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Abstrakt 

Diplomová práce řeší návrh domu s pečovatelskou službou na pozemku v Říčkách, okres 

Brno - venkov. Dům je nepodsklepený, rozdělený na dvě části - objekt pro bydlení a objekt 

pro veřejnost. Objekt pro veřejnost má dvě nadzemní podlaží, objekt pro bydlení má tři 

nadzemní podlaží. Nosné svislé konstrukce tvoří převážně keramický systém Porotherm, 

nosné vodorovné konstrukce jsou z panelů Spiroll. Oba objekty jsou zastřešeny sedlovou 

střechou.  

  

Klíčová slova 
Dům s pečovatelskou službou, objekt pro bydlení, objekt pro veřejnost, zděná budova, 

Porotherm, Spiroll, novostavba, sedlová střecha  

  

  

  

Abstract 
This diploma thesis deals with design of nursing home on plot in Říčky, 

Brno–country district. The house is without cellar and has two parts - 

apartment building and public building. Public building has two floors; 

apartment building has three floors. The vertical load-bearing structure 

consists mainly of Porotherm ceramic system, horizontal load-bearing 

structure consists of Spiroll panels. Both buildings are roofed with a 

gable roof.  

  

Keywords 
Nursing home, building for housing, building for the public, masonry building, Porotherm, 

Spiroll, new building, gable roof  
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Úvod  

 
V této diplomové práci je zpracován návrh a projektová dokumentace domu s pečovatelskou 

službou v obci Říčky, okres Brno - venkov. Objekt je samostatně stojící dům, rozdělen na dvě 

části – objekt pro bydlení se třemi nadzemními podlažími a objekt pro veřejnost se dvěma 

nadzemními podlažími. Objekt je navržen zděný z keramických tvárnic Porotherm, se sedlovou 

střechou u obou objektů.  

Toto téma bylo vybráno vzhledem k rozrůstající se oblibě tohoto bydlení pro seniory. Jedná 

se o samostatné byty určené pro seniory, doplněné o pečovatelské služby – praní, žehlení, donáška 

nákupu, možnost objednání obědu apod. Navržené řešení musí splňovat požadavky na užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu. 

  



Vlastní text práce 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Dům s pečovatelskou službou 

Místo stavby:  parcela č. 578/98, katastrální území Říčky u Brna, okres 

Brno – venkov 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Ivo Novák, Brněnská 43, Domašov 643 01 

Tel. 605 363 085 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel: Anna Uhrová, Žebětínská 65, Brno 623 00 

Tel. 737 952 483 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Byla provedena obhlídka staveniště.  

Jako podklad ke zpracování projektové dokumentace dále slouží: 

 Kopie katastrální mapy 

 Výpis z katastru nemovitostí 

 Územní plán obce Říčky 

 Mapy podloží a radonového indexu 

 Studie objektu 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území  

Řešené území se nachází v obci Říčky, parcela č. 578/98 okres Brno -venkov. Pozemek 

se nenachází na žádném ochranném území. Vstup na pozemek je z ulice Brněnská, odkud 

jsou vedeny i všechny potřebné inženýrské sítě. Objednatel je vlastníkem výše uvedené 

parcely. Pozemek je veden jako orná půda o celkové výměře 3275,80  m2. Pozemek 

je zatravněn, bez porostů a inženýrských sítí.  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^ (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),  

Stavba se nenachází v památkové rezervaci či zóně, ani v jinak chráněném území. Parcela 

se nenachází v záplavové zóně.  

 

c) údaje o odtokových poměrech  

Dešťové vody ze střechy do zahrady budou zachycované v podzemní nádrži a s přepadem 

do vsaku. Tato voda bude využita k zalévání zahrady. Dešťové vody ze střechy do ulice budou 

zachycované ve vsakovacím zařízení. V současnosti se dešťové vody na pozemku 

vsakují – orná půda.  

Zpevněná plocha, která bude sloužit k parkování bude ohraničena obrubníky s mezerami, 

likvidace dešťových vod bude stávající – vsakem do zatravněného pozemku.  

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  

Stavební záměr respektuje obecné požadavky na využití území a je v souladu s územně 

plánovací dokumentací.  



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, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací  

Stavba se nachází v zastavitelném území, je navržena na pozemku, kde to zvláštní právní 

předpis nezakazuje nebo neomezuje a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Záměr 

nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a nevyžaduje 

zjišťovací řízení a nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního 

právního předpisu.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Návrhem stavby jsou splněny obecné požadavky na využití území. 

Záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

a nevyžaduje zjišťovací řízení a nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle 

zvláštního právního předpisu.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou dodrženy a zapracovány do projektové 

dokumentace.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení  

Nejsou výjimky.  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Nejsou.  

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 Parcely č. 578/153 – majitel  Vaníček Pavel, Uzbecká 564/22, Bohunice, 625 00 Brno 

Vaníčková Miroslava, Jircháře 200/19, Staré Brno, 602 00 

Brno 

 Parcela č. 578/99 – majitel Simajchl Karel Ing. a Simajchlová Eva Bc., Za Školou 201,  

        664 83 Domašov 

 Parcela č. 578/146 – majitel Simajchl Karel Ing., Za Školou 201, 66483 Domašov 

 Parcela č. 578/128 – majitel Herfert David, Ulička 836/10, Kohoutovice, 623 00 Brno 

 Parcela č. 605/1, 605/6 – majitel Česká Republika, Úřad pro zastupování státu  

ve věcech Majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 128 00 Praha 2 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se novostavbu.  

 

b) účel užívání stavby  

Jedná se o dům s pečovatelskou služou, kde část objektu je určená pro bydlení a část domu 

je přístupna veřejnosti s veřejnými službami. Dům jesamostatně stojící, část domu 

je třípodlažní, část dvoupodlažní. Dům má sedlovou střechu a nebude podsklepen. 

Přístup na pozemek bude zajištěn z obslužné komunikace ulice Brněnská.  

 

 



c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)  

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů  

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009Sb. o technických požadavcích 

na stavby a vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů  

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly v projektu zohledněny. Pokud se vyskytnou 

další, budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace.  

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

Nejsou výjimky.  

 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),  

Dům se dělí na dvě části – část pro veřejnost a ubytovací část. Část domu využívaná 

jen seniory se dále dělí na společné prostory se zázemím ředitele, pečovatelek a správce v 1. NP 

a na prostory pro bydlení, kde byty se nachází ve 2. a 3. NP.  

V 1. NP ubytovací části domu je vstup do objektu s recepcí, jídelna, zázemí zaměstnanců 

a technické zázemí. Ve 2. a 3. NP jsou byty seniorů a hostinské pokoje, ve 2. NP je navíc 

společenská místnost. V projektu je počítáno s 6 zaměstnanci a 26 ubytovanými seniory.  

V části domu přístupné veřejnosti se v 1. NP nachází vstup do objektu, kadeřnictví, pedikúra 

a tělocvična, v 2. NP je sesterna, místnost pro lékaře, rehabillitace a knihovna.   

U domu na pozemku investora jsou navržena parkovací stání s dvěma stáními pro vozíčkáře 

a jedním stáním pro rodiče s dětmi. 

 

Pozemek:     3275,80m2  

Zastavěná plocha rodinného domu:  941,1 m2  

Obestavěný prostor:    10016,53 m3  

 

Podlahová plocha 1. NP:  782,43 m2 

Podlahová plocha 2. NP:  770,81 m2 

Podlahová plocha 3. NP:  501,91 m2 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.),  

Zdravotechnika  

Bilance potřeby vody  

Průměrná denní potřeba 6690 l/den 

Maximální hodinová potřeba 878 l/h  

 



Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody, která je provedená 

z HDPE 100 SDR 17,6 DN 90x5,1. Vodoměrná souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem 

vody je umístěna v typové betonové vodoměrové šachtě o rozměru 900 x 1200 x 2000 mm hned 

za parkovacími stáními před objektem. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní 

řad se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. 

 

Bilance splaškových vod  

Průtok odpadních vod činí 7,97 l/s. 

Kanalizace je řešena jako jednotná.  

Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová kanalizační přípojka PVC KG 

DN 150 napojena na kanalizační přípojku vedenou do stoky v ul. Brněnská.  

Potrubí v zemi bude uložené na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 

300 mm nad vrchol hrdel. 

Na kanalizační přípojku bude napojena kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti. 

 

Bilance dešťových vod  

Výpočet množství srážkové vody je uveden v příloze – D.1.4 Zdravotně technické instalace. 

V současnosti se dešťové vody vsakují – orná půda. Dešťová voda povede do podzemních 

záchytných nádrží a do vsaku. 

 

Elektrická energie 

Napojení na zdroj elektrické energie bude ze stávajícího vedení E.ON Distribuce kabelovou 

přípojkou nn, která je řešena samostatným dílem projektové dokumentace D.1.4. 

Ochrana - automatickým odpojením od zdroje.  

 

Bilance potřeb tepla  

Pro dům je navrženo teplovodní vytápění s nuceným oběhem.  

Tepelné ztráty jsou spočítány pro oblastní teplotu -15°C.  

Tepelné ztráty budovy jsou 79 425 kW.  

 

Průkaz energetické náročnosti budovy  

Na objekt byl zpracován PENB podle zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 

č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a vyhlášky č.78/2013Sb.,o energetické náročnosti 

budov - viz samostatná příloha projektové dokumentace.  

 

V rámci provozu se bude produkovat běžný komunální odpad, který se bude svážet 

pověřenou odbornou firmou.  

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  

Předpokládané zahájení výstavby červen/2015  

Předpokládané dokončení výstavby květen/2018  

Nebude členěna na etapy.  

 

k) orientační náklady stavby.  

34 900 000,-Kč 

 

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

Stavba je členěna na dvě části – S1 – objekt pro ubytování a S2 – objekt pro veřejnost. 

Nejedná se o výrobní objekt, technologická zařízení se nevyskytují. 

  



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Řešené území se nachází v obci Říčky, parcela č. 578/98, okres Brno - venkov. Pozemek 

leží v k.ú. Říčky u Brna. 

Pozemek je veden jako orná půda. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,   

Množství radonu bylo posouzeno jednak z druhu podloží a jednak z radonové mapy, která 

je přiložena k projektové dokumentaci. Žádné průzkumy a měření nebyly provedeny. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Území se nachází v celém rozsahu mimo stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

v území 

Výstavba domu s pečovatelskou službou bude probíhat na pozemku investora a nebude mít 

negativní vliv na sousední pozemky, ochranu okolí nebo odtokové poměry v území. Dojde 

pouze ke zvýšení zatížení dopravou komunikace přilehlé k pozemku.  

Při provádění přípojek inženýrských sítí dojde k zásahu do obecního pozemku.  

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat 

příslušným normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. Stavebník bude 

postupovat a volit technologický postup tak, aby došlo k minimálním dopadům na životní 

prostředí. V nejvyšší možné míře budou eliminovány prašné práce tak, aby došlo 

co k nejmenším dopadům na sousední pozemky. Připravenost stavby, způsob montáže 

a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci 

stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. Pozemek je bez vzrostlého 

porostu. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Pozemek parc. č. 578/98 – orná půda. Realizací stavby dojde k trvalému vynětí 

ze zemědělského půdního fondu v rozsahu zastavěné plochy domu. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Přípojky 

inženýrských sítí – vodovod, kanalizace splašková, plyn, nn - budou vybudovány v rámci 

výstavby objektu. V rámci této stavby bude také proveden sjezd na silniční komunikaci na ulici 

Brněnská. 

 



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

Není známo, že by byly věcné, podmiňující a časové vazby stavby, vyvolané 

nebo související investice.          

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude užívaná pro bydlení a služby veřejnosti. Celková kapacita je 21 bytových 

jednotek pro 26 ubytovaných osob. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Navrhovaný dům je situován jako volně stojící dům umístěný podél hranice pozemku parc. 

č. 605/6.  

Novostavba domu s pečovatelskou službou je částečně třípodlažní, část domu 

je dvoupodlažní. Dům má sedlovou střechu a nebude podsklepen. Hlavní vstup do objektu 

je z jihozápadní strany, pozemek je z této strany propojen s obslužnou komunikací. 

Pro parkování vozů slouží zpevněná plocha u hranice pozemku. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Objekt je nepravidelného tvaru, složen z dvou navzájem otočených obdélníků. Celý objekt 

není podsklepený.  

Střecha je opatřena pálenou taškovou krytinou, fasáda je navržena v provedení světlého 

odstínu.  

Parkování je zajištěno na pozemku investora volně na vymezené ploše z pojizdné zámkové 

dlažby. Jsou navržena parkovací stání s dvěma stáními pro vozíčkáře a jedním stáním pro rodiče 

s dětmi. Vjezd a vstup na pozemek je navržen novým sjezdem z ulice Brněnská. 

 

Dispoziční řešení: 

Dům se dělí na dvě části – objekt pro veřejnost a objekt pro bydlení. Část domu pro bydlení 

se dále dělí na společné prostory se zázemím ředitele, pečovatelek a správce v 1. NP 

a na prostory pro bydlení, kde byty se nachází ve 2. a 3. NP.  

V 1. NP ubytovací části domu je vstup do objektu s recepcí, jídelna, místnosti na výdej jídla 

a umývání nádobí, včetně skladu na boxy na jídlo. Dále je v tomto podlaží zázemí ředitele 

a účetní, pečovatelek, správce, denní místnost zaměstnanců, kaple, sklady prádla, sušárna, 

mandlovna, sklad zahradního nářadí, technická místnost a místnost pro kola, vozíky 

a pozůstalosti. Ve 2. a 3. NP jsou byty seniorů a hostinské pokoje, ve 2. NP je navíc společenská 

místnost. 

V části domu přístupné veřejnosti se v 1. NP nachází vstup do objektu, kadeřnictví, pedikúra 

a tělocvična, v 2. NP je sesterna, místnost pro lékaře, rehabillitace a knihovna.   

Splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody z objektu do obecní kanalizace 

na ulici Brněnská novou kanalizační přípojkou DN150. Vnitřní kanalizace bude ukončena 

revizní šachtou, osazenou na pozemku investora. 

Dešťová voda ze střechy objektu skloněné směrem do zahrady bude odvedená do podzemní 

nádrže umístěné na pozemku investora v zahradě, s přepadem do vsaku. Dešťová voda 

ze střechy objektu skloněné směrem do ulice bude odvedena do vsakovacího zařízení. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nejedná se o výrobní objekt, tzn. není řešena technologie výroby. 

 

 



B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

Bezbariérové užívání stavby je navrženo v celém objektu, do 2. a 3. NP se lze dopravit 

výtahem. Šířky chodeb a dveří odpovídají bezbariérovému užívání staveb. Byty pro osoby 

na vozíčku jsou navrženy ve 2. NP a to 3 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový. Dveře v objektu jsou 

řešeny jako bezprahové, příp. se zapuštěným prahem.  

Pro větší pohodlí ubytovaných jsou v bezbariérových bytech dveře řešeny jako posuvné 

do stavebního pouzdra. 

Do části pro veřejnost vede bezbariérová rampa o sklonu 6,25%.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Svým uspořádáním stavba vyhovuje a zabezpečuje ochranu proti nepříznivým vlivům 

povětrnosti a prostorovým uspořádáním odpovídá hygienickým předpisům. 

Budou voleny takové materiály a technologie, které zabezpečí bezpečnost jak při stavbě, 

tak při jejím provozu.  

Všechna elektrická zařízení musí respektovat veškeré požadavky související s bezpečností 

práce pro elektrická zařízení. 

Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením bude provedena polohou 

a uložením v konstrukci stavby. Ochrana elektrického vedení před zkratem bude provedena 

pojistkami a jističi. 

Po ukončení montáže provede montážní firma revizi elektroinstalace dle vyhl. 392/2003 

Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická 

zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem. O provedené práci vyhotoví revizní zprávu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení, 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Objekt je zděný z keramických tvárnic Porotherm, strop tvoří předpjaté stropní panely 

Spiroll. 

Založení domu je na základových pasech. Obvodové nosné zdivo objektu je navrženo 

z cihelných tvárnic Porotherm 30 Profi v tloušťce 300 mm na maltu Porotherm pro tenké spáry, 

zatepelno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vaty.  

 Konstrukce obvodového a střešního pláště splňuje požadavky ČSN 73 0540 na vnitřní 

povrchovou teplotu, na tepelný odpor i na difúzi vodní páry pro rodinný dům. 

Strop tvoří předpjaté stropní panely Spiroll, v části pro bydlení o tl. 160 mm, v části pro 

veřejnost o tl. 200 mm. Strop nad posledním užitným podlažím bude zateplen v celkové 

tloušťce izolantu 280 mm. 

Zastřešení domu je navrženo klasickým dřevěným krovem. Krytina pálená taška 

na laťování, sklon střešních rovin 23°, 24° a 20°. 

Všechna schodiště jsou uvažovaná ŽB monolitická. 

Pro odtah spalin plynových kotlů je navržen komín Schiedel. 

Skladby podlahových konstrukcí jsou v příloze D.1.1.14 Skladby. 

Okna, francouzská okna a vstupní dveře jsou dřevěné, zasklené izolačním trojsklem. 

Vnitřní dveře jsou dyhované, do obložkové zárubně. V bezbariérových bytech 

a do místností č. 239, 339 a 342 jsou posuvné dveře do pouzdra. 

 

Sjezd na pozemek z ulice Brněnská je řešen z pojízdné zámkové dlažby, na který navazují 

parkovací stání. Dešťová voda z parkovacích  stání bude přirozeně vsakována do terénu. 



Zpevněná plocha je lemována betonovým obrubníkem. Přístup k  domu je po chodníku 

ze zámkové dlažby. 

 Oplocení v hranici pozemku je navrženo do zahrady drátěným pletivem výšky 1,5 m, 

sloupky osazeny ve vyrovnávací betonové zídce. Vyrovnávací betonová zídka bude i na styku 

s parcelami 578/99 a 578/153.  

Pro vstup na pozemek z jihovýchodní části je navržena vstupní branka – šířka 2,0 m. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Všechny konstrukce byly navrženy podle platných norem a budou splňovat všechny 

potřebné požadavky. Předběžné statické posouzení ověřilo, že stavba je navržena tak, 

aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

a) Zřícení stavby nebo její části 

b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Mechanická odolnost a stabilita je podrobně řešena v samostatné části projektu. 

Požadavky na stavebně technické řešení stavby jsou podrobně popsány v části 

D.1.2 Dokumentace stavebního objektu.  

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 

Elektroinstalace 

Ochrana: Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  

čl. 411-413 s ochranným pospojováním a doplňkovou ochranou   

proudovými chrániči FI dle čl. 415 uvedené ČSN. 
 

Měření spotřeby elektrické energie: v plastové pilířové skříni osazené na veřejně přístupném 

místě. 

Provede se instalace trubkovodů pro rozvod domácího telefonu s el.vrátným, televizní 

antény a počítačové sítě.  

Proti účinkům elektřiny z ovzduší budou objekty chráněny bleskosvodem. 

V kuchyni se instalace (umístění spínačů, zásuvek a vývodů) provede dle podrobného 

návrhu interiéru kuchyně – předá investor. 

Pro provedení elektroinstalace v koupelnách, (umístění elektrického zařízení – spínačů, 

zásuvek, svítidel a ventilátorů) platí ustanovení ČSN 33 2000-7-71 (uzemnění).  

Elektroinstalace jsou podrobně řešeny v oddíle D.1.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

včetně bleskosvodů. 
 

Vytápění 

Pro objekt je navrženo teplovodní vytápění s nuceným oběhem. Tepelné ztráty jsou 

spočítány pro oblastní teplotu – 15 °C.  

Objekt bude vytápěn konvektory a radiátory, v koupelnách žebříkovým radiátorem. 

Zdrojem tepla jsou plynové kotle s výkonem 28 kW a budou osazeny v technické místnosti 

v 1. NP. 

Podrobně je vytápění řešeno v oddíle D.1.4 Vytápění 

   

  



Větrání, vzduchotechnika 

Větrání všech místností je přirozené okny. V koupelnách, WC a sprchách je navíc navrženo 

větrání ventilátory. Nad vařiči v kuchyních je navržena digestoř. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

K vytápění objektu jsou navržené plynové kotle umístěné v technické místnosti.  
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Objekt je rozdělený do 42 požárních úseků.  

Podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň Afl – Cfl, v místnostech, kde jsou koberce, 

tedy musí být nehořlavý koberec, je navržen koberec s požární odolností Bfl.  

Všechny dveře vedoucí k východu v CHÚC musí být opatřeny panikovým kováním. 

 

Z hlediska protipožární ochrany stavba splňuje následující body 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) Umožnění evakuace osob  

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Požární zabezpečení je podrobně řešeno v samostatné části projektu D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. 

Při provedení stavby a před zahájením vlastního užívání je třeba z hlediska požární 

bezpečnosti osadit přenosné hasicí přístroje, bezpečnostní tabulky, zařízení autonomní detekce 

a signalizace, provést revizi el. zařízení, revizi plynového zařízení a revizi komínu, spalinových 

cest. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je z takového materiálu, aby splňovala tepelně technické požadavky. Součinitel 

prostupu tepla stavby vyhovuje požadovaným normovým hodnotám.  

Výpočty tepelně technických parametrů jsou přiloženy k projektu.  

 

b) energetická náročnost stavby 

Na objekt byl zpracován PENB podle zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 

č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a vyhlášky č.78/2013 Sb.,o energetické náročnosti 

budov - viz samostatná příloha projektové dokumentace.  

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V domě se nepředpokládá využití alternativních zdrojů energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů 

a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. 

 

Větrání: 

Větrání objektu je přirozené okny, koupelny, WC a sprchy jsou větrány ventilátory 

s odtahem na střechu. 

 

  



Odpady: 
Při výstavbě a následném provozování budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno 

dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a  vyhl. Ministerstva životního prostředí  č. 376/2001 

Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva 

životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů),  383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

Likvidace odpadů v době provozu objektu bude probíhat běžným způsobem (odpad se bude 

ukládat do jemu určených kontejnerů) a pravidelně odvážet. Odpady vzniklé při výstavbě budou 

na základě smluvního vztahu odváženy na skládku k  tomu účelu určenou. Stavební materiál 

vhodný k recyklaci bude recyklován oprávněnou firmou. Při vlastním provozu ani v průběhu 

výstavby nebudou vznikat odpady, které je nutno likvidovat zvláštním způsobem. 

Dešťová voda ze střechy bude odtékat do podzemních nádrží a vsakovacích zařízení 

a splaškový odpad do splaškové kanalizace. 

Z hlediska životního prostředí nedojde ke zhoršení kvality životního prostředí v uvažované 

lokalitě. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Působení radonu je střední, stavba je vybavena izolací proti radonu.  

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Bludné proudy se v místě stavby, vzhledem k jejímu umístění, nepředpokládají. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Seizmicita se v místě stavby, vzhledem k jejímu umístění, nepředpokládá. 

 
d) ochrana před hlukem, 

Stavba bude mít hlukově izolační obvodový plášť. Zvýšená hladina hluku 

se nepředpokládá. Výplně otvorů jsou navržena s izolačním trojsklem. 

 
e) protipovodňová opatření. 

Povodně se v místě stavby nepředpokládají, jelikož se parcela nenachází v záplavovém 

území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

V přilehlé komunikaci jsou vedeny stávající inženýrské sítě, na které se investor napojí 

svými přípojkami -  kanalizace, vody, plynu a nn. 

Odvodnění území 

Odvodnění ze střech se provede svody vedenými po fasádě. V úrovni terénu budou osazeny 

lapače splavenin se záchytnými koši. Pro využití vody k zálivce zahrady budou za objektem 

osazeny podzemní nádrže, kam se dešťová voda povede. Přebytečná voda z nádrží a ze střech 

směrem do ulice bude odváděna do vsakovacího zařízení na pozemku investora. 

Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka provedená z HDPE 100 SDR 17,6 DN 90x5,1 bude napojena nahlavní 

řad, který vede v komunikaci na ulici Brněnská.  



Zásobování energiemi 

Kabelová přípojka nn  

Napojení na zdroj elektrické energie bude ze stávajícího vedení E.ON Distribuce kabelovou 

přípojkou nn, která je řešena samostatným dílem projektové dokumentace. 

Ochrana - automatickým odpojením od zdroje.  

Elektroinstalace a hromosvod 

Z typové plastové pilířové skříně osazené na hranici pozemku se kabelem uloženým v zemi 

napojí domovní plastový rozvaděč osazený v zádveří domu. Pilířová skříň se doplní hlavním 

jističem před elektroměrem. Elektroměr dodá po provedené elektroinstalaci a vystavené 

výchozí revizní zprávě E.ON Distribuce. 

Do výkopu se uloží kabel pro domácí telefon a prázdná plastová pancéřová trubka 

pro budoucí přívod slaboproudu. 

Dle požadavků uživatele se v domě provede instalace trubkovodů pro budoucí rozvod 

domácího telefonu s elektrickým vrátným, televizní antény a rezervy.    

Proti účinkům elektřiny z ovzduší bude objekt chráněn hromosvodem.  

 

Zásobování plynem: 

Z NTL veřejného plynovodu, vedeného v komunikaci před pozemkem, je navržena NTL 

plynovodní přípojka z potrubí HDPE 100 SDR 11 DN 32x3,0. Přípojka bude napojena na řad. 

Na hranici pozemku bude potrubí ukončeno v plastovém uzamykatelném pilíři. Ve skříni bude 

osazen HUP a plynoměr. Z pilíře bude vedeno polyetylenové potrubí stejné dimenze k objektu. 

Uvnitř objektu budou použity rozvody ocelové. 

B.4 Dopravní řešení 

Přístup na staveniště je po místní komunikaci na ulici Brněnská. 

Staveništní doprava bude realizována v rámci pozemku i přilehlé komunikace. 

Na hranu komunikace bude osazen sklopený obrubník pro vjezd k parkovacím stáním. 

Vjezd bude provedený z pojízdné zámkové dlažby lemované betonovými obrubníky.  

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavby bude nezpevněný terén bude oset travním semenem a osázen okrasnou 

zelení - keři a stromy. 

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

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

Z hlediska životního prostředí nedojde ke zhoršení kvality životního prostředí v uvažované 

lokalitě. 

Při výstavbě a následném provozování budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno  

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou na základě smluvního vztahu odváženy na skládku 

k  tomu účelu určenou. Stavební materiál vhodný k recyklaci bude recyklován oprávněnou 

firmou.  

Při vlastním provozu ani v průběhu výstavby nebudou vznikat odpady, které je nutno 

likvidovat zvláštním způsobem. V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad. 

Ten bude odvážen na základě smluvního vztahu oprávněnou firmou.  Nebude zde žádná výroba, 

která by mohla produkovat odpady zvláštního charakteru. Umístění popelnice bude řešeno 

na pozemku stavebníka. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 



Dešťová voda ze střechy a zpevněných ploch je likvidovaná na pozemku, splaškové vody 

jsou odváděny do splaškové kanalizace. 

 

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 nebude mít vliv. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nebude mít vliv. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA, 

Stavba nebude mít vliv. 
 

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

podle jiných právních předpisů. 

V místě stavby nejsou ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Při stavbě bude snaha zabránit negativnímu ovlivnění okolního obyvatelstva z hlediska 

hluku. Dále bude snaha zabránit úniku škodlivých látek do podzemní vody i zeminy. 

Při provozu stavby se žádné negativní jevy na obyvatelstvo neočekávají. 

Příjezdová komunikace splňuje požadavky ČSN 73 0833, je umožněn příjezd pro vozidla 

hasičského záchranného sboru a vozidla lékařské záchranné služby. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Elektrická energie pro stavbu se bude odebírat z nové pilířové elektroměrové skříně. Měření 

(pilíř ER) bude umístěn na hranici pozemku, na veřejně přístupném místě. 

Z elektroměrového rozvaděče bude napojena staveništní rozvodnice domu. Vše dle dohody 

a požadavků správce sítě. 

 

Voda se bude odebírat z nově vybudované přípojky vody ukončené ve vodoměrné šachtě 

umístěné na pozemku stavebníka. 

 

Na staveništi se pro zázemí pracovníků osadí stavební buňka, která bude obsahovat šatnu 

a osadí se venkovní mobilní WC. Počítá se s tím, že pracovníci stavby budou mít další sociální 

zázemí u dodavatelských firem (šatny se sprchami). 

 

b) odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště bude nejprve odvodněna gravitačně vsakováním 

a po vybudování hrubé stavby a zastřešení se bude srážková voda odvádět podle nově 

navrženého řešení pro budoucí objekt. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod 

ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo znečištění odtokových zařízení 

pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich 

podmáčení. Případné kontaminované odpadní vody budou předčištěny dle druhu znečištění 

(v sedimentačních nádržích zachycení cementových kalů, písků, zeminy, lapač tuků). 

Případné větší množství srážkových vod bude odvedeno do vsakovacího zařízení. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je dostupné z komunikace. Stávající veřejná komunikace umožňuje ke stavbě 

příjezd. 



d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

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

Staveniště je dáno hranicí pozemku. Veškeré činnosti a skladování materiálu se bude 

odehrávat na pozemku stavebníka. 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Bude vybudováno souvislé 

plné oplocení staveniště do výše 1,8 m, na hranici pozemku; aby byla zajištěna ochrana stavby, 

zařízení a osob. Všechny vstupy na staveniště je nutné označit výstražnými 

tabulkami – Nepovolaným osobám vstup zakázán. Obchůzné a objízdné trasy musí být 

vyznačeny i pro dobu snížené viditelnosti.  

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Nejsou předpokládány. 

 

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

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 

odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně. Odpad 

nebo stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště.  

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude provádět firma, nebo více 

firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky 

převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány 

do evidence odpadu, v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob.  

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklát, dřevní hmota, železo). 

Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 

odpadů. 

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich 

přepravě, odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

Ochrana ovzduší proti zápachu, plynné emise. 

Hlavním zdrojem plynných exhalátů jsou zplodiny ze spalovacích motorů stavebních strojů 

a dopravních prostředků.  

Automobilová doprava pro zásobování bude maximálně vytěžována, tak aby se zmenšil 

počet jejích příjezdů, a bude celkově dbáno na maximální omezení provozu strojů naprázdno.  

Vytápění objektů zařízení staveniště se bude používat elektrické nebo plynové. 

 

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

Skrývka ornice bude provedena v tl. 200 mm bude uložena na mezideponii na pozemku 

stavebníka a bude použita na finální zahradní a sadovnické úpravy a k ozelenění ploch.  

S využitím materiálu vytěženého při zemních pracích se uvažuje na terénní úpravy, 

přebytečná zemina se bude průběžně odvážet na určenou skládku. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana zeleně a půdy 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány 

obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. 

Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování. 

 

  



Ochrana proti hluku a vibracím 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanoveními vyhlášky 

č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení 

vlády č.272/2011. 

Při dodržení technických a organizačních opatření v ní popsaných budou zajištěny 

legislativně požadované hodnoty hladin akustických tlaků a bude vyhověno současně platným 

legislativním požadavkům tak, aby byla zajištěna akustická pohoda v chráněných vnitřních 

prostorech okolních staveb od hluku stavební činnosti. 

 
Rozvrh stavebních prací 

Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí je stanoven tento rozvrh stavby: 

Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, tj. hlučné práce (nejkritičtější 

práce z hlediska hluku budou práce prováděné velkou mechanizací) budou prováděny 

v pracovní dny v době od 7 do 17 hodin. 

Ostatní stavební výroba (ruční práce, běžné stavební práce) vzhledem k podstatně nižší 

hlučnosti bude probíhat v době od 6 do 18 hodin. 

V době kdy bude ukončena hrubá stavba a hlučných prací bude minimum, budou tyto 

probíhat v době od 7 do 22 hodin.  

 
Opatření proti hluku 

Z hlediska ochrany proti hluku (aby byly v jeho okolí splněny požadované hygienické limity 

hluku ze stavební činnosti) je třeba vzhledem k hlukovým parametrům hlavních zdrojů 

a činností zabezpečit: 

Osazení výplní otvorů ve fasádě novostavby co nejdříve, aby práce probíhaly uvnitř 

uzavřeného objektu, a zajistit větrání na jinou stranu, než jsou obydlené pokoje sousedních 

domů. 

Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou 

hlučností a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.  

Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních 

mechanizmů, používaných v rámci stavby. 

V průběhu výstavby doporučujeme hlučnější stroje umísťovat co nejdále od chráněných 

prostor. 

V případě využívání hlučných strojů a zařízení je nezbytné striktně dodržovat stanovené 

limity a případně stroj či zařízení ohradit tuhou konstrukcí tak, aby hluk nepronikal do okolí, 

ale pouze vzhůru 

V průběhu výstavby omezit chod hlučných strojů zařízení naprázdno.  

Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí 

Pružné uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení (např. míchačky, svářečky, apod.), 

podložením pryžovými pásy 

Horizontální dopravu materiálu pouze kolečky a vozíky s pryžovými koly. 

 
Ochrana ovzduší proti prašnosti 

Stavební výroba produkuje do ovzduší tuhé (prachové) a plynné emise, které je proto 

zapotřebí vhodnými opatřeními účinně snižovat. Mezi primární zdroje znečisťování prašností 

patří manipulace se sypkými jemnozrnnými materiály apod. 

Při vlastní výstavbě a při budování zařízení staveniště jsou navrženy tyto opatření: 

 Převoz jemnozrnného materiálu bude prováděn na „zaplachtovaných“ korbách 

nákladních automobilů 

 Při výjezdu ze staveniště budou znečištěná vozidla očištěna  



 Bude vybudováno plné oplocení staveniště do výše 1,8 m 

 Budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná staviva 

 Při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných 

v zimním období musí být dávána přednost dodávkám tepla z centrálních zdrojů, 

plynových a elektrických spotřebičů před lokálními topnými zdroji pomocí uhlí, nafty 

či oleje. 

 Pro snížení prašnosti v okolí stavenišť pravidelně, při teplém a větrném počasí častěji, 

odstraňovat z komunikací okolo stavby (u odjezdové komunikace i vzdáleněji) metením 

případné znečištění. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, 

stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.  

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Bude vybudováno souvislé 

oplocení staveniště; aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny vstupy 

na staveniště označit výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup zakázán.  

V době kdy bude u objektu instalováno lešení, pracovní plošiny nebo práce s osobním 

zajištěním ve výškách, je třeba zajistit bezpečný provoz v okolí pod prováděnými pracemi. 

Výkopy budou řádně paženy nebo svahovány a ohrazeny, aby nedošlo k sesuvu stěn výkopů 

a nedošlo k pádu osob do výkopu.  

Komunikace mimo staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude 

zajištěna čištěním automobilů před odjezdem ze stavby. Čištění vozovek, případně 

znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně. 

Při vlastním provádění stavebních prací musí být dbáno všech příslušných předpisů 

a nařízení – nařízení vlády č.93/2012Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

zákon č.309/2006 Sb.,o bezpečnosti práce, nařízení vlády č.591/2006Sb, o podrobných 

požadavcích na BOZP při práci na staveništi. 

 

Základní zásady bezpečnosti práce:  

 
 Před zahájením stavby budou pracovníci řádně poučeni o bezpečnostních předpisech 

pro všechny v úvahu přicházející práce na staveništi. Bezpečnostní opatření budou 

po dobu stavby řádně zajišťována a pravidelně kontrolována stavbyvedoucím. 

 Pro práce prováděné v temných prostorách bude zajištěno řádné osvětlení 

bezpečnostním okruhem o napětí 24V. 

 Do stavebního deníku budou zaznamenávány závady a nedodělky na bezpečnostních 

opatřeních. Závady budou odstraněny v nejkratším termínu, příkaz bude kontrolován 

stavbyvedoucím. 

 Pracovníci na staveništi jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu staveniště, dbát 

ochrany proti požáru zejména při svařování a pálení a udržovat v pohotovosti 

protipožární pomůcky. 

 Na staveništi budou vývěskou vyhlášena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první 

pomoci a policie.  

 Práce na elektrozařízeních smí provádět k tomu určený zkoušený elektrikář, přepojování 

el. vedení se mohou provádět pouze za odborného dozoru orgánů příslušných 

rozvodných závodů. 

 Při zemních pracích bude dbáno předpisů o bezpečnosti práce, zajistí se výstražná 

svítidla, ochranná zábradlí, atd. 

 Pracovníci jsou povinni užívat ochranných pomůcek (při sváření, sekání, montáži). 



 Při styku s jakýmikoliv rozvody, hlavně kabelovými bude ihned vyrozuměn stavební 

dozor investora za účelem projednání dalšího pracovního postupu. 

 Pro práce prováděné pod vysokým napětím je nutno respektovat zákon č.79/57 Sb., 

o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (el. zákon). 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Jedná se o novostavbu, kde je uvažováno bezbariérové užívání stavby. 

 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Intenzita dopravy se dá očekávat nejvyšší v době výkopových prací a hrubé stavby a bude 

závislá na povolené tonáži.  

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. 

Ta bude zajištěna umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby.  

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.) 

Speciální podmínky se nepředpokládají. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby  červen/2015 

Předpokládané ukončení stavby  květen/2018 

Celková doba výstavby 36 měsíců. 

 

Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem investora v době 

výběrového řízení na dodávku stavby a bude přesně stanoven jako součást smlouvy o dílo. 

 

  



D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1. Základní údaje 
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Katastrální území:  Říčky 

Okres:    Říčky, Brno – venkov 

Stavebník:   Ivo Novák,  

Brněnská 43, Domašov 643 01 

Tel. 605 363 085 

Projektant:   Anna Uhrová 

Žebětínská 65, Brno 623 00 

Tel. 737 952 483 

Místo a datum vypracování technické zprávy: Brno, 1/2015  
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 Výkresová část 

D.1.1.1  Základy 

D.1.1.2.1 Půdorys 1. NP – objekt S1 

D.1.1.2.2 Půdorys 1. NP – objekt S2 

D.1.1.3.1 Půdorys 2. NP – objekt S1 

D.1.1.3.2 Půdorys 2. NP – objekt S2 

D.1.1.4 Půdorys 3. NP  

D.1.1.5 Půdorys zatepleného podstřeší - výsek 

D.1.1.6.1 Půdorys stropu 1. NP – objekt S1 

D.1.1.6.2 Půdorys stropu 1. NP – objekt S2 

D.1.1.7.1 Půdorys stropu 2. NP – objekt S1 

D.1.1.7.2 Půdorys stropu 2. NP – objekt S2 

D.1.1.8 Půdorys stropu 3. NP  

D.1.1.9.1 Krov – objekt S1  

D.1.1.9.2 Krov – objekt S2  

D.1.1.10.1 Půdorys střechy  

D.1.1.10.2 Půdorys střechy  

D.1.1.11.1 Řez A – A 

D.1.1.11.2 Řez B – B 

D.1.1.11.3 Řez C – C 

D.1.1.12.1 Pohled A, B 

D.1.1.12.2 Pohled D, C 

D.1.1.12.3 Pohled E, F, G 

D.1.1.13.1 Detail A - základy 

D.1.1.13.2 Detail B - pozednice 

D.1.1.13.3 Detail C - okap 



D.1.1.13.4 Detail D – parapet, nadpraží 

D.1.1.13.5 Detail E – výtahová šachta 

D.1.1.13.6 Detail F – vstupní dveře 

D.1.1.14 Skladby konstrukcí 

D.1.1.15 Výpisy 

 

3. Architektonicko – dispoziční řešení 

a) Podklady pro projekt 

Jako podklad pro projekt sloužila katastrální mapa, územní plán obce Říčky, mapy 

podloží a radonového indexu, studie objektu. 
 

b) Rozčlenění na stavební objekty 

Stavba bude rozdělena na dvě části - S1 – objekt pro ubytování a S2 – objekt 

pro veřejnost. 
 

c) Funkční a dispoziční řešení 

Dům se dělí na dvě části – část pro veřejnost a ubytovací část. Část domu využívaná jen 

seniory se dále dělí na společné prostory se zázemím ředitele, pečovatelek a správce v 1. NP 

a na prostory pro bydlení, kde byty se nachází ve 2. a 3. NP.  

V 1. NP ubytovací části domu je vstup do objektu s recepcí, jídelna, místnosti na výdej 

jídla a umývání nádobí, včetně skladu na boxy na jídlo. Dále je v tomto podlaží zázemí ředitele 

a účetní, pečovatelek, správce, denní místnost zaměstnanců, kaple, sklady prádla, sušárna, 

mandlovna, sklad zahradního nářadí, technická místnost a místnost pro kola, vozíky 

a pozůstalosti. Ve 2. a 3. NP jsou byty seniorů a hostinské pokoje, ve 2. NP je navíc společenská 

místnost. 

V části domu přístupné veřejnosti se v 1. NP nachází vstup do objektu, kadeřnictví, 

pedikúra a tělocvična, v 2. NP je sesterna, místnost pro lékaře, rehabillitace a knihovna.   

U domu jsou navržena parkovací stání s dvěma stáními pro vozíčkáře a jedním stáním 

pro rodiče s dětmi. Střechy jsou sedlové. 

V přilehlé komunikaci jsou vedeny inženýrské sítě. 
 

d) Architektonické a výtvarné řešení 

Novostavba je plánovaná jako samostatně stojící dvou a tří podlažní objekt, 

architektonický vzhled domu odpovídá požadavkům obce. 

Stavba je trvalá, určená částečně k bydlení a částečně pro služby veřejnosti, dispoziční 

řešení je přizpůsobeno požadavku investora.  
 

4. Stavebně konstrukční řešení 

a) Zemní práce 

Terén se zbaví porostu a zeminy v tloušťce cca 200 mm. Sejmutá ornice bude uložena 

na deponii na pozemku. Podzemní voda se nachází asi 24 m pod terénem, neovlivní tedy 

zakládání stavby. Výkop bude proveden do hloubky -1,410 až -1,150. Bude proveden 

odstupňovaně dle výkresu.  
 

b) Základy 

Obvodové základové pasy budou provedeny z betonu C12/15 v šířce 400 mm, pasy pod 

vnitřními nosnými stěnami v šířce 500 a 450 mm a pas pod prvním stupněm schodiště bude mít 

šířku 380 a 400 mm. Podkladní beton v tloušťce 150 mm bude vyztužen KARI sítí 6/150.  



 

c) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné konstrukce objektu budou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 Profi, 

vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 30 Profi, 30 AKU SYM, 24 Profi a z tvárnic ztraceného 

bednění KB 1 – 20 A. Zdivo bude zpevněno železobetonovým věncem na úrovni +3,050, 

+ 6,160 a +9,320 v objektu pro bydlení a na úrovni +3,050 a + 6,150 v objektu pro veřejnost. 

Nadpraží v nosném zdivu je řešeno typovými nosnými překlady systému Porotherm. Obvodové 

zdivo včetně ŽB konstrukcí je z venkovní strany zatepleno fasádními minerálními deskami 

tl. 120 mm, věnce budou navíc zateplené minerální izolací tl. 50 mm. Sokl bude obložen izolací 

proti vodě a radonu a XPS 100 mm.  

Zdivo musí být provedeno dle technologických podkladů systému KB BLOK 

a  Porotherm – provázání zdiva, kotvení zdiva, koncové tvárnice u otvorů, uložení překladů.  

Konstrukce obvodového a střešního pláště splňuje požadavky ČSN 730540 na vnitřní 

povrchovou teplotu, na tepelný odpor i na difúzi vodní páry. 

 

d) Vodorovné  konstrukce 

 Strop bude tvořen stropními panely Spiroll, tl. 160 mm v objektu pro bydlení a 200 mm 

v objektu pro veřejnost. Panely budou zmonolitněné zálivkou z betonu C20/25. Rozměry 

panelů jsou popsány ve výkresu stropu. 
 

e) Konstrukce spojující různé úrovně 

Schodiště bude monolitické železobetonové obložené keramickou dlažbou. Hlavní 

schodiště v objektu pro bydlení bude o sklonu 27° do 2.NP a o sklonu 26°do podlaží dalších. 

Šířka ramen je 1500 mm. Vedlejší schodiště bude o sklonu 29° do 2.NP a 27° do 3.NP. Počet 

stupňů je v půdorysech jednotlivých podlaží. Schodiště v objektu pro veřejnost je o sklonu 29°, 

bude mít 21 stupňů, šířka ramene bude 1300 mm. 

Schodiště v objektu pro bydlení budou pružně oddělena od stěn a od panelů Spiroll 

páskem Mirelon tl. 10 mm a spojení schodišťových mezipodest bude akusticky odděleno 

pomocí systému Schöck Tronsole, typ T. Do skladby podlahy mezipodesty bude také vložena 

izolace Mirelon o tl. 30 mm. 
 

f) Střešní konstrukce 

Střechy jsou navržené sedlové se sklonem 20° v objektu pro veřejnost, 23° a 24° 

v objektu pro bydlení. Vazba je navržena klasická soustava tvořená krokvemi, vrcholovou 

vaznicí, středovými vaznicemi uloženými na sloupcích, pozednicemi a kleštinami. Krokve jsou 

uloženy na vaznicích a pozednicích. V části S1 jsou v každé vazbě krokve spojeny kleštinami, 

v části S2 jsou jen v plných vazbách. Mezi kleštinami a středovými vaznicemi nad schodištěm 

v S1 je vložená tepelná izolace a na ní pojistná hydroizolace. V průběhu provádění krovu bude 

ztužen provizorními ztužidly. 

Prostor půdy bude využíván jako úložný prostor.  

Krytinu tvoří pálené tašky. Střešní krytina musí být provedena dle technologických 

podkladů dodané krytiny. 

Pozednice budou kotveny k ŽB věncům pásovinami osazenými během provádění věnců. 

Všechny dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem proti cizopasníkům a hnilobě. 

Rozměry jednotlivých střešních prvků jsou popsány ve výkrese krovu. 
  



g) Komíny 

Komínové těleso s  průduchem ø200 mm je navrženo ze systému Schiedel, který bude 

proveden dle technologických předpisů. Odtah komína a přívod vzduchu bude upřesněn 

dle typu kotlů.  

Stavba komínů musí být provedena v souladu s platnými normami 

ČSN 73 4201 - Navrhování komínů a kouřovodů a ČN  EN 1443 – Komíny – všeobecné 

požadavky.  
 

h) Obvodový plášť 

Fasáda bude zateplena fasádními minerálními deskami tl. 120 mm. Venkovní omítka 

je navržena silikonová probarvená, systém Baumit Pro. 

 

i) Příčky a dělící konstrukce 

Příčky jsou z příčkovek Porotherm 11,5 Profi a 14 Profi, v nadpraží budou překlady 

systému Porotherm a příčky v bezbariérových bytech budou ze sádrokartonu. Jelikož budou 

použity obložkové zárubně musí být otvor rozšířen o 50 mm na každou stranu včetně nadpraží 

(ve výkrese je kótován stavební otvor včetně rozšíření).  

Zdivo musí být provedeno dle technologických podkladů systému Porotherm -

provázání zdiva, kotvení zdiva, koncové tvárnice u otvorů, uložení překladů.  

 

j) Izolace 

Hydroizolace 

Do spodní stavby bude vložena izolace proti zemní vlhkosti a radonu Bituelast.  

V konstrukci střechy bude pojistná izolace Isover a parozábrana Jutafol, v konstrukci 

stropu bude také vložena parozábrana. 

 

Tepelné izolace 

Zateplení obvodových stěn bude provedeno pomocí desek z minerální vaty v tl. 120 mm. 

V konstrukcích podlah bude podlahový polystyren EPS 100 Z tl. 120 mm v 1. NP 

a EPS Rigifloor v tl. 40 mm v 2. a 3. NP. 

Většina objektu bude mít zateplen strop minerální izolací v celkové tl. 280 mm, střešní 

konstrukce nad schodištěm v části S1 bude zateplena mezi a pod krokvemi minerální izolací 

v tl. 180 mm mezi krokvemi a 100 mm pod krokvemi.  

 

Akustické izolace 

V konstrukcích podlah bude vložena tepelná a kročejová izolace Rigifloor tl. 40 mm, 

celková tloušťka podlahy bude 260 a 300 mm. Schodiště v objektu pro bydlení bude 

odizolováno od stěn a od panelů Spiroll pomocí  izolace Mirelon v tl. 10 mm, která bude mezi 

konstrukcemi vložená po celé délce. Spojení schodišťových mezipodest bude akusticky 

odděleno pomocí systému Schöck Tronsole, typ T. Do skladby podlahy mezipodesty bude také 

vložena izolace Mirelon o tl. 30 mm. 

 

k) Podlahy 

Skladby podlahových konstrukcí jsou popsány v tabulce skladeb. Podlahy jsou opatřeny 

tepelnou izolací, ve 2. a 3. NP je izolace, která plní funkci tepelnou a kročejovou. 

  



Před prováděním podlahových stěrek je nutné oddělit souvrství podlahy od stěn pásem 

pěnového PE - Mirelon. Sokl bude fixován na stěnu. V případě vodotěsné podlahy bude spára 

mezi stěnou a nášlapnou vrstvou těsněna trvale pružným tmelem. Dilatace betonové mazaniny 

v ploše bude vždy max. po 6 m, dále u stěny a u přechodu materiálu nášlapných vrstev. 

 

l) Truhlářské výrobky 

Venkovní i vnitřní dveře budou dřevěné, s výplní i plné. Vnitřní dveře budou osazeny 

do dřevěných obložkových zárubní, povrchová úprava ořech. U vstupních dveří bude zapuštěný 

práh.  

Francouzská okna budou zasklená izolačním trojsklem. Ostatní dřevěná okna budou 

také zasklená izolačním trojsklem, Uw = 0,7 W/m2K pro rozměr 1,23x1,48 m. Všechna okna 

budou mít lazuru ořech. 
 

m) Zámečnické výrobky 

Zábradlí u francouzských oken bude nerezové, v přírodní úpravě, kotvené do fasády 

pomocí kotev s přerušeným tepelným mostem (např. K1 - PH, systém Propasiv apod.) 

Schodišťové zábradlí bude kotveno do podlahy a do stěny. Venkovní zábradlí bude také 

nerezové, kotvené do rampy. 
 

 

 

n) Klempířské výrobky 

Jedná se především o odvodnění střechy - podokapní žlaby o prům. 200 mm, 

vč. okapničky, svody o průměru 120 mm, o oplechování komína, styku budovy a střechy 

a venkovní okenní parapet.  

Klempířské výrobky budou vyhotoveny z titanzinkovéko plechu, tl. 0,7 mm.  
 

o) Obklady 

Obklady se budou nacházet v 1. NP v místnostech č. 128 a 129 do výšky 1500 mm, 

v místnostech č. 103 – 109, 117, 118, 123, 133, 134, 138, 139, 140, 147, 148, 151 – 154, 

159 - 164 do výšky 2000 mm, za kuchyňskými linkami budou výšky 600 mm. V 2. NP budou 

obklady v místnostech č. 205, 206, 211, 212, 217, 219, 220, 225, 226, 233, 236, 240, 256 – 260 

a 244 -252 do výšky 2000 mm, za kuchyňskými linkami budou výšky 600 mm. Obdobně budou 

ve 3.NP v koupelnách obklady do výšky 2000 mm, za kuchyňskými linkami budou výšky 600 

mm. Barva bude dle výběru investora. 
 

p) Podhledy 

Ve vybraných místnostech budou použity sádrokartonové podhledy s protipožární 

úpravou na systémové profily,  tl. desky 12,5 mm. V koupelnách bytů a jiných vlhkých 

prostorech budou použity sádrokartonové desky impregnované proti vlhkosti.  
 

q) Omítky 

Na všech stěnách a stropech bude použita vápenocementová štuková omítka, 

ve vybraných místnostech budou sádrokartonové podhledy upraveny dle technologických 

požadavků (tmelení, broušení). 
 

r) Malby a nátěry 

Malby budou mít barvu dle požadavků investora.   



 

s) Barevné řešení 

Venkovní omítka objektu bude mít barvu bílou, sokl bude tmavě šedý. Vnitřní barevné 

řešení bude provedeno dle požadavků investora. 
 

5. Stručný popis technických zařízení 

a) Kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace je navržena z trub PVC KG DN 150. Bude napojena 

na veřejnou kanalizační síť vedoucí v komunikaci podél hranice pozemku. Odvodnění ze střech 

se provede svody vedenými po fasádě. V úrovni terénu budou osazeny lapače splavenin 

se záchytnými koši. Pro využití vody k zálivce zahrady budou za objektem osazeny podzemní 

nádrže, kam se dešťová voda povede. Přebytečná voda z nádrží a ze střech směrem do ulice 

bude odváděna do vsakovacího zařízení na pozemku investora. 
 

b) Voda 

Vodovodní přípojka provedená z HDPE 100 SDR 17,6 DN 90x5,1 bude napojena 

na hlavní řad, který vede v komunikaci na ulici Brněnská.  
 

c) Elektroinstalace 

Kabelová přípojka nn  

Napojení na zdroj elektrické energie domu bude ze stávajícího vedení E.on Distribuce 

kabelovou přípojkou nn, která je řešena samostatným dílem projektové dokumentace. 

Ochrana - automatickým odpojením od zdroje  

Elektroinstalace a hromosvod 

Z typové plastové pilířové skříně osazené na hranici pozemku se kabelem uloženým 

v zemi napojí domovní plastový rozvaděč. Pilířová skříň se doplní hlavním jističem před 

elektroměrem. Elektroměr dodá po provedené elektroinstalaci a vystavené výchozí revizní 

zprávě E.on Distribuce. 

Do výkopu se uloží kabel pro domácí telefon a prázdná plastová pancéřová trubka 

pro budoucí přívod slaboproudu. 

Dle požadavků uživatele se v domě provede instalace trubkovodů pro budoucí rozvod 

domácího telefonu s elektrickým vrátným, televizní antény a rezervy.    

Proti účinkům elektřiny z ovzduší bude objekt chráněn hromosvodem.  
 

d) Ústřední topení 

Objekt bude vytápěn konvektory a radiátory. Zdrojem tepla jsou plynové kotle 

s výkonem 28 kW a budou osazeny v technické místnosti. 
 

e) Větrání a klimatizace 

Větrání všech místností je přirozené okny. V koupelnách, WC a sprchách je navíc 

navrženo větrání ventilátory. Nad vařiči v kuchyních je navržena digestoř. 
 

f) Rozvod plynu 

Z NTL veřejného plynovodu, vedeného v komunikaci před pozemkem, je navržena NTL 

plynovodní přípojka na parcelu č. 578/98. Na hranici pozemku bude potrubí ukončeno plastové 

uzavíratelné skříni. Ve skříni bude osazen HUP a plynoměr. Z pilíře bude vedeno polyetylenové 

potrubí stejné dimenze k objektu. Uvnitř objektu budou použity rozvody ocelové. 
 



g) Zvláštní požadavky a jejich řešení 

V tomto objektu nejsou žádné zvláštní požadavky. 
 

h) Statická řešení objektu 

Statické řešení objektu je řešeno v samostatné části dokumentace – D.1.2 Stavebně 

konstrukční řešení. 
 

i) Úpravy okolí objektu 

V uliční části je řešen nájezd z pojízdné zámkové dlažby, na který navazují  parkovací 

stání.  Na hranu komunikace bude osazen sklopený obrubník a prostor vjezdu i stání bude 

ze zámkové pojizdné dlažby, která bude k zeleni ohraničená obrubníky. Dešťová voda 

z parkovacích stání bude odvedena do vsaku, mezi obrubníky budou mezery. 

Po dokončení stavby bude nezpevněný terén oset travním semenem a osázen okrasnou 

zelení - keři a stromy. Kolem domu bude zhotoven okapový chodník z betonové dlažby o šířce 

500 mm a betonová zámková dlažba. 

 Oplocení v hranici pozemku je navrženo kolem zahrady z drátěného pletiva 

výšky 1,5 m, zasazeného do vyrovnávací zídky, která je navržena po celé hranici pozemku, 

vyjma strany z ulice Brněnská. Z boční zpevněné komunikace je přístup na zahradu pomocí 

vstupní brány 2000x1500 mm. 

  



Závěr: 

 
Úkolem této diplomové práce bylo navrhnutí domu s pečovatelskou službou a zpracovaní 

projektové dokumentace. 

U projektové dokumentace jsem se seznámila s požadavky na stavby pro osoby s omezenou 

schopností pohybu, se zpracováním objektu takového rozměru a nabyla mnoho nových 

poznatků.  

Při vypracovávání diplomové práce jsem se řídila platnými normami, zákony, vyhláškami 

a podklady od výrobců. 

Dům s pečovatelskou službou splňuje normové požadavky z hlediska tepelně technického, 

akustického i z hlediska požární bezpečnosti staveb. Objekt nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. 

 
  



Seznam použitých zdrojů: 

Normy 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

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

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov: Terminologie 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov: Požadavky 

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

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
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