 NP    M1:100   8xA4 

5.  ŘEZ     M1:100   2xA4 

6.  POHLED JZ, SV    M1:100   8xA4 

7.  POHLED JV,SZ    M1:100   6xA4 

VÝPOČET SCHODIŠŤĚ 1NP      1xA4 

VÝPOČET SCHODIŠŤĚ 1S       1xA4 

VÝPOČET SCHODIŠŤĚ 2NP      1xA4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOŽKA C1: TEXTOVÁ ČÁST 

OBSAH: 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA        2xA4 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA      6xA4 

TECHNICKÁ ZPRÁVA        5xA4 

VÝPIS PRVKŮ         9xA4 

VÝPIS SKLADEB         11xA4 

 
 
 



SLOŽKA C2: VÝKRESOVÁ ČÁST 

OBSAH: 

1. SITUACE      M1:200   8xA4 

2. ZÁKLADY      M1:50    18xA4 

3. PŮDORYS 1S     M1:50    18xA4 

4. PŮDORYS 1NP     M1:50    18xA4 

5. PŮDORYS 2NP     M1:50    18xA4 

6. PŮDORYS 3NP     M1:50    18xA4 

7. STŘECHA      M1:50    18xA4 

8. STROP 1S      M1:50    15xA4 

9. STROP 1NP     M1:50    18xA4 

10. STROP 2NP     M1:50    18xA4 

11. STROP 3NP     M1:50    18xA4 

12. ŘEZ A-A´, B-B´     M1:50    18xA4 

13. POHLED JZ, SV     M1:50    18xA4 

14. POHLED JV,SZ     M1:50    15xA4 

15. DETAIL 1 -     M1:10    6xA4 

16. DETAIL 2 -     M1:10    2xA4 

17. DETAIL 3 -     M1:10    6xA4 

18. DETAIL 4 -     M1:10    6xA4 

19. DETAIL 5 -     M1:10    2xA4 

20. DETAIL 6 -     M1:10    6xA4 

          



SLOŽKA C3: ODBORNÉ POSUDKY 

OBSAH: 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ        32xA4 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK                   3xA4 

AKUSTICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ            2xA4 

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY     30xA4 

PBŘ - SITUACE     M1:200   8xA4 

PBŘ - PŮDORYS 1S     M1:100   8xA4 

PBŘ - PŮDORYS 1NP    M1:100   8xA4 

PBŘ - PŮDORYS 2NP    M1:100   8xA4 

PBŘ - PŮDORYS 3NP    M1:100   8xA4 



SLOŽKA D1:  SPECIALIZACE - BETONOVÉ KONSTRUKCE 

OBSAH: 

VÝPOČET ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ – SPOJITÁ DESKA   8xA4 

            

SPOJITÁ DESKA          15xA4  

ÚNOSNOST ZDIVA – VNĚJŠÍ STĚNA      6xA4 

ÚNOSNOST ZDIVA – VNITŘNÍ STĚNA      4xA4 

VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ     5xA4 

SCHÉMA VYZTUŽENÍ DESKY ČÁSTI DESKY  M1:50   6xA4 



SLOŽKA D2:  SPECIALIZACE - VZDUCHOTECHNICKÉ ZA ŘÍZENÍ 

OBSAH: 

TECHNICKÁ ZPRÁVA        2xA4 

VÝPOČET OBJEMŮ VZDUCHU       7xA4 

VZT PRODEJEN: SCHÉMA 1S M1:100     8xA4 

VZT PRODEJEN: SCHÉMA 1NP M1:100     8xA4 

TECHNICKÉ LISTY K NAVRŽENÝM ZAŘÍZENÍM    9xA4 

 

 


