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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je domov pro seniory v obci Nové Veselí. Objekt je 
navržen na rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na sever. Jedná se o objekt s jedním 
podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Budova je navržena z cihelného zdiva 
POROTHERM. Suterénní obvodová stěna je z železobetonu. Objekt je 
zastřešen plochou střechou. Celý objekt je navržen pro bezbariérové využití. 
 

 

Klí čová slova 
Domov pro seniory, železobeton, bezbariérový, plochá střecha, betonové základy, zděný nosný
systém. 

 

 

 

Abstract 
The subject of the diploma thesis is a home for the seniors in the village Nové Veselí. 
The building is designed on flat terrain. The main entrance is oriented to the north. It is a 
building with one basement and three floors. The building is designed of brickwork 
POROTHERM. Basement wall is made of reinforced concrete. The building is covered flat 
roof. House is designed for desabled persons. 
 

 

Keywords 
Home for the Elderly People, reinforced concrete, wheelchair use, flat roof, concrete 
foundations, brick support systém.
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ÚVOD: 

Diplomová práce je zpracována na zadání dle veškerých právních předpisů a norem 
ČSN. Projektová dokumentace řeší novostavbu domova pro seniory v katastrálním území Nové 
Veselí. Práce se zabývá řešením dokumentace provedení stavby třípodlažní částečně
podsklepené budovy domova pro seniory. Cílem práce je navrhnout funkční budovu se 
propojením všech provozů v závislosti na vhodném výběru konstrukčního systému, druhu 
materiálu, řešení konstrukcí a detailu tak, aby byla zajištěna co největší trvanlivost budovy 
s přijatelnými ekonomickými náklady. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:   Domov pro seniory 
Místo stavby:    Nové Veselí 
    592 14  Nové Veselí 
Katastrální území:   Nové Veselí 
Parcelní číslo pozemku: 2783, 2780, 2779 
Vlastník parcel:   Všechny pozemky jsou ve vlastnictví obce 
Předmět dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 
       Diplomová práce 
Stavební úřad:   Žďár nad Sázavou 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    obec Nové Veselí 
          tel.: 566 667 121 
         592 14  Nové Veselí 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant:   Bc. Jiří Jureček 
           Pavlov 122, 544 44 Radostín nad Oslavou 

A.2 Seznam vstupních údajů

a) základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
(označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 
jednací rozhodnutí nebo opatření) 
Není předmětem Diplomové práce 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. 
ČSN 013420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
Vyhláška č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 
Vyhláška 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území. 
ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov 
ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov, Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 
ČSN 730532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
výrobků – Požadavky. 
ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb –Nevýrobní objekty. 
ČSN 013495 – Výkresy požární bezpečnosti staveb. 
c) další podklady 
Internetové zdroje: www.isover.cz
   www.porotherm.cz



    
A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 
V současné době se jedná o nezastavěné území (orná půda). Dle nového územního plánu obce 
bude toto území uvažováno jako stavební parcela. 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvláště
chráněném území nebo v záplavovém území 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Pozemek je velký a na většině plochy je velmi mírně svažitý, obsahuje množství travnatých 
ploch, které umožňují vsakování dešťových vod. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas. 
Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce Nové Veselí. 
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 
Budova splňuje požadavky platného územního plánu obce Nové Veselí. A splňuje požadavky 
územně plánovací informace. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Námitky a požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Objekt nevyžaduje udělení žádné výjimky. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou známy další související nebo podmiňující investice. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Stavba není závislá na žádných jiných stavbách v dotčeném území a okolí. 

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) Účel užívání stavby 
Stavba bude sloužit jako domov pro seniory. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je trvalého charakteru. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není památkově chráněná. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Navržené řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č. 268ú2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 
Zejména je dbáno ustanovení: 
-o obecných požadavcích na výrobky pro stavby, 
-o tepelně technický a energetických požadavcích na stavby, 



-o požární bezpečnosti staveb 
Jsou splněny technické požadavky na stavby i obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb podle vyhlášky 398/2009 Sb. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů
Všechny požadavky jsou splněny. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
zastavěná plocha:   980,52 m2 

plocha stavebního pozemku:  9 291,73 m2 

procento zastavění:   10,50% 
navrhovaná kapacita:   26 bytů pro 32 osob 
počet pracovníků:   13 pracovníků
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 
Není předmětem řešení Diplomové práce. 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění etap) 
Předpokládané zahájení výstavby.    8/16 
Předpokládané dokončení zemních prací:  9/16 
Předpokládané dokončení přípojek:   10/16 
Předpokládané dokončení všech nosných kcí.: 11/16 
Předpokládané kompletní dokončení stavby: 7/18 
Předpokládané předání stavby k užívání:   12/18 
k) Orientační náklady stavby:    86 mil. Kč bez DPH 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba obsahuje technologická zařízení: kotel na plyn, ohřev užitkové vody. 

                                                              
Dne 16.1. 2015                                                                      Podpis:……………………………



�

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY�

��

��

��

FAKULTA STAVEBNÍ �
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ�

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES�

��

��

�

�

�

�

�

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA�

AUTOR PRÁCE                   Bc. JIŘÍ JUREČEK 
AUTHOR�

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. VĚRA MACEKOVÁ, CSc.
SUPERVISOR�

�

�

�

�



B Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Dotčený pozemek p. č. 2783, 2780 v k.ú. Nové Veselí se nachází v okrajové části obce 
Nové Veselí u komunikace III. třídy. Kultura stávajícího pozemku je vedena jako orná půda. 
V této lokalitě se v současné době nachází inženýrské sítě, které jsou řešeny v územním 
řízení, ke kterým je potřeba objekt napojit.  Pozemek je ve vlastnictví obce Nové Veselí. 
Pozemek je rovinný. Pozemek se nachází v nadmořské výšce 534-534,5 m nad mořem. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Na stavebním pozemku byl proveden průzkum radonového rizika, který prokázal 
střední radonové riziko. Dále se provedly průzkumy základových poměrů – určení druhu 
zeminy a hladina podzemní vody. 

· Druh zeminy: Hlína štěrkovitá  Rdt = 300 kPa 
· Hladina podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba je navržena tak, aby byla dodržena veškerá ochranná a bezpečnostní pásma. 

d)Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
 Pozemek ani stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry 
v území 
 Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 
stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby 
nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Stavebními pracemi nesmí 
docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí 
účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění 
ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování 
hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
 V projektu se nepředpokládají požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně. 

g) Požadavky na maximální závory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Na pozemek nejsou kladeny požadavky na zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 



 Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude realizováno zpevněnou příjezdovou 
plochou, která bude provedena ze stávající komunikace III. třídy číslo 0026. Napojení budou 
rozdělena dle účelu a to na zpevněnou plochu sloužící pro parkování navazující na 
příjezdovou komunikaci k objektu, která vede dále k zásobovacímu vchodu do přípravny. Z 
důvodu možného příjezdu rychlé záchranné služby byla navržena zpevněná plocha ústící ke 
hlavnímu vstupu do objektu, kterou lze v krajních případech použít i pro příjezd vozidla. 

Parkovací stání jsou 2,5 x 5 m a 3,5 x 5 m. Tato místa jsou určena pro parkování osob 
s omezenou schopností pohybu. 

Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napojení bude provedeno 
na veřejný vodovodní řád, veřejnou síť plynovodní a elektrickou. Na pozemku bude zřízen 
sloupek pro umístění HUP. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice
Pro plánovanou výstavbu nejsou známy žádné věcné ani časové vazby, omezující 

jejich realizaci. 

B.2  Popis území stavby 
B.2. 1  Účel užívaný stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Převážná část objektu slouží k ubytování a poskytování péče seniorům. Jedná se 
konkrétně o 26 pokojů. V suterénním a prvním a druhém nadzemním podlaží 
v severovýchodní části je situováno technické zázemí domova pro seniory. 

zastavěná plocha:   980,52 m2 

plocha stavebního pozemku:  9 291,73 m2 

procento zastavění:   10,50% 
navrhovaná kapacita:   26 bytů pro 32 osob 
počet pracovníků:   13 pracovníků

B.2. 2 Celkové urbanistické a architektonický řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:
Záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku novou standardní budovu 

Domova pro seniory. včetně vedlejších stavebních objektů jako jsou oplocení, zpevněné 
plochy, komunikace a vybavení zahrady, přípojky inženýrských sítí apod. Funkce stavby je s 
komerčním či výrobním využitím. Cílem je vytvoření stavby, která respektuje okolní zástavbu 
a svým hmotovým řešením nevyčnívá do okolí.  

b) architektonické řešení: 
Budova je třípodlažní a částečně podsklepen. Půdorysný tvar domu je ve tvaru 

obdelníka. Objekt je zastřešený jednoplášťovou plochou střechou. 

B.2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
S výrobou se v objektu neuvažuje, funkce stavby s komerčním využitím.

B.2. 4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č 398/2009 o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
Provozní část objektu není navržena pro přístup osob s omezenou schopností pohybu. 

Jedná se o suterénní podlaží a o část prvního nadzemního podlaží. Ve zbytku budovy se 
předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Tato část budovy byla řešena v 
souladu s požadavky pro návrh a užívání objektu imobilními osobami. Jedná se o návrh 



požadovaných rozměrů pokojů, chodeb, hygienického zařízení, velikosti dveřních otvorů a 
jejich vybavení (pomocná madla, výška zasklení od podlahy, atd.) a také propojení 
jednotlivých podlaží mezi sebou. K tomuto účelu byly navržen výtah pro přepravu osob na 
lůžku. Také výška a šířka schodišťových stupňů byla navržena s ohledem na pohyb osob s 
omezenou schopností pohybu.  

Hlavní vstup do objektu je řešen opět bezbariérově. Jedná se o zpevněnou plochu 
vedoucí od místní komunikace a parkovacích stání k hlavnímu vstupu do objektu. Tato plocha 
má maximální sklon 2 % a maximální výškový rozdíl je do 20 mm. Část parkovacího stání je 
vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

B.2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 
Z hlediska péče o bezpečnost práce a technických zařízení se jedná o běžné prostředí z 

hlediska uživatelů objektu. K ohrožení zdraví muže dojít pouze z nedbalosti a to např. při 
nevhodné manipulaci a skladování nebezpečného odpadu či léků. Dále může k ohrožení dojít 
např. při užívání domácích spotřebičů a topných těles. Podrobná bezpečnostní opatření budou 
uvedena v uživatelských pokynech u jednotlivých spotřebičů a zařízení. Zdravotníci a 
zdravotní sestry musí být pro práci na daném pracovišti proškoleni a musí mít potřebnou 
kvalifikaci pro provádění daných úkonů.  

Provoz přípravny spadá do samostatného provozu, kde nesmí pracovat osoby 
neproškolené a osoby s nevhodnou kvalifikací. Zde platí podmínky pro bezpečnost při práci a 
manipulaci se zařízením dle pokynů a požadavků pro daný provoz. 

B.2. 6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení 
Budova Domova pro seniory je řešena jako samostatně stojící objekt. Dispoziční 

řešení umožňuje obsazení 32osob a 13 pracovníků a přidružených provozech. Budova má 3 
nadzemní podlaží a suterén. Budova je tvaru obdelníku.  Zastřešení je řešno jednoplášťovou 
plochou střechou s povlakovou hydroizolací. 

b)konstrukční a materiálové řešení. 
  
Zemní práce 

Na místě staveniště se nejprve provede sejmutí ornice do hlouby 200 mm, která se 
bude skladovat na dočasné skládce umístěné na stavebním pozemku, tvar dočasné skládky 
nesmí přesahovat výšku 2 m a sklon svahu je 1:1,5 až 1:2. 

Začištění základové spáry bude provedeno ručně, těsně před betonáží základových 
pásu. 

Hladina spodní vody neohrožuje spodní stavbu. 
Materiál z výkopů se bude z větší části odvážet na skládku a menší část potřebná na 

obsypy a zásypy okolo stavby se ponechá na pozemku. Zásypy a obsypy musejí být řádně
zhutněny na původní únosnost terénu. Zhutnění se bude provádět po 200 mm. 

Základové konstrukce  
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C16/20 

šířek 1400, 1200 a 1000 mm. Podkladní betony jsou navržené z betonu C16/20  tl. 150mm. 
Do podkladních betonů v celém půdorysu vložit KARI síť oka 100/100/5 mm. U obvodového 
zdiva je na základový pas vystavěna podezdívka z betonových tvárnic ztraceného bednění 



s konstrukční výztuží R10 třídy B 500 B. Ta je kotvena v základovém pasu a protažena do 
podkladního betonu. Horní povrch podkladního betonu musí být srovnán s maximální 
odchylkou +/- 5 mm / 2m. V základové konstrukci budou provedeny prostupy pro vedení 
instalací. Velikost a umístění prostupů není v této projektové dokumentaci řešeno.

Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 40 P+D na maltu MC 10MPa. 

Suterénní stěna pod úrovní terénu je ze statických důvodů navržena z betonových bednících 
tvarovek BTB 40, do kterých je vkládána ocelová výztuž B500 Ø10mm (ve vodorovném i 
svislém směru) a dutiny jsou zality betonem C16/20. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z tvárnic 
POROTHERM 24 na maltu MC 10 Mpa. Nadokenní a nadedveřní překlady jsou použity 
překlady POROTHERM 7 uložením 125 nebo 250mm dle světlosti otvorů. Akustické zdivo 
z tvárnic POROTHERM 25 AKU SYM. 

Příčky a dělící konstrukce 
Příčky 125 mm jsou vyzděny z  tvárnic POROTHERM 11,5 P+D.  Na maltu pevnosti 

P10 Příčky tloušťky 100 mm jsou sádrokartonové. Instalační příčky, předstěny a stěny šachet 
jsou sádrokartonové. Zděné příčky jsou prováděny před omítkami, sádrokartonové příčky po 
omítkách. 

Vodorovné nosné konstrukce  
Vodorovné nosné konstrukce tvoří filigránové stropy s nadbetonávkou C 25/30MPa. 

Uložení je 50 mm. Věnce jsou provedeny na všech nosných stěnách z betonu C25/30 a oceli 
B500.  

Schodiště
V objektu se nacházejí dvě schodiště, které jsou tvořeny monolitickou 

železobetonovou konstrukcí. Použitý beton je C 25/30, výztuž B500. Schodiště bude opatřeno 
keramickou dlažbou z důvodů požární bezpečnosti. Výpočet schodiště a návrh výztuže - viz 
samostatná příloha projektové dokumentace. 

Střešní konstrukce  
Střešní konstrukce nad 3N.P. je navržena jako plochá jednoplášťová střecha. O 

klasickém pořadí vrstev o sklonu minimálně 2%. Parotěsnou vrstvu tvoří asfaltový SBS s AL 
vložkou GLASTEK al 40 MiNERAL. Tepelná izolace je navržena z pěnového polystyrénu 
EPS 100S tl. 250mm (vrstva 150mm a vrstva 100mm). Separační vrstva je z separační textilie 
FATRATEX 300. Hydroizolační vrstva je navržena z folie, která je mechanicky kotvená a 
odolná pro UV. 

Tepelné izolace 
Tepelná izolace střechy je navržena z pěnového polystyrénu EPS 100S tl. 250mm 

(vrstva 150mm a vrstva 100mm). U překladů 100mm je izolace EPS 100S. Izolace je vložená 
za první překlad ze strany exteriéru. Tepelná izolace podlahy je tvořena pěnovým 
polystyrénem EPS 150S tl. 80mm. Tepelná izolace betonové suterénní stěny tvoří zároveň
ochrannou vrstvu hydroizolace a je tvořena polystyrénem, který je vhodný do přímého styku 
s vlhkostí ISOVER EPS Perimetr  tl. 120mm. Obvodové zdivo je zatepleno deskami 
z minerální vaty tl. 150mm. 

Akustické izolace 
Kročejová izolace podlah je navržena z desek ISOVER TDPT tl.50mm. 



Izolace pro vodě a radonu 
Podlahy a suterénní stěna ve styku se zeminou jsou odizolovány dvěma hydroizolačními 

modifikovanými SBS asfaltovými pásy první pás bodově nataven. Druhý celoplošně kotven. 
2X ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena hydroizolační folií, která je mechanicky kotvená. 
Seperační vrstvu tvoří textilie FATRATEX 300. 

FATRAFOL 810 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Stavba je navržena tak, že je zaručena mechanická odolnost a stabilita 

v průběhu výstavby a užívání. 

B.2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení
 Není předmětem řešení Diplomové práce. 

B.2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz složka D3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby.

B.2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Viz složka D5 – Stavebně fyzikální posouzení 

b) Energetická náročnost stavby 
Není předmětem řešení Diplomové práce. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není předmětem řešení Diplomové práce. 

B.2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Novostavba domova pro seniory je navržena tak, aby pro daný provoz zajišťovala 
splnění hygienických požadavků jak z hlediska větrání, vytápění, zásobování vodou a 
osvětlení. Všechny prostory objektu jsou větrány přirozeně okny, kromě koupelen kde je 
nucené větrání.  

Posouzení akustiky konstrukcí, insolací a osvětlení obytných místnosti viz složka D5 
projektové dokumentace. 

U objektu bude vybudován prostor pro odkládání komunálního odpadu, který je 
znázorněn ve výkresu situace. 

S odpadem bude zacházeno dle vyhlášky 185/2001 Sb. O odpadech. Vzniklý odpad 
bude tříděn dle platné vyhlášky. Nebezpečný zdravotnický odpad bude odvážen pověřenými 
službami na určená místa (spalovny) a to v daných časových intervalech. Tento odpad bude 
zajištěn proti manipulaci nepověřenými osobami. 

Stavba nebude mít výraznější negativní vliv na okolní stavby. Vzhledem k charakteru 



objektu se nepředpokládá výraznější obtěžování okolní zástavby hlukem, vibracemi nebo 
prašností. 

B.2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 
Na stavebním pozemku byl proveden průzkum radonového rizika, který prokázal 

střední radonové riziko. Hydroizolace je navržena z dvou asfaltových pásů modifikace SBS 
typ S s posypem na asfaltové penetraci. Toto hydroizolační souvrství splňuje požadavky pro 
ochranu proti střednímu radonovému riziku. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Stavba se nenachází v lokalitě s výskytem bludných proudů. Pod stavbou bude 

zřízena zemnící soustava z důvodu svedení přepětí, či úderu blesku. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v seizmicky ohrožené oblasti. 

d) Ochrana před hlukem 
Stavba nevyvolává nadměrný hluk. 

e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
•Plyn: 
Dům bude napojen vlastní podzemní přípojkou na veřejný plynovod. 
• Vodovod: 
Rozvod vody bude napojen na veřejný vodovodní řád.  
• Splašková kanalizace: 
Splaškové a dešťové vody budou napojeny do veřejné kanalizační sítě.  
• Elektroinstalace: 
Objekt bude napojen vlastní podzemní přípojkou na veřejnou elektrickou síť. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napojení bude 

provedeno na veřejný vodovodní řád, veřejnou síť plynovodní a elektrickou. Všechny 
přípojky jsou realizovány na severní straně objektu. Viz výkres situace. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešeni 

Napojení budou rozdělena dle účelu a to na zpevněnou plochu sloužící pro parkování 
navazující na příjezdovou komunikaci k objektu, která vede dále k zásobovacímu vchodu do 
přípravny. Z důvodu možného příjezdu rychlé záchranné služby byla navržena zpevněná 



plocha ústící ke hlavnímu vstupu do objektu, kterou lze v krajních případech použít i pro 
příjezd vozidla.  

Parkovací stání jsou 2,5 x 5 m a 3,5 x 5 m a jsou určena pro parkování osob 
s omezenou schopností pohybu. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude provedeno zpevněnou příjezdovou 

plochou, která bude provedena ze stávající komunikace III. třídy 

c) Doprava v klidu 
Parkovaní osobních automobilu je zajištěno v západní části pozemku. Parkoviště má 

19 parkovacích stání z toho jsou sedm parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Pro pěší bude objekt přístupný z východní strany. V blízkosti objektu se nenachází 

cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvislých terénních úprav 
  
a) Terénní úpravy 

Výkopy spojené se stavbou objektu budou zahrnuty zeminou uloženou na 
pozemku. Provede se osetí travní zeleně. Do vegetačních úprav pozemku bude také spadat 
osázení keřů a stromů. Na pozemku se dále zřídí lavičky k rekreaci uživatelů objektu ale i 
místních obyvatelů. 

b) Použité vegetační prvky 
Stromy, keřové prvky, zatravnění. 

c) Biotechnická opatření 
Žádná biotechnická opatření nejsou zapotřebí. 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 
Užívání objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší, je zajištěna dokonalá 

bezprašnost celého provozu. Pře realizaci smí být použito jen materiálů splňujících podmínky 
MZ ČR 76/93 Sb. Při provozu stavby nebudou překračovány žádné limity hluku, prachu a 
škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Objekt nebude ohrožován hlukem z okolí a ani 
sám svým provozem nebude ohrožovat životní prostředí v okolí objektu nadměrným hlukem. 

 Odpady budou kontrolované shromažďovány, tříděny a odváženy na sběrná místa 
k regulované likvidaci. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťování řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 



e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů

Stavba ani její části nevyžadují zřízení nových ochranných pásem. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Umístění, charakter a vlastní řešení stavby splňuje požadavky z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno z nově zřízených přípojek, 

které budou využity pro napojení objektu. Pro potřeby hygienického a sociálního zařízení 
stavby budou instalovány mobilní WC. 

b) Odvodnění staveniště
Spodní voda nedosahuje úrovně základových konstrukcí, a tudíž nepočítáme se 

zařízením pro odčerpávaní této vody. V alternativním případě vzniku velkého množství 
srážkových a spodních vod vyskytlých v základové spáře, bude nutno tuto vzniklou 
problematiku řešit použitím ponorného čerpadla a vodu ze základové spáry odčerpat. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno z nově zřízených přípojek, 
které budou využity pro napojení objektu.  

Pro napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude vytvořen sjezd na komunikace 
vedoucí okolo pozemku. Staveništní komunikace bude řešena z betonových panelů a bude 
odstraněna po skončení prací. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
Pří výstavbě bude zvýšená hladina akustického hluku v okolí stavby. Majitelé okolní 

zástavby budou informovaní o započetí prací a i se zvýšeným hlukem. Stavba bude v průběhu 
výstavby oplocena pro zajištění bezpečného provozu a zamezení přístupu cizích osob. Po 
dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu (oseje se nový trávník, vysází se 
zeleň, stromy). 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno plotem výšky 2 m, vstup na 

staveniště bude pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Místo bude opatřeno výstražnými 
cedulemi pro informování osob pohybujících se v blízkosti staveniště .Po ukončení stavebních 
prací se vysází zeleň v podobě stromů a keřů ve východní části pozemku, která bude sloužit 
jako park pro veřejnost. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Nejsou, vše je uloženo na pozemku stavitele. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při výstavbě budou vznikat následující odpady uvedené v tabulce

Číslo   Název a druh odpadu     Způsob likvidace 
17 01 01  Beton       Recyklace, odvoz 
17 01 02  Cihly       Recyklace, odvoz 
17 02 01  Dřevo       Recyklace, odvoz 



17 02 02  Sklo       Recyklace, odvoz 
17 02 03  Plasty       Recyklace, odvoz 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet   Recyklace, odvoz 
17 04 …  Kovy (včetně jejich slitin)    Recyklace, odvoz 
17 06 04  Izolační materiály     Recyklace, odvoz 
20 01 01  Papír a lepenka      Recyklace, odvoz 
20 01 02  Sklo       Recyklace, odvoz 
20 03 01  Směsný komunální odpad    Odvoz na skládku

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 
Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice v mocnosti 20 cm. Ornice bude 

uložena na deponii umístěné na stavebním pozemku. Deponie bude mít výšku max 2 m a 
sklon 45 °. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším k ochraně

přírody – tzn. Třídění odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., novely zákona č. 31/2011 Sb., 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., a novely vyhlášky č. 154/2010 Sb. 

Po dobu provádění stavebních prací bude v okolí objektu zatíženo hlukem ze 
stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí podle jiných právních předpisů

Stavbu budou provádět odborné dodavatelské firmy. 
Při provádění stavby a pohybu na staveništi je nutné dbát na požadavky o bezpečnosti 

práce na stavbě a ochraně zdraví osob dle platných vyhlášek.  
Stavební práce budou kontrolovány stavebním dozorem. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou nutné, 

protože po dobu provádění stavebních prací nebude těmto osobám staveniště přístupné. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno plotem výšky 2 m, vstup na 
staveniště bude pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Místo bude opatřeno výstražnými 
cedulemi pro informování osob pohybujících se v blízkosti staveniště. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení výstavby.    8/16 
Předpokládané dokončení zemních prací:  9/16 
Předpokládané dokončení přípojek:   10/16 
Předpokládané dokončení všech nosných kcí.: 11/16 
Předpokládané kompletní dokončení stavby: 7/18 
Předpokládané předání stavby k užívání:   12/18 

Dne 16.1. 2015                                                                Podpis:…………………………
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B Dokumentace objektu 

D 1.1. Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva 
Účelem a záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku Domov pro seniory včetně
vedlejších stavebních objektů jako jsou oplocení, zpevněné plochy, vybavení zahrady, 
komunikace, přípojky inženýrských sítí apod. Funkce stavby je s komerčním využitím.  
 Budova domova pro seniory je řešená jako samostatně stojící objekt. Svým 
dispozičním řešením uspokojí nároky 32 žákům a 13 pracovníkům. Budova má 3 nadzemní 
podlaží a suterén. Budova je tvaru obdelníku. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou 
střechou s povlakovou hydroizolací. Hlavní vstup do objektu je ze severu. Ze zádveří 
vstupujeme haly. Z haly je možno vstoupit do dvou chodeb z 1 chodby se dostaneme do bytů. 
Z 2 chodby je přístupné sociální zázemí domova pro seniory a to konkrétně jídelna, přípravna 
pokrmů, ordinace doktora, masáže a hygienické zázemí. Pomocí schodiště se dostaneme do 
suterénu. V suterénu je přístupné z chodby sklad nábytku, sklady pro obyvatele domova pro 
seniory, šatny personálu, prádelna, dílna, technická místnost. V 2N.P. se nachází prostory pro 
cvičení + šatny s hygienickým zázemím. Dále pak hobby, kadeřnictví, knihovna. V druhé 
části 2N.P. se nachází byty. Ve 3.N.P. jsou pouze byty a kancelář ředitele. Parkoviště má 19 
parkovacích stání z toho jsou sedm parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

Provozní část objektu není navržena pro přístup osob s omezenou schopností pohybu. 
Jedná se o suterénní podlaží a o část prvního nadzemního podlaží. Ve zbytku budovy se 
předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Tato část budovy byla řešena v 
souladu s požadavky pro návrh a užívání objektu imobilními osobami. Jedná se o návrh 
požadovaných rozměrů pokojů, chodeb, hygienického zařízení, velikosti dveřních otvorů a 
jejich vybavení (pomocná madla, výška zasklení od podlahy, atd.) a také propojení 
jednotlivých podlaží mezi sebou. K tomuto účelu byly navržen výtah pro přepravu osob na 
lůžku. Také výška a šířka schodišťových stupňů byla navržena s ohledem na pohyb osob s 
omezenou schopností pohybu.  

Hlavní vstup do objektu je řešen opět bezbariérově. Jedná se o zpevněnou plochu 
vedoucí od místní komunikace a parkovacích stání k hlavnímu vstupu do objektu. Tato plocha 
má maximální sklon 2 % a maximální výškový rozdíl je do 20 mm. Část parkovacího stání je 
vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Projektová dokumentace v tomto stupni vyhotovení neobsahuje technické řešení teras, 
zpevněných ploch, terénních úprav a prvků drobné architektury. 

zastavěná plocha:   980,52 m2 

plocha stavebního pozemku:  9 291,73 m2 

procento zastavění:   10,50% 
navrhovaná kapacita:   26 bytů pro 32 osob 
počet pracovníků:   13 pracovníků

Orientace domu ke světovým stranám je vhodně volena. Denní osvětlení a oslunění je 
v objektu dostačující a odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. Velikost oken 
zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu. Místnosti s malým, nebo žádným denním 
osvětlením, jsou přisvětleny umělým osvětlením. Při volbě svítidel do místností je postup 



podle technických požadavků ČSN 36 0450 - tabulky osvětlenosti Epk v luxech pro kategorie 
osvětlení. 

Zemní práce 
Na místě staveniště se nejprve provede sejmutí ornice do hlouby 200 mm, která se 

bude skladovat na dočasné skládce umístěné na stavebním pozemku, tvar dočasné skládky 
nesmí přesahovat výšku 2 m a sklon svahu je 1:1,5 až 1:2. 

Začištění základové spáry bude provedeno ručně, těsně před betonáží základových 
pásu. 

Hladina spodní vody neohrožuje spodní stavbu. 
Materiál z výkopů se bude z větší části odvážet na skládku a menší část potřebná na 

obsypy a zásypy okolo stavby se ponechá na pozemku. Zásypy a obsypy musejí být řádně
zhutněny na původní únosnost terénu. Zhutnění se bude provádět po 200 mm. 

Základové konstrukce  
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C16/20 

šířek 1400, 1200 a 1000 mm. Podkladní betony jsou navržené z betonu C16/20  tl. 150mm. 
Do podkladních betonů v celém půdorysu vložit KARI síť oka 100/100/5 mm. U obvodového 
zdiva je na základový pas vystavěna podezdívka z betonových tvárnic ztraceného bednění 
s konstrukční výztuží R10 třídy B 500 B. Ta je kotvena v základovém pasu a protažena do 
podkladního betonu. Horní povrch podkladního betonu musí být srovnán s maximální 
odchylkou +/- 5 mm / 2m. V základové konstrukci budou provedeny prostupy pro vedení 
instalací. Velikost a umístění prostupů není v této projektové dokumentaci řešeno.

Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 40 P+D na maltu MC 10MPa. 

Suterénní stěna pod úrovní terénu je ze statických důvodů navržena z betonových bednících 
tvarovek BTB 40, do kterých je vkládána ocelová výztuž B500 Ø10mm (ve vodorovném i 
svislém směru) a dutiny jsou zality betonem C16/20. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z tvárnic 
POROTHERM 24 na maltu MC 10 Mpa. Nadokenní a nadedveřní překlady jsou použity 
překlady POROTHERM 7 uložením 125 nebo 250mm dle světlosti otvorů. Akustické zdivo 
z tvárnic POROTHERM 25 AKU SYM. 

Příčky a dělící konstrukce 
Příčky 125 mm jsou vyzděny z  tvárnic POROTHERM 11,5 P+D.  Na maltu pevnosti 

P10 Příčky tloušťky 100 mm jsou sádrokartonové. Instalační příčky, předstěny a stěny šachet 
jsou sádrokartonové. Zděné příčky jsou prováděny před omítkami, sádrokartonové příčky po 
omítkách. 

Vodorovné nosné konstrukce  
Vodorovné nosné konstrukce tvoří filigránové stropy s nadbetonávkou C 25/30MPa. 

Uložení je 50 mm. Věnce jsou provedeny na všech nosných stěnách z betonu C25/30 a oceli 
B500.  

Schodiště
V objektu se nacházejí dvě schodiště, které jsou tvořeny monolitickou 

železobetonovou konstrukcí. Použitý beton je C 25/30, výztuž B500. Schodiště bude opatřeno 



keramickou dlažbou z důvodů požární bezpečnosti. Výpočet schodiště a návrh výztuže - viz 
samostatná příloha projektové dokumentace. 

Komín 
Komín je navržen pro odvod zplodin z plynových kotlů. Je dvou-průduchový, 

tří-složkový s víceúčelovou šachtou. Průměr průduchu je 180 mm. Komínové těleso je od 
ostatních konstrukcí oddilatováno vloženou tepelnou izolací v tloušťce min. 50 mm. Pod 
komínem musí být základ, který je tvořený rozšířením základového pasu z prostého betonu C 
16/20. 

Střešní konstrukce  
Střešní konstrukce nad 3N.P. je navržena jako plochá jednoplášťová střecha. O 

klasickém pořadí vrstev o sklonu minimálně 2%. Parotěsnou vrstvu tvoří asfaltový SBS s AL 
vložkou GLASTEK al 40 MiNERAL. Tepelná izolace je navržena z pěnového polystyrénu 
EPS 100S tl. 250mm (vrstva 150mm a vrstva 100mm). Separační vrstva je z separační textilie 
FATRATEX 300. Hydroizolační vrstva je navržena z folie, která je mechanicky kotvená a 
odolná pro UV. 

Tepelné izolace 
Tepelná izolace střechy je navržena z pěnového polystyrénu EPS 100S tl. 250mm 

(vrstva 150mm a vrstva 100mm). U překladů 100mm je izolace EPS 100S. Izolace je vložená 
za první překlad ze strany exteriéru. Tepelná izolace podlahy je tvořena pěnovým 
polystyrénem EPS 150S tl. 80mm. Tepelná izolace betonové suterénní stěny tvoří zároveň
ochrannou vrstvu hydroizolace a je tvořena polystyrénem, který je vhodný do přímého styku 
s vlhkostí ISOVER EPS Perimetr  tl. 120mm. Obvodové zdivo je zatepleno deskami 
z minerální vaty tl. 150mm. 

Akustické izolace 
Kročejová izolace podlah je navržena z desek ISOVER TDPT tl.50mm. 

Izolace pro vodě a radonu 
Podlahy a suterénní stěna ve styku se zeminou jsou odizolovány dvěma hydroizolačními 

modifikovanými SBS asfaltovými pásy první pás bodově nataven. Druhý celoplošně kotven. 
2X ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena hydroizolační folií, která je mechanicky kotvená. 
Seperační vrstvu tvoří textilie FATRATEX 300. 

FATRAFOL 810 

Okna a výplně otvorů
Jsou navrhnuté z plastových pětikomorových profilů. Zasklení bude tvořit 

tepelněizolační dvojsklo, celková hodnota součinitele prostupu tepla okna je uvažována 
Uw=1,2W/m2K. Vstupní dveře jsou navrhnutá jako plastové prosklené s izolačním 
dvojsklem. Součinitel prostupu tepla dveřmi je uvažován Uw=1,2W/m2K. 

Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle provozu místnosti. Podlaha na terénu je zateplena vrstvou 

tepelné izolace dle požadavku na součinitel prostupu tepla daného normou ČSN 73 0540. 
Skladby podlah viz výpis skladeb. 

Povrchové úpravy vnější 



Vnější finální vrstva je tvořena minerální probarvenou omítkou tloušťky 1,5 mm. 
Soklová omítka provedena ze stěrkové omítkové směsi probarvených křemičitých kamínků. 

Povrchové úpravy vnitřní 
Vnitřní úpravy povrchu jsou dle účelu navrženy z vápenné štukové omítky nebo z 

keramického obkladu.  
Vnitřní štukové omítky budou po vyzrání povrchově upraveny vnitřním nátěrem dle 

požadavků investora.  
Na vodorovnou konstrukci sádrokartonového podhledu je nanesen vnitřní nátěr. 

b) Výkresová část 
  
Č. 
VÝKR. 

NÁZEV VÝKRESU  MĚŘÍTKO

1 ZÁKLADY 1:50 
2 PŮDORYS 1S 1:50 
3 PŮDORYS 1NP 1:50 
4 PŮDORYS 2NP 1:50 
5 PŮDORYS 3NP 1:50 
6 ŘEZ A-A, B-B 1:50 
7 SKLADBA STROPU 1S 1:50 
8 SKLADBA STROPU 1NP 1:50 
9 SKLADBA STROPU 2NP 1:50 
10 SKLADBA STROPU 3NP 1:50 
11 JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA 1:50 
12 TECHNICKÉ POHLEDY  1:50 
13 DETAIL A OSAZENÍ OKNA 1:5 
14 DETAIL B BALKÓN 1:5 
15 DETAIL C ATIKA 1:5 
16 DETAIL D STŘEŠNÍ VPUSŤ 1:5 
17 DETAIL E NAPOJENÍ 1S-1NP 1:5 
18 DETAIL F ZÁKLAD 1:5 
19 DETAIL G SOKL 1:5 
20 DETAIL H VÝTAH 1:5 

c) Dokumenty podrobností 
Viz. Složka D2 Výpočtová část.

D 1.2. Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 
Navržený konstrukční systém: 
 Základové pasy z prostého betonu 

Nosný systém z keramických tvárnic POROTHEM 
Stropní kce monolitická žb 
Střešní kce jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev 

b) Podrobný statický výpočet 
Viz. Složka D4 Specializace BZK. 



D 1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. Složka D3 Požárně bezpečnostní řešení. 

D 1.4. Technika prostředí staveb 

Viz. Složka D5 Stavebně fyzikální posouzení. 

Dne 16.1. 2015                                                                Podpis:…………………………
       



ZÁVĚR: 

Svoji diplomovou práci jsem vypracoval dle zadání, které jsem dostal od svého 
vedoucího tj. Ing. Věry Macekové, CSc. Diplomová práce řeší prováděcí dokumentaci 
domova pro seniory a to v částech architektury, požárně bezpečnostního řešení, 
tepelně technického řešení a částečně statiky. Pro budovu jsem provedl výběr vhodných a 
dostupných materiálů pro určitý druh konstrukce. V projektu je také zpracováno řešení složitých 
detailů ve vybraných oblastech budovy. Objekt je navržen dle platných norem, vyhlášek, nařízení 
a zákonů a splňuje všechny požadavky na moderní bydlení. 



POUŽITÉ ZDROJE:  

Vyhlášky v aktuálním znění:  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby  
Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb.  
Vyhláška 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb  
Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb (změna 
268/2011)  
Technické normy v aktuálním znění:  
ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady  
ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely 
– Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely  
ČSN EN ISO 11654 Akustika – Absorbéry zvuku používané v budovách – Hodnocení zvukové 
pohltivosti  
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky  
ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny  
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky  
ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí, základní ustanovení  
ČSN 73 0580 – 1 – Denní osvětlení budov – Základní ustanovení  
ČSN 73 0580 – 3 – Denní osvětlení budov – Denní osvětlení škol  
ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty  
ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objetu osobami  
ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ:  

P+D  pero a dražka 
K  klempiřske vyrobky 
Z  zamečnicke vyrobky 
k  kominove těleso schiedel 
C  třida betonu 
MC  malta cementova 
B  třida oceli 
S  skladba podlahy 
R – tepelný odpor konstrikce [m2K/W]  
d – tloušťka konstrukce [mm]  
λ – součinitel tepelné vodivosti [W/ m2K]  
Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla na straně interiéru [m2K/W]  
Rse – tepelný odpor při přestupu tepla na straně exteriéru [m2K/W]  
U – součinitel prostupu tepla [W/ m2K]  
F,Rsi, N – teplotní faktor konstrukce  
Mc,a – roční množství kondenzátu [kg/m2 za rok]  
Mev,a – roční množství odpařené vodní páry [kg/m2 za rok]  
B – tepelná jímavost [W.s0,5.m-2.K1]  
∆Ø10 – pokles dotykové teploty [°C]  
Tl. – Tloušťka konstrukce (m)  
Ρ – objemová hmotnost (kg/m3)  
m´ - plošná hmotnost (kg/m2)  
s´ - dynamická tuhost (MPa/m)  
Rw – vážená laboratorní neprůzvučnost (dB)  
R´w – Vážená stavební neprůzvučnost (dB)  
K – Korekční činitel (-)  
L´nw – vážená normová hladina akustického tlaku kročejového tlaku zvuku (dB)  
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Objekt je navržen na rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na sever. 
Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními 
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