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Abstrakt 

 

 Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technické části 

projektové dokumentace pro realizaci novostavby domova pro seniory ve městě 

Trutnově. Objekt bude sloužit osobám v pokročilém stáří, které mají zdravotní potíže  

či jsou zcela odkázané na pomoc druhých. Objekt je půdorysně rozdělen spojovacím 

průchodem na dva funkčně odlišné, avšak hmotově totožné, celky - křídlo „A“ a křídlo 

„B“. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Zastřešení je navrženo plochými střechami  

s odtokem srážkové vody pomocí vnějších a vnitřních odpadů. Koncept 

architektonického řešení stavby zapadá do okolní městské zástavby. Stavba je navržena 

z tradičních stavebních materiálů. Celý objekt je navržen pro bezbariérové využití. 

 

Klí čová slova v českém jazyce 

 

• novostavba domova pro seniory 

• nadzemní podlaží 

• vápenopísková tvárnice 

• kontaktní zateplovací systém 

• hydroizolace 

• bydlení a rehabilitace 

• bezbariérový 

 

Abstract 

 

 The topic of this dissertation is to elaborate the building-technical  

part of a project documentation for a realization of a new building „old people’s home“ 

in Trutnov. This building will be used for old people who have various health problems  

or who have to rely on other people’s help. From the top view the building is divided 

into two parts – part A and part B that have a different functionand are connected with  

a linking passage. There are two floors in the building. The roof construction  

is designed flat withoutside and inside drain pipesfor the draining off water.  

The architectural concept of the building fits in the nearby built-up area. Traditional 
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building materials are thought to be used. The whole building is designed  

as barrier-free.  

 

Keywords 

 

• new building 

• old people’s home 

• above-ground floors 

• lime-sandstone block 

• contact insulated system 

• waterproof isolation 

• housing and rehabilitation 

• barrier-free 
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Úvod 
 

 Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby domova  

pro seniory na konkrétním pozemku ve městě Trutnově. Záměrem bylo navrhnout 

novostavbu domova pro seniory, která bude sloužit osobám v pokročilém stáří,  

které mají zdravotní potíže či jsou zcela odkázané na pomoc druhých. V objektu bylo 

navrženo 18 bytů, jak jednolůžkových tak dvoulůžkových, pro ubytování maximálně  

21 seniorů. Při návrhu poměru množství jednolůžkových a dvoulůžkových bytů bylo 

pomýšleno na vysoké procento osob v pokročilém stáří, které žijí osaměle. V přípravné 

části byly zpracována architektonická studie pro rozvržení dispozic. Následně byla 

zpracována kompletní výkresová dokumentace pro provedení stavby včetně vyřešení 

problematických detailů, požárně bezpečnostního řešení a technického prostředí stavby. 

Jednotlivé návrhy jsou doloženy výpočty. 
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A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikace údajů 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby 

Novostavba domova pro seniory 

 

b) Místo stavby 

Ulice:     Volanovská, Trutnov 541 02 

Katastrální území:   Trutnov 769029 

Katastrální úřad:   Trutnov 

Parcelní číslo:   1970/1 a 2375/3 

 

A.1. 2 Údaje o stavebníkovi 

 
Jméno a příjmení:   Monika Pacíková 

Trvalé bydliště:   Zadní 143, 503 41, Hradec Králové 

Obchodní firma:   -- 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Jméno a příjmení:   Bc. Petr Baštan 

Trvalé bydliště:   Zvonková 469, 541 02, Trutnov 

Evidenční č. v ČKAIT:  -- 

Obor specializace:   pozemní stavby 

 
 

 

 

 

 



15 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

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

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

- Stavební úřad:  Stavební úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 

- Vedoucí oboru:  Eva Knotková 

- Datum vyhotovení:  13. 10. 2014 

 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě 

požadavků investora. 

 

c) další podklady 

- Katastrální mapa portál ČÚZK 

- Vizuální prohlídka 

- Fotodokumentace 

- Hydrogeologický posudek 

- Stanovení radonového rizika 

- Technické příručky a návody výrobců stavebních materiálů a hmot 

- Normy ČSN 

 

A.3 Údaje o území 

 
a) Rozsah řešeného území 

Dotčené pozemky p.p.č 1970/1 a 2375/3 v katastrálním území č. 769029 

Trutnov se nacházejí mezi centrem města Trutnova a místní okrajovou částí Volanov  

v těsné blízkosti pozemní komunikace I. třídy číslo 16. Na pozemku p.p.č 1970/1 se 

nachází 6 budov bývalého výzkumného ústavu na kontrolu a testování plodin. Tyto 

budovy jsou určeny k demolici. Pozemky jsou mírně svažité směrem k západu. 

Převýšení pozemků je 2 m. V jižní části pozemku p.p.č. 1970/1 se nachází nivelační 

bod, který je součástí nivelačního pořadu De8 Trutnov - Chotěvice. Bod je označen jako 

De8-4 a jeho výšková úroveň je 433.668 m.n.m.  
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Na stavebním pozemku byly provedeny průzkumy radonového rizika  

a základových poměrů. Průzkum radonového rizika prokázal převažující zvýšený 

radonový index o středním radonovém riziku. Průzkumem základových poměrů byla 

zjištěna zemina třídy F6 - navážka, štěrk jílovitý - konzistence pevné a F4 - jíl písčitý - 

konzistence tuhé až pevné. Hladina podzemní vody se vyskytuje v dostatečně veliké 

hloubce rovnající se hodnotě 6,0 m a nebude tak mít žádný vliv na výstavbu. 

 Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude provedeno přípojkami, 

 které vedou v těsné blízkosti pozemků. Napojení bude provedeno na veřejný 

kanalizační řád, veřejný vodovodní řád, veřejný horkovodní řád a veřejnou síť 

elektrické energie nízkého napětí. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

 Pozemky dotčené záměrem se nachází mimo památkové zóny, památkové 

rezervace, zvláště chráněné území a záplavové území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemky jsou mírného sklonu klesajícího od východu k západu a s převýšením  

2 m. Pozemky z převážné části tvoří travnaté plochy umožňující vsakování dešťových 

vod. Objekt bude napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci. Dešťové vody budou 

svedeny do nově vybudovaných vsakovacích jímek. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Dle územního plánu města Trutnov jsou pozemky p.p.č 1970/1 a 2375/3 určené  

pro zástavbu občanskou vybaveností. Uzemní a prostorové podmínky jsou splněny. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 

a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím a vydaným regulačním plánem. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navržená novostavba domova pro seniory splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí.  

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nevyskytují se. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice.  

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem: 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 1970/1, ostatní plocha 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 2375/3, zahrada 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 2874/8, ostatní plocha, 

Vlastnické právo pozemků náleží právnické osobě Monice Pacíkové, Zadní 143, 

Pouchov, 503 41 Hradec Králové. 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 2337/2, ostatní plocha, vlastnické 

právo pozemku náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 140 00 Praha. 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 2342, ostatní plocha, vlastnické právo 

pozemku náleží městu Trutnovu, Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 

541 01 Trutnov. 

 

Parcely sousedící: 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 2090/2, ostatní plocha, vlastnické 

právo město Trutnov 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 2090/8, ostatní plocha, vlastnické 

právo město Trutnov 
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• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 2375/4, zahrada, vlastnické právo 

město Trutnov 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 2874/7, zahrada, vlastnické právo 

město Trutnov 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 2874/9, ostatní plocha, vlastnické 

právo město Trutnov 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 2874/3, ostatní plocha, vlastnické 

právo město Trutnov 

• k.ú. 769029, Trutnov, parcela číslo 1964/2, ostatní plocha, vlastnické 

právo město Trutnov 

 

Stavba s ochranným pásmem: 

• k.ú. 769029, Trutnov, stavba 2576, zastavěná plocha a nádvoří, 

vlastnické právo ČEZ Distribuce a.s. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o novostavbu domova pro seniory. 

 

b) Účel užívání stavby 

Převážnou část novostavby domova pro seniory tvoří ubytování a poskytování  

zdravotní a sociální péče seniorů. Jedná se o 18 bytů, místnosti rehabilitace a místnost 

kondičního cvičení. Zbylou část tvoří administrativní a technické zázemí objektu.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jde o trvalou stavbu.  

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Stavba není památkově chráněná. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Novostavba domova pro seniory byla navržena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Při návrhu bylo pomýšleno na nutnost zajištění bezbariérového řešení všech 

provozů objektu. Všechny místnosti užívané osobami se sníženou schopností pohybu 

byly navrženy dle předepsaných platných norem a vyhlášek. Nedílnou součástí celého 

areálu jsou venkovní zpevněné pochozí a pojízdné plochy, které byly řešeny s ohledem  

na bezbariérovost. Zpevněné plochy byly navrženy v maximálním přípustném příčném 

sklonu 2 %, podélném sklonu 8,33 % a bez výškových rozdílů větších než 20 mm. 

Otevíraná dveřní křídla hlavních vstupů do objektu jsou opatřeny pomocným madlem  

ve výšce 900 mm a celé jejich šířce. Předprostor hlavních vstupů do objektu byly 

navrženy tak, aby umožňovaly otočení osoby na vozíku. Šikmé rampy byly navrženy  

v maximálním přípustném sklonu 6,25 %, po obou stranách s madly ve výškách  

750 a 900 mm a spodní tyčí zábradlí ve výšce 250 mm. Z celkového počtu  

27 odstavných a parkovacích stání byly vyhrazeny dvě parkovací místa pro imobilní 

osoby. Obě místa disponují zvětšenými rozměry s svislým a vodorovným označením. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  

z jiných právních předpisů 

Všechny orgány dotčené záměrem výstavby novostavby domova pro seniory 

byly požádány o vyjádření a stanoviska. Všechny obdržené požadavky dotčených 

orgánů, včetně požadavků vyplývající z vydaného stavebního povolení, byly 

vyhodnoceny a zapracovány do projektové dokumentace. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.)  

Výměra pozemků:   14.230 m2 

Zastavěná plocha objektu:  1.794,803 m2 

Obestavěný prostor objektu:  15.026,331 m3 
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Celková užitná plocha:  2.619,122 m2 

Počet bytů pro seniory:  18 bytů 

Počet ubytovaných seniorů:  21 

 

i) Základní bilance stavby 

Bilance tepelných ztrát objektu 

Řešeno v samostatné příloze D.1.4 Technika prostředí staveb. 

 

Bilance splaškových odpadních vod 

Není předmětem diplomové práce. 

 

Bilance potřeby studené vody 

Není předmětem diplomové práce. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění  

na etapy) 

Přepokládaný termín zahájení stavby:  05/2015 

Předpokládaný termín ukončení stavby:  10/2017 

Etapy výstavby: 

• zemní práce a přípojky inženýrských sítí 

• hrubá spodní stavba 

• hrubá vrchní stavba 

• vnitřní kompletace - podhledy  

• kompletace vnitřních rozvodů, kompletace fasády  

• dokončovací stavební práce  

• okolní zpevněné plochy 

 

k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady: 87 380 000,- Kč (cenový ukazatel 5815 Kč/m3 - budovy 

pro sociální péči, dle cenového ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013) 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 
SO - 01 Domov pro seniory - křídlo "A'' 

SO - 02 Domov pro seniory - křídlo "B'' 

SO - 03 Domov pro seniory - spojovací průchod 

SO - 04 Zpevněné pochozí plochy - dlažba 

SO - 05 Zpevněné pochozí plochy - mláto 

SO - 06 Zpevněné pojízdné plochy - asfalt 

SO - 07 Zpevněná plocha pro nádoby na odpad 

SO - 08 Vodovodní přípojka 

SO - 09 Kanalizační přípojka 

SO - 10 Teplovodní přípojka 

SO - 11 Elektrická přípojka o nízkém napětí 

SO - 12 Dešťová kanalizace 

SO - 13 Obrubníky a krajníky 

SO - 14 Vedení veřejného osvětlení 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území 

 

a) charakteristika území 

Dotčené pozemky p.p.č 1970/1 a 2375/3 v katastrálním území č. 769029 

Trutnov se nacházejí mezi centrem města Trutnova a místní okrajovou částí Volanov  

v těsné blízkosti pozemní komunikace I. třídy číslo 16. Na pozemku se nachází 6 budov 

bývalého výzkumného ústavu na kontrolu a testování plodin. Tyto budovy jsou určeny  

k demolici. Pozemky jsou mírně svažité směrem od východu k západu. Převýšení 

pozemků je 2 m. Hladina podzemní vody je v dostatečně veliké hloubce, nebude tak mít 

vliv na návrh zařízení staveniště. Z hlediska uvažovaných prací je vhodnost  

a dostupnost staveniště dobrá. Příjezd staveništní dopravy na pozemek bude napojením 

na silnici první třídy č. 16  dočasně zpevněnou plochou, která bude následně odstraněna 

a na jejím místě dojde k terénní úpravě. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum) 

Průzkumem radonového rizika bylo zjištěno střední radonové riziko.  

Průzkumem základových poměrů bylo zjištěno: 

• hladina podzemní vody v hloubce 6,0 m pod terénem, 

• zemina třídy F6 - navážka, štěrk jílovitý - Rdt = 200 kPa. 

• zemina třídy F4 - jíl písčitý - Rdt = 200 kPa. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemky, popřípadě jejich část, se nacházejí ve dvou ochranných pásmech 

technické infrastruktury. Prvním pásmem, které probíhá přes oba pozemky, je kruhové 

ochranné pásmo radiokomunikačních objektů, významných TV a rozhlasových 

vysílačů, o poloměru 500 m. Pro navržený objekt není toto pásmo nijak omezující. 

Druhým pásmem, které se vyskytuje z malé části v jihovýchodním okraji pozemku,  

je okolo rozvodny (transformátoru) elektrické energie. Toto pásmo, o poloměru 30 m, 

není taktéž pro daný záměr nijak omezující, navržený objekt je umístěn mimo něho. 

Obě ochranná pásma jsou zaznamenána do projektové dokumentace. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

 Pozemky dotčené záměrem se nachází mimo záplavové, poddolované a jiné 

území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba v době užívání nebude vykazovat negativní vliv na okolní stavby  

a pozemky. Pouze v době výstavby bude v okolí stavby panovat zvýšená hladina 

akustického hluku. Majitelům objektů v nejbližším okolí stavby budou poskytnuty 

informace o započetí prací vykazujících nadměrný hluk. Pro snížení hluku, v blízké 

bytové zástavbě, vyvolaného automobilovou nákladní dopravou bude po dobu výstavby 

vybudována dočasná zpevněná plocha napojená na silnici první třídy č. 16 probíhající 

 při jižní hranici pozemků mimo již zmíněnou bytovou zástavbu. Tato plocha bude 

následně odstraněna a na jejím místě dojde k terénní úpravě. Pro zajištění bezpečného 

provozu a zamezení přístupu cizích osob bude stavba v průběhu výstavby oplocena. 

Pozemky jsou mírného sklonu klesajícího od východu k západu a s převýšením  

2 m. Pozemky z převážné části tvoří travnaté plochy umožňující vsakování dešťových 

vod. Objekt bude napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci. Dešťové vody budou 

svedeny do nově vybudovaných vsakovacích jímek. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nachází 6 budov bývalého výzkumného ústavu na kontrolu  

a testování plodin. Tyto budovy jsou určeny k demolici.  

Na pozemku bylo zjištěno 37 vzrostlých dřevin. Převážná většina dřevin se 

nachází v okrajových částech pozemků, proto se jich myšlený záměr výstavby objektu 

nijak nedotkne. 

Z důvodu zvoleného situování stavby na pozemek jsou navrženy 4 dřeviny  

na kácení. Součástí novostavby domova pro seniory jsou nové sadové úpravy, díky 

kterým budou pokácené dřeviny nahrazeny novými výsadbami. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Návrhem řešení nedojde k záboru PUPFL ani k jinému dotčení lesních pozemků. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu) 

Napojení stavby po dobu jejího užívání bude provedeno formou silničního 

sjezdu z místní pozemní komunikace, p.p.č. 2090/2, která probíhá v těsné blízkosti 

pozemku při severovýchodní straně. Na tento sjezd navazují zpevněné pojízdné plochy 

směřující jak k zásobovacímu, tak i k hlavnímu vchodu, objektu. V předprostoru 

hlavního vchodu je navrženo 27 parkovacích a odstavných stání, z nichž jsou dvě místa 

vyhrazena pro osoby ZTP. Stání jsou navržena o rozměrech 2,5 x 5 m a 3,5 x 5 m. 

 Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude provedeno přípojkami,  

které vedou v těsné blízkosti pozemků. Napojení bude provedeno na veřejný 

kanalizační řád, veřejný vodovodní řád, veřejný horkovodní řád a veřejnou síť 

elektrické energie nízkého napětí. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Pro daný záměr výstavby se nevyskytují žádné věcné ani časové vazby, 

omezující její realizaci. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Jedná se o novostavbu domova pro seniory. Převážnou část novostavby domova  

pro seniory tvoří ubytování a poskytování zdravotní a sociální péče seniorům. Jedná se  

o 18 bytů, místnosti rehabilitace a místnost kondičního cvičení. Zbylou část tvoří 

administrativní a technické zázemí objektu.  

 

Výměra pozemků:   14.230 m2 

Zastavěná plocha objektu:  1.794,803 m2 

Obestavěný prostor objektu:  15.026,331 m3 

Celková užitná plocha:  2.619,122 m2 

Počet bytů pro seniory:  18 bytů 

Počet ubytovaných seniorů:  21 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
 Pro umístění stavby byl vybrán pozemek p.p.č 1970/1, jejímž vlastníkem je 

právnická osoba Monika Pacíková, Zadní 143, Pouchov, 503 41 Hradec Králové. 

Současně dotčené pozemky stavby p.p.č 2375/3 a 2874/8 jsou v osobním vlastnictví 

zmíněné osoby. Pozemky jsou mírného sklonu klesajícího od východu k západu  

a s převýšením 2 m. 

 Napojení stavby po dobu jejího užívání bude provedeno formou silničního 

sjezdu z místní pozemní komunikace, p.p.č. 2090/2, která probíhá v těsné blízkosti 

pozemku při severovýchodní straně. Na tento sjezd navazují zpevněné pojízdné plochy 

směřující, jak k zásobovacímu, tak i k hlavnímu, vchodu objektu. V předprostoru 

hlavního vchodu je navrženo 27 parkovacích a odstavných stání, z nichž jsou dvě místa 

vyhrazena pro osoby ZTP. S ohledem na hlukové podmínky, které se mohou  

v budoucnu negativně změnit, v důsledku intenzity silniční dopravy silnice první třídy 

č. 16 probíhající podél jižní hranice pozemku, je samotný objekt novostavby domova 

pro seniory situován při severní hranici pozemku. 

 Urbanistické řešení stavby je v souladu s okolní zástavbou. Vybrané parcely  

se nacházejí v té části města, kde se, při jejich severní a severozápadní hranici, nachází 

panelová zástavba a objekty průmyslové výroby. Právě díky těmto objektům vzešel 

výsledný návrh domova pro seniory. Půdorys objektu je pravoúhlý a nepravidelný. 

Objekt je půdorysně rozdělen spojovacím průchodem na dva hmotově totožné celky - 

křídlo „A“ a křídlo „B“. Obě křídla mají dvě nadzemní podlaží. Zastřešení je navrženo 

plochými střechami.  

 Byly dodrženy podmínky územního plánu, podle něhož jsou dotčené pozemky 

určeny pro zástavbu občanskou vybaveností. Podmínka prostorového uspořádání 

dovolující maximálně 3 nadzemní podlaží je taktéž splněna. 

 Oplocení pozemku nebylo navrženo. V severovýchodní části pozemku  

se nachází zpevněná plocha pro umístění odpadových nádob. 

 Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude provedeno přípojkami,  

které vedou v těsné blízkosti pozemků. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
 Objekt je půdorysně rozdělen na dva funkčně odlišné celky - křídlo „A“ a křídlo 

„B“. Převážnou část novostavby domova pro seniory tvoří ubytování a poskytování  

zdravotní a sociální péče seniorů. Jedná se o 18 bytů, místnosti rehabilitace a místnost 

kondičního cvičení. Zbylou část tvoří administrativní a technické zázemí objektu.  

V objektu není navržena žádná technologická výroba. Technické zázemí objektu  

je umístěno v 1.NP křídla „B“. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Ubytovací i provozní část je navržena pro přístup osob se sníženou schopností 

pohybu. Obě tyto části byly navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Návrhem pokojů, hygienických zařízení, chodeb a velikosti dveřních otvorů byly 

dodrženy požadované minimální rozměry. Obě nadzemní podlaží jednotlivých křídel 

objektu jsou propojeny dvěmi schodišti a jedním výtahem. V křídle „A“ se jedná  

o výtah klasických rozměrů, v křídle „B“ o výtah větších rozměrů umožňující přepravu 

osob na lůžku. Rovněž při návrhu rozměrů a sklonů schodišť byly dodrženy požadované 

minimální rozměry a maximální sklony. V 2.NP křídla „B“ je mimo jiné možné 

ubytování až pěti osob trvale ležících. Pro případ obsazení pokojů těmito osobami byla 

v tomto nadzemním podlaží navržena místnost asistovaného koupání.  

 Stravování ubytovaných osob a zaměstnanců domova pro seniory bude zajištěno 

hotovými jídly formou tabletového systému. Užití tabletového systému spočívá  

v uchovávání, transportu a výdeji stravy mimo vlastní budovu kuchyně. Díky 

izolovaným „boxům“ z polyuretanu je zajištěna výdejová teplota jídel po dobu  

45 minut. Donášková služba bude jídlo roznášet ubytovaným osobám přímo  

na pokojích, zaměstnancům pak v kancelářích. Zaměstnanci mají možnost si jídlo sníst 

v navržené jídelně umístěné v 1. NP křídla „B“. 

 Bezbariérově jsou taktéž navrženy hlavní vstupy do obou křídel objektu,  

a zpevněné pojízdné a pochozí plochy. Z celkového počtu 27 odstavných a parkovacích 

stání byly vyhrazeny dvě parkovací místa pro imobilní osoby. Obě místa disponují 

zvětšenými rozměry se svislým a vodorovným označením. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 
 Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. K ujmě na zdraví, 

ubytovaných osob nebo zaměstnanců, může dojít pouze vlastní nepozorností. Zvýšená 

pozornost se při užívání stavby musí věnovat manipulaci a skladování zdravotnického 

odpadu. U všech domácích spotřebičů a zařízení budou k dispozici uživatelské 

bezpečnostní pokyny. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Objekt, zastřešený plochými střechami, je půdorysně rozdělen na dva funkčně 

odlišné celky - křídlo „A“ a křídlo „B“. Převážnou část novostavby domova pro seniory 

tvoří ubytování a poskytování  zdravotní a sociální péče seniorům. Jedná se o 18 bytů, 

místnosti rehabilitace a místnost kondičního cvičení. Zbylou část tvoří administrativní  

a technické zázemí objektu. V objektu není navržena žádná technologická výroba. 

Technické zázemí objektu je umístěno v 1.NP křídla „B“. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Zemními prácemi se rozumí výkopové práce. Skrz dané stavební pozemky 

nevedou žádné z inženýrských sítí. Před zahájením těchto prací se dle podmínek 

určených v uzemním rozhodnutí vytyčí objekt lavičkami a vyznačí se výškový bod,  

od něhož se budou dále určovat ostatní příslušné výšky. Samotné zemní práce započnou 

sejmutím ornice o mocnosti 0,2 m, která bude ponechána na pozemku. Výkopové práce 

budou provedeny strojně. Doporučený sklon dočasných výkopů je 1 : 0,5.  

Před započetím betonáže základových konstrukcí bude potřebné výkopy očistit  

až na základovou spáru. 

Průzkumem základových poměrů byla zjištěna zemina třídy F6 - navážka, štěrk 

jílovitý - konzistence pevné a F4 - jíl písčitý - konzistence tuhé až pevné. Hladina 

podzemní vody se vyskytuje v dostatečně veliké hloubce rovnající se hodnotě 6,0 m,  

a nebude tak mít žádný vliv na výstavbu. 

 S ohledem na již zmíněné základové poměry vyplývající z hydrogeologického 

průzkumu je okolo objektu navržena drenáž. 
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Základové konstrukce 

Základové konstrukce byly navrženy s ohledem na zjištěné základové poměry  

a zatížení působící v základové spáře. Základová spára se nachází v hloubce 1,37 m  

pod terénem. Základy nosných stěn objektu jsou navrženy z monolitických betonových 

pasů a v případě dvou vnitřních sloupů z monolitických betonových patek.  

Dle působících zatížení byly navrženy základové konstrukce o rozměrech: 

křídlo „A“ 

 vnější stěna: a = 250 mm, b = 800 mm, h = 500 mm 

 vnitřní stěna: a = 300 mm, b = 900 mm, h = 600 mm 

křídlo „B“ 

 vnější stěna: a = 300 mm, b = 900 mm, h = 600 mm 

 vnitřní stěna: a = 500 mm, b = 1300 mm, h = 900 mm 

 vnitřní sloup: a = b = 2150 mm, h = 600 mm 

Spojovací průchod 

 vnější stěna: a = 150 mm, b = 600, h = 400 mm 

 

 S ohledem na skutečnost zjištěné nezámrzné hloubky budou základy   

pod obvodovými stěnami objektu dozděné z tvarovek ztraceného bednění BEST 

tloušťky 300 mm, které se pomocí výztuže svážou se základovými pasy. Základové 

pasy a patky jsou navrženy z betonu C16/20. Podkladní deska tloušťky 150 mm  

(v místě výtahů 200 mm) je navržena taktéž z betonu C16/20 spolu s KARI sítí - oka 

150 x 150 x 6 mm. Všechny prostupy (nejsou předmětem diplomové práce) vedoucí 

skrz základové konstrukce a podkladní desku je nutné dobře utěsnit. Základové 

konstrukce pod všemi svislými nosnými konstrukcemi objektu a konstrukcemi schodišť 

se vyměří a provedou dle stavebních výkresů: 

• základů křídla "A", 

• základů křídla "B". 

 

 Opěrné stěny výšky 1200 mm jsou navrženy ze suchého systému zdění 

Stavoblock, jenž nevyžadují vlastní základ. Za postačující založení postačí štěrkové 

lože o mocnosti 200 mm. 
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Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo je z tvárnic Silka S12 - 1800 o rozměrech 300 x 248 x 248 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je z tvárnic Silka S12 - 1800 o rozměrech 300 x 248 x 248 mm  

a S20 - 2000 o rozměrech 240 x 248 x 248 mm. Dělící příčky jsou z tvárnic  

Silka S20-2000 o rozměrech 150 x 248 x 248 mm. Podstatou těchto tvárnic je 

vápenopísek. 

Nenosné vnitřní obezdívky z tvárnic YTONG o rozměrech 50 x 249 x 599 mm. 

Postatou těchto tvárnic je pórobeton. 

 Opěrné zdivo tloušťky 400 mm je navrženo ze systému Stavoblock.  

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je tvořena ze systému LIASTROP. Tento 

systém tvoří plné železobetonové panely. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm.  

Při montáži je nutné dodržovat technologický postup daný výrobcem. 

Naddveřní a nadokenní překlady jsou prefabrikované překlady Liapor  

PS 175 x 240 a PS 115 x 240. V případě překlenutí otvorů v nenosných příčkách jsou 

použity samonosné překlady Porfix. 

Stropní konstrukce a vynechané prostupy v nich se provedou dle stavebních 

výkresů: 

• sestavy dílců nad 1.NP křídla "A", 

• sestavy dílců nad 1.NP křídla "B", 

• sestavy dílců nad 2.NP křídla "A", 

• sestavy dílců nad 2.NP křídla "B".  

 

 V místě prostupu jsou stropní panely uloženy na jednostrannou  

nebo oboustrannou ocelovou výměnu. 

Převislá balkónová konstrukce je řešena jako prefabrikát s prvkem Schöck  

typ K tloušťky 250 mm (viz výkres Detail D11). Ve stropě budou pro zakotvení použity 

panely s vybráním, které budou po osazení zality betonem.  

Obvodové ztužující věnce budou zatepleny v rámci zateplení celého objektu 

tepelnou izolací Isover TF Profi tloušťky 160 mm. 

 Současně byly pro překlenutí vnitřních prostorů navrženy monolitické 

železobetonové překlady, jejichž rozměry vycházejí z předběžného návrhu dle: 
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hp = (1/12 ÷ 1/10) * L         (1) 

bp = (1/3 ÷ 1/2) * hp.         (2) 

 

Schodiště 

V objektu byly navrženy celkem čtyři schodiště, v každém křídle po dvou. 

Všechny schodiště propojující výškové úrovně 1.NP a 2.NP jsou navrženy jako 

monolitické železobetonové dvouramenné schodiště. 

Parametry schodišť v křídle „A“  jsou: 

• šířka schodišťového ramene 1500 a 1505 mm, 

• počet stupňů 21, 

• výška a šířka stupně 154,8 x 320 mm, 

• sklon schodiště 25,81 °. 

Parametry schodišť v křídle „B“  jsou: 

• šířka schodišťového ramene 1505 a 1650 mm, 

• počet stupňů 25, 

• výška a šířka stupně 160 x 310 mm, 

• sklon schodiště 27,3 °. 

Nášlapnou vrstvu schodišť bude tvořit keramická dlažba. Všechna schodiště budou 

založena za základovém pasu. 

 

Výtahová šachta 

Návrh byl proveden dle ČSN 27 4210. Obě výtahové šachty jsou navrženy  

jako železobetonové konstrukce, které jsou založeny na základové desce v tloušťce 

200 mm. Všechny obalové konstrukce šachty (stropy, podlahy, stěny) jsou navrženy 

z takového materiálu, který odolává zatížení, deformaci a požáru. Dno výtahových 

šachet, v hloubce 1200 mm od projektového počátku, bude tepelně izolováno  

a ochráněno hydroizolací proti pronikání vlhkosti. Montáž samotných výtahů bude 

zajištěna specializovanou firmou. 

 

Střešní konstrukce 

Zastřešení je navrženo plochými jednoplášťovými střechami s odtokem srážkové 

vody pomocí vnějších a vnitřních odpadů. Sklon střešních rovin je odlišný. Spádová 

vrstva je tvořena lehčeným perlitbetonem v minimální tloušťce 50 mm. Zateplení 



32 
 

plochých střech bude provedeno ve dvou vrstvách s překrytými spárami pomocí 

tepelných izolací z minerální plsti v celkové tloušťce 200 mm. Jako podkladní tepelná 

izolace bude použita izolace Isover T tloušťky 100 mm na níž přijde Isover S taktéž  

v tloušťce 100 mm. Hydroizolace je navržena ze dvou SBS modifikovaných asfaltových 

pásů. Podrobněji je skladba střešního pláště popsána v příloze D.1.1.C Dokumenty 

podrobností. 

 

Podlahy a podhledy 

 V objektu byly navrženy podlahy s ohledem na účel jednotlivých místností. 

Zateplení podlah na terénu bylo navrženo dle požadavku na splnění maximálního 

součinitele prostupu tepla daného normou ČSN  73 0540 - 2 (2011). Nášlapnými 

vrstvami podlah jsou keramická dlažba a marmoleum. Podlaha s nášlapnou vrstvou  

z keramické dlažby bude opatřena po obvodě keramickým soklem výšky 100 mm.  

V případě podlahy s nášlapnou vrstvou z marmolea bude právě tato nášlapná vrstva 

vytažena na zeď do výšky 70 mm. Pro toto vytažení bude použitá PS linoleum 

fabionová lišta s vnitřním poloměrem 30 mm. Jednotlivé skladby podlah jsou zřetelně 

popsané v příloze Výpis skladeb konstrukcí. 

 V místě hlavních a vedlejších vchodů do objektu je navržena nášlapná vrstva  

z mrazuvzdorné keramické dlažby.  

  Podhledy jsou navrženy v místě vstupní haly, hobby místnosti - klubovny, 

jídelny a hygienického zařízení 1.NP křídla „B“. V 2.NP téhož křídla je podhled 

navržen v místě haly a hygienického zařízení. Jako podhledy jsou navrženy 

sádrovláknité desky Rigidur tloušťky 12,5 mm. Nosnou konstrukci tvoří ocelové 

pozinkované tenkostěnné profily R-CD a R-UD. 

 

Dilatace 

 Pro zvýšení bezpečnosti chování konstrukce byla s ohledem na velikost objektu 

navržena dilatace po celé výšce objektu v místě mezi spojovacím průchodem a křídlem 

"B" novostavby domova pro seniory. Byla navržena dilatace základových konstrukcí, 

svislých a vodorovných nosných konstrukcí, podlahy a střešní konstrukce. 

 Dilataci objektu bude zastávat v případě: 

• základových konstrukcí - TI Isover EPS perimetr tl. 30 mm, 

• podlahy - dilatační systém Mapotrix typ FKW VARIO M, 

• svislých nosných konstrukcí - TI Isover EPS 100S tl. 20 mm, 
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• vodorovných nosných konstrukcí - TI Isover EPS 100S tl. 20 mm,  

• střešní konstrukce - TI Isover EPS 100S tl. 20 mm. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 

 Hlavní hydroizolační schopnost podlah umístěných na terénu bude zastávat  

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plnoplošně 

natavený na nátěrem opatřený podklad. Současně bude tvořit funkci protiradonové 

izolace. 

 V případě hydroizolace střešního pláště bude užito SBS modifikovaného 

asfaltového pásu ve dvou vrstvách. 

 V hygienických zařízeních objektu bude pod obklady a dlažbou provedena 

stěrková hydroizolace. 

 

Izolace tepelné 

Pro zateplení základů bude použit tepelně izolační materiál XPS Isover Styrodur 

4000 CS tloušťky 140 mm. Jako kontaktní zateplovací systém vrchní stavby byly 

navrhnuty desky z minerálních vláken Isover TF Profi 16 tloušťky 160 mm. V případě 

bočních stěn oddělujících od sebe v 1.NP terasy a v 2.NP balkóny je navržena tepelná 

izolace Isover TF Profi 10 tloušťky 100 mm. Ve skladbě podlah umístěných na terénu je 

navržena tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100S v celkové tloušťce 100 mm  

a 130 mm. Při návrhu skladeb podlah na terénu bylo dbáno na splnění požadavku 

součinitele prostupu tepla a hodnoty poklesu dotykové teploty. V podlahách 2.NP je 

navržena ve dvou vrstvách tepelně izolační deska Isover N v tloušťkách 40 a 50 mm 

spolu s podlahovými pásky N/PP tloušťky 15 mm. Tyto pásky oddělují konstrukce 

podlah od stěn, a tak spolu s izolačními deskami zlepšují kročejovou neprůzvučnost. 

 Zateplení plochých střech s vnitřními odpady bude provedeno ve dvou vrstvách 

pomocí tepelných izolací z minerální plsti v celkové tloušťce 200 mm. Jako podkladní 

tepelná izolace bude použita izolace Isover T tloušťky 100 mm, na níž přijde Isover S 

taktéž v tloušťce 100 mm. V ploše 500 x 500 mm v místě střešních vpustí je navržena 

tepelná izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS 100S a Isover EPS 150S. 

 Zateplení plochých střech s vnějšími odpady bude rovněž provedeno ve dvou 

vrstvách tepelnou izolací z minerální plsti. S ohledem na případné objemové změny 

spádové vrstvy z perlitbetonu bude v místě okapu užito tepelné izolace z pěnového 

polystyrenu Isover EPS 100S v tloušťce 190 mm (viz Detail D4). 
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 Zateplení dna výtahových šachet bude provedeno pomocí tepelné izolace Isover 

EPS perimetr tloušťky 100 mm. 

 

Výplně otvorů 

 Veškeré výplně otvorů jsou navrženy jako dřevěné. Členění a typy jednotlivých 

výplní jsou patrné z přílohy D.1.1.C.13 Výpis prvků. Před výrobou výplní otvorů  

na míru je nutné zaměřit otvory pro upřesnění výrobních rozměrů. Montáž výplní 

otvorů bude provedena dle montážních předpisů. 

 

Zámečnické výrobky 

 Zámečnické výrobky jsou podrobněji popsány v příloze D.1.1.C.13 Výpis prvků. 

 

Truhlá řské výrobky 

 Základní rozměry a tvary dveří a oken jsou zakresleny v projektové 

dokumentaci. Truhlářské výrobky jsou podrobněji popsány v příloze D.1.1.C.13 Výpis 

prvků. 

 

Klempířské výrobky 

 Jedná se o okapní žlaby, dešťové svody a okenní parapety a oplechování. 

Klempířské výrobky jsou podrobněji popsány v příloze D.1.1.C.13 Výpis prvků. 

 

Povrchové úpravy stěn a stropů 

 Venkovní povrchy stěn budou opatřeny fasádní omítkou Baumit NanoporTop 

tloušťky 3 mm. V oblasti soklu bude povrch stěn opatřen vodoodpudivou omítkou 

Baumit MosaikTop tloušťky 2 mm. Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny sádrovou 

omítkou Knauf MP 75 tloušťky 10 mm. Sádrovláknité podhledy budou opatřeny 

nátěrem. V hygienických zařízeních objektu bude pod obklady a dlažbou provedena 

stěrková hydroizolace. 

 

Zdravotechnika a ohřev TUV 

 Pro rozvod vody k zařizovacím předmětům v objektu bylo navrženo plastové 

potrubí Ekoplastik. TUV bude zajištěna prostřednictvím OPS umístěné v technické 

místnosti v 1.NP křídla „B“. 
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Vytápění 

 Objekt bude vytápěn dálkově, tzn. zdroj tepla bude umístěn mimo vytápěný 

objekt. Objekt bude připojen na uzavřený okruh nosného média pro přenos tepelné 

energie. V křídle „B“ je navržena technická místnost, ve které bude umístěna OPS, 

sloužící pro předání tepelné energie z nosného média sekundárního topného okruhu  

do nosného média uzavřeného topného okruhu v objektu. 

 Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková. Mezi 1.NP a 2.NP je navrženo 

stoupací potrubí. Trubní  rozvody v obou křídlech domova pro seniory jsou vedeny  

z větší části v podlahách. Otopná tělesa  jsou navržena jako desková. 

 

Větrání 

 Místnosti budovy jsou převážně větrány přirozeně okny. Odvětrání WC je 

řešeno větracím potrubím umístěným v instalačních šachtách s vyústěním nad střešní 

rovinou. Odtah je zajištěn nástěnným ventilátorem s časovým doběhem. V místnostech,  

ve kterých je umístěn elektrický sporák, je navržena digestoř s odtahem 

znehodnoceného vzduchu odtahovým potrubím s vývodem na fasádě opatřeným 

mřížkou. 

 

Technická infrastruktura 

 Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude provedeno přípojkami,  

které vedou v těsné blízkosti pozemků. Napojení bude provedeno na veřejný 

kanalizační řád, veřejný vodovodní řád, veřejný horkovodní řád a veřejnou síť 

elektrické energie nízkého napětí. 

 

Oplocení 

 S ohledem na druh provozu stavby není s oplocením pozemků uvažováno. 

 

Zpevněné plochy 

 Nášlapnou vrstvou pochozích ploch v předprostoru objektu tvoří betonová 

dlažba. V místě parku jsou nášlapné vrstvy pochozích ploch odlišné. Hlavní pochozí 

plocha, směřující osou celého parku od předprostoru domova pro seniory ke stezce  

pro pěší, bude vydlážděna betonovou dlažbou. Nášlapnou vrstvou vedlejších pochozích 

ploch parku bude mláto. 

 Povrch pojízdných ploch, parkovacích a odstavných stání bude asfaltový. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

 „Stavba byla navržena a provedena tak, aby zatížení, která na ni budou 

pravděpodobně působit v průběhu výstavby a užívání, neměla za následek: 

- zřícení celé stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřípustné deformace, 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení  

nebo instalovaného vybavení v důsledku v důsledku větší deformace 

nosné konstrukce, 

- poškození neúměrné původu poškození.“ 1 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

 
 V objektu je navržena OPS umístěná v technické místnosti v 1.NP křídla „B“  

a dva výtahy, po jednom v každém křídle, od výrobce Vymyslický - Výtahy spol. s r.o.. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 
 Viz příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 
a) kritéria tepelně technického posouzení 

 Viz příloha D.1.4 Technika prostředí staveb. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  

a komunální prostředí 

 
 Při návrhu novostavby domova pro seniory se dbalo na splnění všech 

hygienických požadavků tykajících se vytápění, větrání, osvětlení a zásobování teplou 

                                                 
1 Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví [online], 2014 [cit. 2014-04-23]. 
Dostupný z WWW:<http://www.sgpstandard.cz/editor/files/stav_vyr/1_14_zp_1.htm >. 
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vodou. Splnění požadavků na vytápění, větrání a osvětlení je popsáno, viz příloha  

D.1.4 Technika prostředí staveb. 

 S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění. 

Odpad bude tříděn a skladován v nádobách na odpad na místě jim vyhrazeným  

a následně pravidelně odvážen. Nádoby na odpad budou barevně odlišeny podle druhu 

shromažďovaných odpadů. Zvláštní pozornost při nakládání s odpady bude věnována 

zdravotnímu materiálu, který bude odvážen pověřenou firmou do spaloven. Biologicky 

rozložitelný odpad bude odvážen externí firmou provádějící údržbu zeleně v areálu. 

 Stavba svým provozem nebude vykazovat negativní vliv na okolní stavby. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikání radonu z podloží 

 Průzkum radonového rizika prokázal převažující zvýšený radonový index  

o středním radonovém riziku. Z důvodu eliminace tohoto rizika je navržena 

hydoizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu, která tvoří souběžně 

funkci protiradonové izolace. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Stavba se nachází mimo území (např. v blízkosti elektrifikovaných železnic)  

s výskytem bludných proudů. Řešením ochrany domova pro seniory před zásahem 

blesku byl návrh hromosvodu, který je tvořen jímací soustavou, svody a uzemněním. 

Zemnící soustava bude zřízena pod stavbou. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Technickou seizmicitou rozumíme všechny dynamické jevy způsobené 

člověkem a jeho stroji, dopravními prostředky a nářadím, které používá k různým 

činnostem. V našem případě se objekt nachází mimo oblast s technickou seizmicitou. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Při návrhu konstrukčního a dispozičního řešení domova pro seniory se dbalo  

na splnění požadavků hladiny akustického hluku. Vyplnění okenních otvorů je 

dřevěnými okny s izolačním trojsklem. 
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 S ohledem na hlukové podmínky, které se mohou v budoucnu negativně změnit,  

v důsledku intenzity silniční dopravy silnice první třídy č. 16 probíhající podél jižní 

hranice pozemku, je samotný objekt novostavby domova pro seniory situován  

při severní hranici pozemku. 

 Splnění všech požadavků na ochranu před hlukem je popsáno, viz příloha  

D.1.4 Technika prostředí staveb. 

 

e) protipovodňová ochrana 

 Stavba se nachází mimo záplavová území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

 Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude provedeno přípojkami,  

které vedou v těsné blízkosti pozemků. Napojení bude provedeno na veřejný 

kanalizační řád, veřejný vodovodní řád, veřejný horkovodní řád a veřejnou síť 

elektrické energie nízkého napětí. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení  

Na silniční sjezd z místní pozemní komunikace navazují zpevněné pojízdné 

plochy směřující, jak k zásobovacímu, tak i k hlavnímu, vchodu objektu.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení stavby po dobu jejího užívání bude provedeno formou silničního 

sjezdu z místní pozemní komunikace, p.p.č. 2090/2, která probíhá v těsné blízkosti 

pozemku při severovýchodní straně. 

 

c) doprava v klidu 

 V předprostoru hlavního vchodu je navrženo 27 parkovacích a odstavných stání,  

z nichž jsou dvě místa vyhrazena pro osoby ZTP. Obě místa disponují zvětšenými 

rozměry se svislým a vodorovným označením. 
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d) pěší a cyklistické stezky 

Při jižní straně pozemků se nalézá stezka pro pěší a cyklisty. Vstup na pozemek  

pro pěší bude navrženými pochozími plochami napojenými: 

• na již zmíněnou stezku, 

• na chodník vedoucí při východní hranici pozemků. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 Při návrhu umístění stavby, pochozích a pojízdných ploch na pozemek bylo 

usilováno o to, aby poměr mezi výkopy a násypy byl 1 : 1. Zeminou uloženou  

na pozemku budou zahrnuty výkopy a provedeny násypy pochozích ploch ve středové  

a jižní části pozemku. Bude zde vytvořen příjemný prostor s náznaky parku, sloužící  

k odpočinku a posezení seniorů. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Budou vysázeny nové listnaté dřeviny a živé ploty. V místech terénních úprav 

dojde k jejich zatravnění. 

 

c) biotechnická opatření 

 Nebyla uvažována žádná biotechnická řešení. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Stavba svým provozem nevykazuje negativní vliv na životní prostředí.  

V provozu stavby nebude žádná výroba, prostřednictvím které by došlo ke zvýšení 

koncentrace prachu a škodlivých látek rozptýlených do ovzduší. Z hlediska hlukových 

podmínek nebude stavba ovlivněna hlukem z okolí a naopak.  

 Jedinou variantou, která by v budoucnu mohla po hlukové stránce stavbu 

negativně ovlivnit jsou hlukové podmínky vzniklé v důsledku intenzity silniční dopravy 

silnice první třídy č. 16 probíhající podél jižní hranice pozemku. 
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 S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění. 

Odpad bude tříděn a skladován v nádobách na odpad na místě jim vyhrazeným  

a následně pravidelně odvážen. Nádoby na odpad budou barevně odlišeny podle druhu 

shromažďovaných odpadů. Zvláštní pozornost při nakládání s odpady bude věnována 

zdravotnímu materiálu, který bude odvážen pověřenou firmou do spaloven. Biologicky 

rozložitelný odpad bude odvážen externí firmou provádějící údržbu zeleně v areálu. 

 Splaškové vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizace a dešťové vody  

do nově vybudovaných vsakovacích jímek. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

 Stavba nevykazuje zásadní vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Dle EIA daný záměr výstavby novostavby domova pro seniory nepodléhá 

posuzování vlivu na životní prostředí. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
 Stavba nebude vykazovat pro obyvatelstvo nebezpečí. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z nově 

vybudovaných přípojek, které budou následně sloužit pro napojení samotného objektu. 

Pro hygienické potřeby budou umístěny mobilní toalety TOI TOI. 
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b) odvodnění staveniště  

 Pozemky z převážné části tvoří travnaté plochy umožňující vsakování dešťových 

vod. V případě zatopení základových jam, bude voda odčerpávána. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 V době výstavby bude staveniště napojeno na silnici první třídy č. 16, vedoucí  

při jižní hranici pozemků, dočasně zpevněnou plochou. Po skončení prací bude následně 

odstraněna a na jejím místě dojde k terénní úpravě. 

 Pro každé z obou křídel domova pro seniory bude zřízena elektrická rozvodná 

skříň. Vodovodní přípojka, zásobující pitnou vodou navržený objekt, bude napojena  

na veřejný vodovodní řád, vedoucí při jižní hranici pozemku, ve vodoměrných šachtách 

obou křídel objektu. Splaškové vody budou odvedeny do jednotné kanalizace pomocí 

nově zbudované přípojky. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 Při realizaci se bude usilovat o snížení negativních vlivů na minimum - hlučnost  

a prašnost. Stavební práce budou prováděny pouze v průběhu dne. Majitelům objektů  

v nejbližším okolí stavby budou poskytnuty informace o započetí prací vykazujících již 

zmíněné negativní účinky. Mechanismy vyjíždějící ze stavby budou vždy řádně 

očištěny. Nakládání s odpady bude probíhat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech  

v platném znění. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou separovány, následně 

využitelné budou odevzdány do sběru, ostatní budou uloženy na řízenou skládku.  

Na stavbě nedojde ke spalování odpadu. 

 Pro zabezpečení bezpečnosti v okolí stavby a zamezení vstupu nepovolaným 

osobám na staveniště bude staveniště v průběhu stavby oploceno do výšky 1,8 m.  

V místě vjezdu na pozemek bude umístěna brána. Okolí stavby bude opatřeno 

výstražnými a informačními cedulemi. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin  

 Na pozemku se nachází 6 budov bývalého výzkumného ústavu na kontrolu  

a testování plodin. Tyto budovy jsou určeny k demolici.  

 Na pozemku bylo zjištěno 37 vzrostlých dřevin. Z důvodu zvoleného situování 

stavby na pozemek jsou navrženy 4 listnaté dřeviny na kácení. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Nevyskytují se, vše bude uloženo na stavebním pozemku. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Během výstavby objektu budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby,  

jimiž se rozumí např. stavební suť, zbytky stavebních materiálů, odpadní stavební 

dřevo, obalové materiály stavebních hmot (lepenka, papír, plastové fólie). V malém 

množství se mohou též vyskytnout zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich 

instalace (hydroizolace, tepelná a zvuková izolace). Při provádění rozvodů elektřiny, 

vodovodu a kanalizace se mohou jako odpady vyskytnout zbytky např. kabelů, 

plastových trubek, lepících pásek. 

 Pokud dojde k znečištění půdy (ropnými látkami, stavební sutí), bude odvezena  

na skládku. 

 

Tab. 1 Odpady vzniklé pří výstavbě objektu  

[Zdroj:  Data v tabulce převzata ze zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění] 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název a druh odpadu-
zkráceně 

Předpokládaný 
způsob nakládání 

15 

Odpadní obaly: absorpční 
činidla, čistící tkaniny, filtra ční 

materiály a ochranné oděvy 
jinak neur čené   

150101 Papírové a lepenkové obaly Předání k využití 
150102 Plastový obal Předání k využití 
150104 Kovový obal Předání k využití 
150105 Kompozitní obal Předání k využití 
150106 Směsné obaly Skládka odpadů 
17 Stavební odpady   

1701 
Beton, hrubá a jemná 

keramika, a výrobky ze sádry   
170101 Beton Předání k využití 
170103 Keramika Předání k využití 
170104 Sádrová stavební hmota Předání k využití 
170107 Směsi nebo odd. frakce betonu Předání k využití 
1702 Dřevo, sklo, plasty   
170201 Dřevo Předání k využití 
170202 Sklo Předání k využití 
170203 Plast Předání k využití 
1704 Kovy, slitiny kovů   
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170405 Železo nebo ocel Odvoz-sběrné suroviny 
170408 Kabely Odvoz-sběrné suroviny 
1705 Zemina vytěžená   

170501 Zemina, kameny 
Využití v místě stavby, popř. 
předání k využití 

170502 Vytěžená hlušina 
Využití v místě stavby, popř. 
předání k využití 

1706 Izolační materiály   

170604 
Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 Předání k odstranění 

1709 
Jiné stavební a demoliční 

odpady   

170904 

Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Předání k odstranění 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Samotné zemní práce započnou sejmutím ornice o mocnosti 0,2 m, která bude 

ponechána na deponii umístěné na pozemku a následně použita na terénní a sadové 

úpravy. Vykopaná zemina bude použita do násypů a zásypů. Výška deponie smí být  

u ornice maximálně 1,5 m, u ostatních zemin 2,5 m. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Nakládání s odpady bude probíhat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech  

v platném znění. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou separovány, následně 

využitelné budou odevzdány do sběru, ostatní budou uloženy na řízenou skládku.  

Na stavbě nedojde ke spalování odpadu. 

 Při realizaci se bude usilovat o snížení negativních vlivů na minimum - hlučnost  

a prašnost. Stavební práce budou prováděny pouze v průběhu dne. Majitelům objektů  

v nejbližším okolí stavby budou poskytnuty informace o započetí prací vykazujících  

již zmíněné negativní účinky. Mechanismy vyjíždějící ze stavby budou vždy řádně 

očištěny.  

 Pro hygienické potřeby budou na staveništi v době výstavby umístěny mobilní 

toalety TOI TOI. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 Provádění stavebních a montážních prací bude probíhat dle předepsaných 

předpisů. Během realizace budou dodrženy všechny předpisy týkající se bezpečnosti.  

S podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou seznámeny všechny osoby 

oprávněné zdržovat se na stavbě. Se stavebními stroji a vozidly budou manipulovat 

pouze vyškolené osoby. Dodržování všech předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci (BOZP) bude průběžně kontrolováno. 

 Pro zabezpečení bezpečnosti v okolí stavby a zamezení vstupu nepovolaným 

osobám na staveniště bude staveniště v průběhu stavby oploceno do výšky 1,8 m.  

V místě vjezdu na pozemek bude umístěna brána. Okolí stavby bude opatřeno 

výstražnými a informačními cedulemi. 

 Předpisy, kterými je nutné se zejména řídit: 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky  

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů  

a nářadí, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, v aktuálním znění, 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, 

- 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. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 V průběhu výstavby nebudou dotčeny žádné stavby, které by vyžadovaly 

provedení úprav pro své bezbariérové užívání. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 V průběhu výstavby budou v místě vjezdu na pozemek umístěny výstražné  

a informační cedule upozorňující na vjezd a výjezd stavební techniky ze staveniště. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Pro zabezpečení bezpečnosti v okolí stavby a zamezení vstupu nepovolaným 

osobám na staveniště bude staveniště v průběhu stavby oploceno do výšky 1,8 m.  

V místě vjezdu na pozemek bude umístěna brána. Okolí stavby bude opatřeno 

výstražnými a informačními cedulemi. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Přepokládaný termín zahájení stavby:  05/2015 

 Předpokládaný termín ukončení stavby:  10/2017 

 Etapy výstavby: 

• zemní práce a přípojky inženýrských sítí 

• hrubá spodní stavba 

• hrubá vrchní stavba 

• vnitřní kompletace - podhledy  

• kompletace vnitřních rozvodů, kompletace fasády  

• dokončovací stavební práce  

• okolní zpevněné plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVOSTAVBA DOMOVA PRO SENIORY V TRUTNOVĚ 
SENIOR HOUSING IN TRUTNOV 
 

D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. PETR BAŠTAN 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. RADIM KOLÁŘ, Ph. D. 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2015 



47 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

a. Technická zpráva 

 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Záměrem bylo navrhnout novostavbu domova pro seniory, která bude sloužit 

osobám v pokročilém stáří, které mají zdravotní potíže či jsou zcela odkázané na pomoc 

druhých. V objektu budou trvale přítomny odborně vzdělané ošetřující sestry a jednou 

týdně docházející ošetřující lékař. 

 Převážnou část novostavby domova pro seniory tvoří ubytování a poskytování 

zdravotní a sociální péče seniorů. Jedná se o 18 bytů, místnosti rehabilitace a místnost 

kondičního cvičení. Zbylou část tvoří administrativní a technické zázemí objektu. 

 Zastavěná plocha objektu činí 1794,803 m2. V předprostoru hlavního vchodu 

objektu je navrženo 27 parkovacích a odstavných stání, z nichž jsou dvě místa 

vyhrazena pro osoby ZTP. Stání jsou navržena o rozměrech 2,5 x 5 m a 3,5 x 5 m. 

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Od samotného počátku přemýšlení nad konceptem domova pro seniory bylo 

usilováno o to, aby výsledný návrh přirozeně zapadal do okolní městské zástavby,  

a aby došlo k vytvoření co nejpříjemnějšího prostředí, ve kterém by mohli senioři 

bezstarostně prožít své stáří. Vybrané parcely se nacházejí v té části města,  

kde se při jejich severní a severozápadní hranici nachází panelová zástavba a objekty 

průmyslové výroby. Právě díky těmto objektům vzešel výsledný návrh domova  

pro seniory. Půdorys objektu je pravoúhlý a nepravidelný. Objekt je půdorysně rozdělen 

spojovacím průchodem na dva funkčně odlišné, avšak hmotově totožné, celky - křídlo 

„A“ a k řídlo „B“. Obě křídla mají dvě nadzemní podlaží. Zastřešení je navrženo 

plochými střechami s odtokem srážkové vody pomocí vnějších a vnitřních odpadů. 

Objekt bude zateplen systémem ETICS s tenkovrstvou minerální omítkou. Částečně 

odlišným prvkem obou křídel objektu bude barevná volba fasády. Obě křídla budou  

v barvě žluto - oranžové s tím rozdílem, že u křídla „A“ bude převládající barva žlutá  

a u křídla „B“ oranžová. Fasáda spojovacího průchodu bude barvy oranžové. Při volbě 
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barvy fasády se dbalo na to, aby nijak nevybočovala od stávajícího barevného konceptu 

nově zateplených fasád panelových domů okolní panelové zástavby. Dalším prvkem, 

který je nutné zmínit jsou okenní otvory, které jsou navrženy o rozměrech  

1.000 x 1.500, 750 x 1.500, 1.000 x 1.500, 1.500 x 1500, 2000 x 500 a 2000 x 1500 

mm. Nelze ani opomenout snahu o co nejkultivovanější úpravu okolí. Byly navrženy 

pojízdné a pochozí plochy, odstavná a parkovací stání, opěrné stěny a v neposlední řadě 

i terénní úpravy. Povrch pojízdných ploch, parkovacích a odstavných stání bude 

asfaltový. Pojízdné plochy budou umožňovat zásobování objektu a příjezd automobilů 

zaměstnanců, ubytovaných osob a návštěv do areálu.  

Pozemek bude ve své středové a jižní časti terénně upraven. Bude zde vytvořen 

příjemný prostor s náznaky parku, sloužící k odpočinku a posezení seniorů. Pochozí 

plochy budou v této části povrchově odlišeny, a to dlážděným a mlátovým povrchem. 

Dlážděná cesta vedoucí osou celého parku bude propojovat předprostor domova  

pro seniory se stezkou pro pěší probíhající podél jižní hranice pozemku. 

 Objekt je půdorysně rozdělen spojovacím průchodem na dva funkčně odlišné 

celky - křídlo „A“ a křídlo „B“. Západní křídlo „A“ slouží výhradně pro bydlení 

seniorů. První i druhé nadzemní podlaží tohoto bloku zahrnuje 7 bytů, z nichž je  

6 jednolůžkových a 1 dvoulůžkový. Z tohoto počtu jsou v 1.NP navrženy  

dva jednolůžkové bezbariérové byty pro osoby se sníženou schopností pohybu.  

Při návrhu poměru množství jednolůžkových a dvoulůžkových bytů bylo pomýšleno na 

vysoké procento osob v pokročilém stáří, které žijí osaměle. Vnitřní součástí každého 

bytu je koupelna s WC. Vnější součástí každého bytu v 1.NP je terasa s předzahrádkou  

a v 2.NP balkón. Orientace všech bytů je na západ. Jednotlivá nadzemní podlaží dále 

tvoří společenská a TV místnost, místnost zdravotních sester s vyšetřovnou, pracovním 

a odpadním skladem, šatna a hygienické zázemí sester, sklad špinavého a čistého 

prádla, chodba, schodišťový prostor, WC a úklidová místnost. Ve společenské místnosti 

je navržena kuchyňka umožňující přípravu čaje či kávy. Tato místnost slouží také  

k posezení a manuálním pracím seniorů v kolektivu. Obě poschodí, jak v křídle „A“ tak 

v křídle „B“ jsou propojena dvouramenným přímočarým schodištěm spolu s výtahem. 

Oproti křídlu „A“, které tvoří pouze funkci monofunkční, tvoří křídlo „B“ funkci 

polyfunkční. První i druhé nadzemní podlaží tohoto bloku je rozděleno do dvou částí. 

První část v 1.NP slouží k setkávání obyvatel a zaměstnanců objektu. Tuto část tvoří 

zádveří, hala, hobby místnost - klubovna se skladem, hobby místnost - internet, jídelna  

s chodbou, oddělená WC pro ženy a muže včetně WC pro osoby se sníženou schopností 
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pohybu. Tato chodba plní funkci zásobovací, v první řadě hotových jídel pro obyvatele  

a zaměstnance objektu formou tabletového systému. Seniorům bude podáváno jídlo  

4x denně. Poslední místností této části je sklad zahradního nábytku přístupný z vně 

objektu. Druhá část 1.NP tvoří administrativní a technické zázemí objektu, které tvoří 

buňkové kanceláře vedoucích jednotlivých oddělení, kuchyňka, místnost uklízečů, dílna  

a sklad údržbáře, technická místnost, WC a úklidová komora. 

Druhé nadzemní podlaží bloku „B“ je, jak již bylo řečeno, taktéž rozděleno  

na dvě části. První část sloužící výhradně pro rehabilitaci seniorů tvoří hala, WC, 

sesterna, šatna a hygienická místnost zdravotnických sester, místnost pro kondiční 

cvičení a dvě místnosti rehabilitace. Druhá část tvoří funkci ubytovací osob trvale 

ležících případně seniorů jako v případě bloku „A“. Ubytovací kapacitu tvoří 4 byty,  

z nichž jsou 3 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový. Součástí každého bytu je koupelna s WC. 

Orientace třech bytů je na jih, zbylého jednoho na sever. 

Dále dispozici této části objektu tvoří sesterna, šatna a hygienická místnost 

zdravotních sester, místnost pro asistované koupání, sklad špinavého a čistého prádla, 

pracovní sklad, WC a úklidová místnost. 

 Ubytovací i provozní část je navržena pro přístup osob se sníženou schopností 

pohybu. Obě tyto části byly navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Návrhem pokojů, hygienických zařízení, chodeb a velikosti dveřních otvorů byly 

dodrženy požadované minimální rozměry. Obě nadzemní podlaží jednotlivých křídel 

objektu jsou propojeny dvěmi schodišti a jedním výtahem. V křídle „A“ se jedná  

o výtah klasických rozměrů, v křídle „B“ o výtah větších rozměrů umožňující přepravu 

osob na lůžku. Rovněž při návrhu rozměrů a sklonů schodišť byly dodrženy požadované 

minimální rozměry a maximální sklony. V 2.NP křídla „B“ je mimo jiné možné 

ubytování až pěti osob trvale ležících. Pro případ obsazení pokojů těmito osobami byla 

v tomto nadzemním podlaží navržena místnost asistovaného koupání.  

 Bezbariérově jsou taktéž navrženy hlavní vstupy do obou křídel objektu,  

a zpevněné pojízdné a pochozí plochy. Z celkového počtu 27 odstavných a parkovacích 

stání byly vyhrazeny dvě parkovací místa pro imobilní osoby. Obě místa disponují 

zvětšenými rozměry se svislým a vodorovným označením. 
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D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Objekt, zastřešený plochými střechami, je půdorysně rozdělen na dva funkčně 

odlišné celky - křídlo „A“ a křídlo „B“. Převážnou část novostavby domova pro seniory 

tvoří ubytování a poskytování zdravotní a sociální péče seniorů. Jedná se o 18 bytů, 

místnosti rehabilitace a místnost kondičního cvičení. Zbylou část tvoří administrativní  

a technické zázemí objektu. V objektu není navržena žádná technologická výroba. 

Technické zázemí objektu je umístěno v 1.NP křídla „B“. 

 Stravování ubytovaných osob a zaměstnanců domova pro seniory bude zajištěno 

hotovými jídly formou tabletového systému. Užití tabletového systému spočívá  

v uchovávání, transportu a výdeji stravy mimo vlastní budovu kuchyně. Díky 

izolovaným „boxům“ z polyuretanu je zajištěna výdejová teplota jídel po dobu  

45 minut. Donášková služba bude jídlo roznášet ubytovaným osobám přímo  

na pokojích, zaměstnancům pak v kancelářích. Zaměstnanci mají možnost si jídlo sníst 

v navržené jídelně umístěné v 1. NP křídla „B“. 

 

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

 

Zemní práce 

Zemními prácemi se rozumí výkopové práce. Skrz dané stavební pozemky 

nevedou žádné z inženýrských sítí. Před zahájením těchto prací se dle podmínek 

určených v uzemním rozhodnutí vytyčí objekt lavičkami a vyznačí se výškový bod,  

od něhož se budou dále určovat ostatní příslušné výšky. Samotné zemní práce započnou 

sejmutím ornice o mocnosti 0,2 m, která bude ponechána na pozemku. Výkopové práce 

budou provedeny strojně. Doporučený sklon dočasných výkopů je 1 : 0,5.  

Před započetím betonáže základových konstrukcí bude potřebné výkopy očistit  

až na základovou spáru. 

Průzkumem základových poměrů byla zjištěna zemina třídy F6 - navážka, štěrk 

jílovitý - konzistence pevné a F4 - jíl písčitý - konzistence tuhé až pevné. Hladina 

podzemní vody se vyskytuje v dostatečně veliké hloubce rovnající se hodnotě 6,0 m,  

a nebude tak mít žádný vliv na výstavbu. 

 S ohledem na již zmíněné základové poměry vyplývající z hydrogeologického 

průzkumu je okolo objektu navržena drenáž. 
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Základové konstrukce 

Základové konstrukce byly navrženy s ohledem na zjištěné základové poměry  

a zatížení působící v základové spáře. Základová spára se nachází v hloubce 1,37 m  

pod terénem. Základy nosných stěn objektu jsou navrženy z monolitických betonových 

pasů a v případě dvou vnitřních sloupů z monolitických betonových patek.  

Dle působících zatížení byly navrženy základové konstrukce o rozměrech: 

křídlo „A“ 

 vnější stěna: a = 250 mm, b = 800 mm, h = 500 mm 

 vnitřní stěna: a = 300 mm, b = 900 mm, h = 600 mm 

křídlo „B“ 

 vnější stěna: a = 300 mm, b = 900 mm, h = 600 mm 

 vnitřní stěna: a = 500 mm, b = 1300 mm, h = 900 mm 

 vnitřní sloup: a = b = 2150 mm, h = 600 mm 

Spojovací průchod 

 vnější stěna: a = 150 mm, b = 600, h = 400 mm 

 

 S ohledem na skutečnost zjištěné nezámrzné hloubky budou základy   

pod obvodovými stěnami objektu dozděné z tvarovek ztraceného bednění BEST 

tloušťky 300 mm, které se pomocí výztuže svážou se základovými pasy. Základové 

pasy a patky jsou navrženy z betonu C16/20. Podkladní deska tloušťky 150 mm  

(v místě výtahů 200 mm) je navržena taktéž z betonu C16/20 spolu s KARI sítí - oka 

150 x 150 x 6 mm. Všechny prostupy (nejsou předmětem diplomové práce) vedoucí 

skrz základové konstrukce a podkladní desku je nutné dobře utěsnit. Základové 

konstrukce pod všemi svislými nosnými konstrukcemi objektu a konstrukcemi schodišť 

se vyměří a provedou dle stavebních výkresů: 

• základů křídla "A", 

• základů křídla "B". 

 

 Opěrné stěny výšky 1200 mm jsou navrženy ze suchého systému zdění 

Stavoblock, jenž nevyžadují vlastní základ. Za postačující založení postačí štěrkové 

lože o mocnosti 200 mm. 
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Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo je z tvárnic Silka S12 - 1800 o rozměrech 300 x 248 x 248 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je z tvárnic Silka S12 - 1800 o rozměrech 300 x 248 x 248 mm  

a S20 - 2000 o rozměrech 240 x 248 x 248 mm. Dělící příčky jsou z tvárnic  

Silka S20-2000 o rozměrech 150 x 248 x 248 mm. Podstatou těchto tvárnic je 

vápenopísek. 

Nenosné vnitřní obezdívky z tvárnic YTONG o rozměrech 50 x 249 x 599 mm. 

Postatou těchto tvárnic je pórobeton. 

 Opěrné zdivo tloušťky 400 mm je navrženo ze systému Stavoblock.  

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je tvořena ze systému LIASTROP. Tento 

systém tvoří plné železobetonové panely. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm.  

Při montáži je nutné dodržovat technologický postup daný výrobcem. 

Naddveřní a nadokenní překlady jsou prefabrikované překlady Liapor  

PS 175 x 240 a PS 115 x 240. V případě překlenutí otvorů v nenosných příčkách jsou 

použity samonosné překlady Porfix. 

Stropní konstrukce a vynechané prostupy v nich se provedou dle stavebních 

výkresů: 

• sestavy dílců nad 1.NP křídla "A", 

• sestavy dílců nad 1.NP křídla "B", 

• sestavy dílců nad 2.NP křídla "A", 

• sestavy dílců nad 2.NP křídla "B".  

 

V místě prostupu jsou stropní panely uloženy na jednostrannou  

nebo oboustrannou ocelovou výměnu. 

Převislá balkónová konstrukce je řešena jako prefabrikát s prvkem Schöck typ K 

tloušťky 250 mm (viz výkres Detail D11). Ve stropě budou pro zakotvení použity 

panely s vybráním, které budou po osazení zality betonem.  

Obvodové ztužující věnce budou zatepleny v rámci zateplení celého objektu 

tepelnou izolací Isover TF Profi tloušťky 160 mm. 

 Současně byly pro překlenutí vnitřních prostorů navrženy monolitické 

železobetonové překlady, jejichž rozměry vycházejí z předběžného návrhu dle: 
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hp = (1/12 ÷ 1/10) * L         (1) 

bp = (1/3 ÷ 1/2) * hp.         (2) 

 

Schodiště 

V objektu byly navrženy celkem čtyři schodiště, v každém křídle po dvou. 

Všechny schodiště propojující výškové úrovně 1.NP a 2.NP jsou navrženy  

jako monolitické železobetonové dvouramenné schodiště. 

Parametry schodišť v křídle „A“  jsou: 

• šířka schodišťového ramene 1500 a 1505 mm, 

• počet stupňů 21, 

• výška a šířka stupně 154,8 x 320 mm, 

• sklon schodiště 25,81 °. 

Parametry schodišť v křídle „B“  jsou: 

• šířka schodišťového ramene 1505 a 1650 mm, 

• počet stupňů 25, 

• výška a šířka stupně 160 x 310 mm, 

• sklon schodiště 27,3 °. 

 

Nášlapnou vrstvu schodišť bude tvořit keramická dlažba. Všechna schodiště 

budou založena za základovém pasu. 

 

Výtahová šachta 

Návrh byl proveden dle ČSN 27 4210. Obě výtahové šachty jsou navrženy 

jako železobetonové konstrukce, které jsou založeny na základové desce v tloušťce  

200 mm. Všechny ohraničující konstrukce šachty (stropy, podlahy, stěny) jsou navrženy  

z takového materiálu, který odolává zatížení, deformaci a požáru. Dno výtahových 

šachet, v hloubce 1200 mm od projektového počátku, bude tepelně izolováno  

a ochráněno hydroizolací proti pronikání vlhkosti. Montáž výtahů bude zajištěna 

specializovanou firmou. 

 

Střešní konstrukce 

Zastřešení je navrženo plochými jednoplášťovými střechami s odtokem srážkové 

vody pomocí vnějších a vnitřních odpadů. Sklon střešních rovin je odlišný. Spádová 
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vrstva je tvořena lehčeným perlitbetonem v minimální tloušťce 50 mm. Zateplení 

plochých střech bude provedeno ve dvou vrstvách s překrytými spárami pomocí 

tepelných izolací z minerální plsti v celkové tloušťce 200 mm. Jako podkladní tepelná 

izolace bude použita izolace Isover T tloušťky 100 mm na níž přijde Isover S taktéž  

v tloušťce 100 mm. Hydroizolace je navržena ze dvou SBS modifikovaných asfaltových 

pásů. Podrobněji je skladba střešního pláště popsána v příloze D.1.1.C Dokumenty 

podrobností. 

 

Podlahy a podhledy 

 V objektu byly navrženy podlahy s ohledem na účel jednotlivých místností. 

Zateplení podlah na terénu bylo navrženo dle požadavku na splnění maximálního 

součinitele prostupu tepla daného normou ČSN  73 0540 - 2 (2011). Nášlapnými 

vrstvami podlah jsou keramická dlažba a marmoleum. Podlaha s nášlapnou vrstvou  

z keramické dlažby bude opatřena po obvodě keramickým soklem výšky 100 mm.  

V případě podlahy s nášlapnou vrstvou z marmolea bude právě tato nášlapná vrstva 

vytažena na zeď do výšky 70 mm. Pro toto vytažení bude použitá PS linoleum 

fabionová lišta s vnitřním poloměrem 30 mm. Jednotlivé skladby podlah jsou zřetelně 

popsané v příloze Výpis skladeb konstrukcí. 

 V místě hlavních a vedlejších vchodů do objektu je navržena nášlapná vrstva  

z mrazuvzdorné keramické dlažby.  

  Podhledy jsou navrženy v místě vstupní haly, hobby místnosti - klubovny, 

jídelny a hygienického zařízení 1.NP křídla „B“. V 2.NP téhož křídla je podhled 

navržen v místě haly a hygienického zařízení. Jako podhledy jsou navrženy 

sádrovláknité desky Rigidur tloušťky 12,5 mm. Nosnou konstrukci tvoří ocelové 

pozinkované tenkostěnné profily R-CD a R-UD. 

 

Dilatace 

 Pro zvýšení bezpečnosti chování konstrukce byla s ohledem na velikost objektu 

navržena dilatace po celé výšce objektu v místě mezi spojovacím průchodem a křídlem 

"B" novostavby domova pro seniory. Byla navržena dilatace základových konstrukcí, 

svislých a vodorovných nosných konstrukcí, podlahy a střešní konstrukce. 

 Dilataci objektu bude zastávat v případě: 

� základových konstrukcí - TI Isover EPS perimetr tl. 30 mm, 

� podlahy - dilatační systém Mapotrix typ FKW VARIO M, 
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� svislých nosných konstrukcí - TI Isover EPS 100S tl. 20 mm, 

� vodorovných nosných konstrukcí - TI Isover EPS 100S tl. 20 mm,  

� střešní konstrukce - TI Isover EPS 100S tl. 20 mm. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 

 Hlavní hydroizolační schopnost podlah umístěných na terénu bude zastávat  

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plnoplošně 

natavený na nátěrem opatřený podklad. Současně bude tvořit funkci protiradonové 

izolace. 

 V případě hydroizolace střešního pláště bude užito SBS modifikovaného 

asfaltového pásu ve dvou vrstvách. 

 V hygienických zařízeních objektu bude pod obklady a dlažbou provedena 

stěrková hydroizolace. 

 

Izolace tepelné 

Pro zateplení základů bude použit tepelně izolační materiál XPS Isover Styrodur 

4000 CS tloušťky 140 mm. Jako kontaktní zateplovací systém vrchní stavby byly 

navrhnuty desky z minerálních vláken Isover TF Profi 16 tloušťky 160 mm. V případě 

bočních stěn oddělujících od sebe v 1.NP terasy a v 2.NP balkóny je navržena tepelná 

izolace Isover TF Profi 10 tloušťky 100 mm. Ve skladbě podlah umístěných na terénu je 

navržena tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100S v celkové tloušťce 100 mm 

a 130 mm. Při návrhu skladeb podlah na terénu bylo dbáno na splnění požadavku 

součinitele prostupu tepla a hodnoty poklesu dotykové teploty. V podlahách 2.NP je 

navržena ve dvou vrstvách tepelně izolační deska Isover N v tloušťkách 40 a 50 mm 

spolu s podlahovými pásky N/PP tloušťky 15 mm. Tyto pásky oddělují konstrukce 

podlah od stěn, a tak spolu s izolačními deskami zlepšují kročejovou neprůzvučnost. 

 Zateplení plochých střech s vnitřními odpady bude provedeno ve dvou vrstvách 

pomocí tepelných izolací z minerální plsti v celkové tloušťce 200 mm. Jako podkladní 

tepelná izolace bude použita izolace Isover T tloušťky 100 mm na níž přijde Isover S 

taktéž v tloušťce 100 mm. V ploše 500 x 500 mm v místě střešních vpustí je navržena 

tepelná izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS 100S a Isover EPS 150S. 

 Zateplení plochých střech s vnějšími odpady bude rovněž provedeno ve dvou 

vrstvách tepelnou izolací z minerální plsti. S ohledem na případné objemové změny 
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spádové vrstvy z perlitbetonu bude v místě okapu užito tepelné izolace z pěnového 

polystyrenu Isover EPS 100S v tloušťce 190 mm (viz Detail D4). 

 Zateplení dna výtahových šachet bude provedeno pomocí tepelné izolace Isover 

EPS perimetr tloušťky 100 mm. 

 

Výplně otvorů 

 Veškeré výplně otvorů jsou navrženy jako dřevěné. Členění a typy jednotlivých 

výplní jsou patrné z přílohy D.1.1.C.13 Výpis prvků. Před výrobou výplní otvorů  

na míru je nutné zaměřit otvory pro upřesnění výrobních rozměrů. Montáž výplní 

otvorů bude provedena dle montážních předpisů. 

 

Zámečnické výrobky 

 Zámečnické výrobky jsou podrobněji popsány v příloze D.1.1.C.13 Výpis prvků. 

 

Truhlá řské výrobky 

 Základní rozměry a tvary dveří a oken jsou zakresleny v projektové 

dokumentaci. Truhlářské výrobky jsou podrobněji popsány v příloze D.1.1.C.13 Výpis 

prvků. 

 

Klempířské výrobky 

 Jedná se o okapní žlaby, dešťové svody a okenní parapety a oplechování. 

Klempířské výrobky jsou podrobněji popsány v příloze D.1.1.C.13 Výpis prvků. 

 

Povrchové úpravy stěn a stropů 

 Venkovní povrchy stěn budou opatřeny fasádní omítkou Baumit NanoporTop 

tloušťky 3 mm. V oblasti soklu bude povrch stěn opatřen vodoodpudivou omítkou 

Baumit MosaikTop tloušťky 2 mm. Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny sádrovou 

omítkou Knauf MP 75 tloušťky 10 mm. Sádrovláknité podhledy budou opatřeny 

nátěrem. V hygienických zařízeních objektu bude pod obklady a dlažbou provedena 

stěrková hydroizolace. 
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Zdravotechnika a ohřev TUV 

 Pro rozvod vody k zařizovacím předmětům v objektu bylo navrženo plastové 

potrubí Ekoplastik. TUV bude zajištěna prostřednictvím OPS umístěné v technické 

místnosti v 1.NP křídla „B“. 

 

Vytápění 

 Objekt bude vytápěn dálkově, tzn. zdroj tepla bude umístěn mimo vytápěný 

objekt. Objekt bude připojen na uzavřený okruh nosného média pro přenos tepelné 

energie. V křídle „B“ je navržena technická místnost, ve které bude umístěna OPS, 

sloužící pro předání tepelné energie z nosného média sekundárního topného okruhu  

do nosného média uzavřeného topného okruhu v objektu. 

 

Větrání 

 Místnosti budovy jsou převážně větrány přirozeně okny. Odvětrání WC je 

řešeno větracím potrubím umístěným v instalačních šachtách s vyústěním nad střešní 

rovinou. Odtah je zajištěn nástěnným ventilátorem s časovým doběhem. V místnostech,  

ve kterých je umístěn elektrický sporák, je navržena digestoř s odtahem 

znehodnoceného vzduchu odtahovým potrubím s vývodem na fasádě opatřeným 

mřížkou. 

 

Technická infrastruktura 

 Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude provedeno přípojkami,  

které vedou v těsné blízkosti pozemků. Napojení bude provedeno na veřejný 

kanalizační řád, veřejný vodovodní řád, veřejný horkovodní řád a veřejnou síť 

elektrické energie nízkého napětí. 

 

Oplocení 

 S ohledem na druh provozu stavby není s oplocením pozemků uvažováno. 

 

Zpevněné plochy 

 Nášlapnou vrstvou pochozích ploch v předprostoru objektu tvoří betonová 

dlažba. V místě parku jsou nášlapné vrstvy pochozích ploch odlišné. Hlavní pochozí 

plocha, směřující osou celého parku od předprostoru domova pro seniory ke stezce  
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pro pěší, bude vydlážděna betonovou dlažbou. Nášlapnou vrstvou vedlejších pochozích 

ploch parku bude mláto. 

 Povrch pojízdných ploch, parkovacích a odstavných stání bude asfaltový. 

 

D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

 Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. K ujmě na zdraví, 

ubytovaných osob nebo zaměstnanců, může dojít pouze vlastní nepozorností. Zvýšená 

pozornost se při užívání stavby musí věnovat manipulaci a skladování zdravotnického 

odpadu. U všech domácích spotřebičů a zařízení budou k dispozici uživatelské 

bezpečnostní pokyny. 

 Požárně bezpečnostní řešení viz příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.1.1.a.6 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, proslunění, 

akustika / hluk, vibrace - popis řešení 

 

a) tepelná technika 

Všechny konstrukce objektu byly navrženy tak, aby splnily požadavek  

na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540 - 2 (2011), viz příloha D.1.4 Technika 

prostředí staveb. 

 

b) osvětlení 

Osvětlení je zajištěno především přirozeně okny. S primárním umělým zdrojem 

světla je počítáno pouze v případě haly v 1.NP a 2.NP křídla „B“. Osvětlení v objektu 

vyhoví na požadavky ČSN 73 0580 - 2, viz příloha D.1.4 Technika prostředí staveb. 

 

c) proslunění 

Byty jsou prosluněny v souladu s požadavkem normy ČSN 73 4301 v platném 

znění. 
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d) akustika 

Mezibytové stěny a stropy byly navrženy tak, aby splnily požadavek vzduchové 

neprůzvučnosti dle ČSN 73 0527. V případě stropů též požadavek kročejové 

neprůzvučnosti. 

 

D.1.1.a.7 Zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby  

před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární 

ochranu konstrukcí 

 
a) ochrana před pronikání radonu z podloží 

 Průzkum radonového rizika prokázal převažující zvýšený radonový index  

o středním radonovém riziku. Z důvodu eliminace tohoto rizika je navrženo 

hydoizolační souvrství o dvou vrstvách z SBS modifikovaných asfaltových pásů,  

které tvoří souběžně funkci protiradonové izolace. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Stavba se nachází mimo území (např. v blízkosti elektrifikovaných železnic)  

s výskytem bludných proudů. Řešením ochrany domova pro seniory před zásahem 

blesku byl návrh hromosvodu, který je tvořen jímací soustavou, svody a uzemněním. 

Zemnící soustava bude zřízena pod stavbou. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Technickou seizmicitou rozumíme všechny dynamické jevy způsobené 

člověkem a jeho stroji, dopravními prostředky a nářadím, které používá k různým 

činnostem. V našem případě se objekt nachází mimo oblast s technickou seizmicitou. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Při návrhu konstrukčního a dispozičního řešení domova pro seniory se dbalo  

na splnění požadavků hladiny akustického hluku. Vyplnění okenních otvorů je 

dřevěnými okny s izolačním trojsklem. 

 S ohledem na hlukové podmínky, které se mohou v budoucnu negativně změnit,  

v důsledku intenzity silniční dopravy silnice první třídy č. 16 probíhající podél jižní 
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hranice pozemku, je samotný objekt novostavby domova pro seniory situován  

při severní hranici pozemku. 

 Splnění všech požadavků na ochranu před hlukem je popsáno, viz příloha  

D.1.4 Technika prostředí staveb. 

 

e) ochrana před povodní 

 Stavba se nachází mimo záplavová území. 

 

f) ochrana před požárem 

 Požárně bezpečnostní řešení viz příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů  

a o požadované jakosti provedení 

Materiály použité při stavebních pracích budou splňovat požadavky příslušných 

technických norem a vyhlášek včetně požadavků na jakost. 

 

D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Všechny konstrukce budou prováděny tak, aby byla zajištěna jejich celistvost,  

čímž se předejde vzniku tepelných a akustických mostů. Zateplení stavby kontaktním 

zateplovacím systémem bude provádět firma s odbornou kvalifikací. 

 

D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele 

 Stavba je navržena a bude provedena obvyklým způsobem. Není zde použito 

netradičních ani zvláštních postupů ani požadavků. 
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D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí  

a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

Pro zjištění stanovených parametrů a kvality díla provede dodavatel stavby 

základní zkoušky požadované příslušnými normami a předpisy s vyhotovením 

protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem.  

Před zakrytím díla musí být provedeny všechny předepsané zkoušky.  

 Další zkoušky budou provedeny dle požadavku technického dozoru investora, 

nebo budoucího správce díla.  

 U základových konstrukcí dochází k převzetí základové spáry statikem. 

Rozložení výztuže konstrukcí výtahových šachet, věnců a průvlaků musí být před 

betonáží zkontrolováno statikem. 

 

D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 

- ČSN 73 4301: 2004 Obytné budovy v platném znění 

- ČSN 73 5305: 2005 Administrativní budovy a prostory  

- ČSN 73 6056: 2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- ČSN 73 6110: 2006 Projektování místních komunikací  

- ČSN 73 4130: 2010 Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 74 3282: 2013 Pevné kovové žebříky pro stavby 

- ČSN 73 0532: 2010 Akustika - ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

         akustických vlastností stavebních výrobků 

- ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov – Terminologie  

- ČSN 73 0540-2: 2011 Tepelná ochrana budov – Požadavky  

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

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

- ČSN 73 0580: 2007 Denní osvětlení budov  

- ČSN 73 0581: 2009 Oslunění budov a venkovních prostor  

- ČSN 01 3420: 2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 

- ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

- ČSN 73 0810: 2009 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

- ČSN 73 0835: 2006 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení 
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   a sociální péče  

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

- ČSN 73 4108: 2013 Hygienické zařízení a šatny  

- ČSN 74 3305: 2008 Ochranná zábradlí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Závěr 
 

 Od prvotního návrhu studie došlo v průběhu dalšího navrhování ve výsledku 

diplomové práce k mnoha změnám. Důvodem těchto změn bylo vyhovět veškerým 

požadavkům, které se k danému typu stavby vztahují. Tyto požadavky se týkaly 

především mechanické stability, požární bezpečnosti stavby, techniky prostředí stavby, 

bezpečnosti při užívání a architektonického řešení stavby. 

 Při zpracování diplomové práce jsem využíval poznatků nabytých během svého 

bakalářského a magisterského studia. Zároveň jsem si rozšířil vědomosti a zkušenosti  

v oblasti projektování a rovněž jsem se podrobněji seznámil se stavebními materiály  

a konstrukčními možnostmi vyskytujících se na stavebním trhu.  

 Výstupem zadané diplomové práce je kompletní dokumentace pro provádění 

stavby novostavby domova pro seniory, včetně vyřešení problematických detailů, 

požárně bezpečnostního řešení a technického prostředí stavby. 
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Seznam použitých zdrojů 
Použité ČSN a EN normy 

- ČSN 73 4301: 2004 Obytné budovy v platném znění 

- ČSN 73 5305: 2005 Administrativní budovy a prostory  

- ČSN 01 3420: 2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 

- ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov – Terminologie  

- ČSN 73 0540-2: 2011 Tepelná ochrana budov – Požadavky  

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

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

- ČSN 73 0532: 2010 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

                                   akustických vlastností stavebních výrobků  

- ČSN 73 0580: 2007 Denní osvětlení budov  

- ČSN 73 0581: 2009 Oslunění budov a venkovních prostor  

- ČSN 73 4108: 2013 Hygienické zařízení a šatny  

- ČSN 73 6056: 2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- ČSN 73 6110: 2006 Projektování místních komunikací  

- ČSN 73 4130: 2010 Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 74 3282: 2013 Pevné kovové žebříky pro stavby 

- ČSN 74 3305: 2008 Ochranná zábradlí  

- ČSN 73 3610: 2008 Navrhování klempířských konstrukcí 

- ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

- ČSN 73 0810: 2009 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

- ČSN 73 0835: 2006 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení 

                                    a sociální péče  

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

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

                         zásady 

 

Právní předpisy 

- Vyhláška MMRČR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdější předpisů 

- Vyhláška MMRČR č. 62., kterou se mění vyhláška MMRČR č. 499/2006 Sb., 

  o dokumentaci staveb  

- Vyhláška MMRČR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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- Vyhláška MMRČR č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

- Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně 

- Vyhláška MVČR č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Vyhláška MVČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti  

  a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

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

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

  a vibrací 

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

  ve znění pozdějších předpisů 

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

  ve znění pozdějších předpisů  

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

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

- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

 

Odborná literatura 

- ČUPROVÁ, Danuše. Tepelná technika budov. CERM s.r.o. Brno 2006 

- MACEKOVÁ, Věra. Pozemní stavitelství II (S). CERM s.r.o. Brno 2006 

- KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách.CERM s.r.o. Brno 2005 

 

Webové stránky výrobců a dodavatelů 

www.tzb-info.cz 

www.knauf.cz 

www.cemix.cz 

www.sapeli.cz 

www.slavona.cz 

www.satjam.cz 

www.rheinzink.cz 

www.forbo-flooring.cz 

www.ytong.cz 

www.liastrop.cz 

www.fatrafol.cz 

www.isover.cz 
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www.rako.cz 

www.dektrade.cz 

www.primalex.cz 

www.baumit.cz 

www.porfix.cz 

www.stavoblock.cz 

www.topwet.cz 

www.rigips.cz 

www.mapotrix.de 

www.hpi.cz 

 

Citace 

Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví [online], 2014 [cit. 

2014-04-23].  

Dostupný z WWW:<http://www.sgpstandard.cz/editor/files/stav_vyr/1_14_zp_1.htm >. 
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Seznam použitých značek 
čp.  - číslo popisné 

p. p. č.  - pozemková parcela číslo 

k. ú.  - katastrální území 

tzv.  - takzvaně 

popř.  - popřípadě 

apod.  - a podobně 

např.  - například 

str.  - strana 

SO  - stavební objekt 

NP  - nadzemní podlaží 

tab.  - tabulka 

obr.  - obrázek 

tl.  - tloušťka 

č.  - číslo 

m. n. m.  - metrů nad mořem 

DP  - diplomová práce 

ČR  - Česká republika 

B.p.v   - Balt po vyrovnání 

S-JTSK  - jednotná trigonometrická síť katastrální 

BRO  - biologicky rozložitelný odpad 

MCS  - stupnice Mercall-Cancani-Sieberg 

BPEJ  - bonitovaná půdně ekologická jednotka 

THU  - technicko hospodářští ukazatelé 

PUPFL  - pozemky určené k uplatnění funkce lesa 

ZTP  - zvlášť těžké postižení 

OPS  - objektová předávací stanice 

BOZP  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

SBS  - syntetický kaučuk (styren-butadien-styren) 

EPS  - expandovaný polystyrén 

XPS  - extrudovaný polystyrén 

TI  - tepelná izolace 

HI  - hydroizolace 
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ŽB  - železobeton 

TUV  - teplá užitková voda 

UT  - upravený terén 

PT  - původní terén 

spol. s r.o.  - společnost s ručením omezeným 

a.s.  - akciová společnost 

vyhl.  - vyhláška 

ČSN  - Česká státní norma 

Sb.  - sbírky 

MMRČR  - Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MVČR  - Ministerstvo vnitra České republiky 

MPOČR  - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

ZTI  - zdravotně technická instalace 

DP1  - druh stavební konstrukce 

PÚ  - požární úsek 

CHÚC  - chráněná úniková cesta 

NÚC   - nechráněná úniková cesta 

tzn.  - to znamená 

NN  - nízké napětí 

VN  - vysoké napětí 

DN  - jmenovitý průměr 

PHP  - přenosný hasící přístroj 

ZADS  - zařízení autonomní detekce a signalizace 

R.Š.  - rozvinutá šířka 

VO  - veřejné osvětlení 

ČKAIT  - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných 

    ve výstavbě 

VŠKP  - vysokoškolská kvalifikační práce 

V10f   - vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce 

     postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou 

HDPE   - vysokohustotní polyethylen (higt-density polyethylene) 

PP   - polypropylen 

PVC   - Polyvinylchlorid 

PBŘ   - požárně bezpečnostní řešení 
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Seznam použitých symbolů 

Rdt [kPa]    - výpočtová únosnost zeminy 

ps [kg/m2]    - stálé požární zatížení 

pv [kg/m2]    - výpočtové požární zatížení 

sk [kN/m2]    - charakteristická hodnota zatížení sněhem 

Δθv(t) [°C] - pokles výsledné teploty v místnosti 

ΔΘai,max,N [°C] - nejvyšší vzestup teploty vzduchu v místnosti 

θai,max [°C]  - nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti 

Uem [W/(m2.K)]   - průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

HT  [W/K] - měrná ztráta prostupem obalových konstrukcí 

R'w [dB]        - vzduchová neprůzvučnost 

L'n,w [dB] - kročejová neprůzvučnost 

m‘ [kg/m2]  - plošná hmotnost 

ρ [kg/m3] - objemová hmotnost 

s‘ [MPa/m] - dynamická tuhost 

LA,eq [dB] - ekvivalentní hladina akustického tlaku 

Δθ10 [°C] - pokles dotykové teploty 

Mc [kg/m2.a] - roční množství zkondenzované vodní páry 

Mev [kg/m2.a]  - roční množství vypařitelné vodní páry 

Ψe [W/m.K] - lineární činitel prostupu tepla 

fRsi [–] - faktor vnitřního povrchu 

Θi [°C]       - návrhová vnitřní teplota 

Θe [°C]  - návrhová vnější teplota 

U [W/(m2.K)]   - součinitel prostupu tepla 
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