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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby 

domova pro seniory v obci Benešov u Boskovic. Dům má tři nadzemní podlaží a je 

nepodsklepený. Objekt je provozně rozdělen na několik samostatných částí. Převažující 

část objektu je určena pro bydlení seniorů. Zbývající část je tvořena dílčími provozními 

celky. Domov pro seniory je navržen z konstrukčního systému Porotherm. Střecha je 

plochá jednoplášťová s betonovou nosnou konstrukcí. 

 

 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

The theme of diploma thesis is processing of the design documentation of 

a home for the elderly people in the village Benešov u  Boskovic. The house with three 

floors is without basement. The building is operationally divided into several separate 

parts. The mainly part of the building is for living of elderly people. The rest of the 

building consists of several partial operational units. The house is designed of the 

construction system Porotherm. The warm flat roof is with a concrete load-bearing 

structure. 
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1. Úvod 

Tématem této diplomové práce je zpracovat projektovou dokumentaci domova 

pro seniory na úrovni prováděcí dokumentace. 

Dům o nejvýše třech nadzemních podlažích bez podsklepení. Objekt je provozně 

rozdělen na několik samostatných částí. Převažující část objektu je určena pro bydlení 

seniorů, zbývající část je tvořena dílčími provozními celky. Pro ubytované seniory jsou 

v objektu k dispozici základní služby, mezi které patří stravovací prostor, ambulantní 

péče, rehabilitace, kadeřnictví a společenské prostory. 

Stavba je založena na monolitických betonových základových pasech. Objekt je 

navržen v konstrukčním systému Porotherm. Svislé konstrukce jsou z cihelných bloků. 

Vodorovné konstrukce jsou montované z prefabrikovaných železobetonových 

filigránových stropních desek zmonolitněných nadbetonávkou. Dům je zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří 

železobetonová stropní konstrukce nad posledním užitným podlažím. Krytina je 

povlaková z měkčeného PVC. 

Diplomová práce se zabývá problematikou bezbariérového navrhování a řešení, 

protože domov pro seniory je určen pro pobyt a pohyb osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 
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2. Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Domov pro seniory. 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků), 

Benešov u Boskovic (okres Blansko) 

Katastrální území:  Benešov u Boskovic [602361] 

Parcelní číslo:   11/146 

c) předmět projektové dokumentace. 

Novostavba domova pro seniory. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého bydliště (fyzická osoba), nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající), nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba). 

Obec Benešov u Boskovic 

č. p. 124 

679 53 Benešov u Boskovic 

IČ: 00378245 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bc. Tomáš Kopřiva 

E-mail: tom.kopriva@gmail.com 

Mob.:  +420 737 076 081 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Zadání bakalářské práce. 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 

Území se nachází v obci Benešov u Boskovic. Území je částečně zastavěné, 

na okolních pozemcích se nachází stavby rodinných domů se zahradami a volné 

prostranství tvořící zemědělsky obdělávanou půdu. 

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

rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území 

apod.), 

Území se nenachází v žádném pásmu ochrany, ani v záplavovém území. 

c) údaje o odtokových poměrech, 

Staveniště leží na mírně sklonitém terénu, sklon svahu je od východní části 

pozemku k západní. Dešťová voda stéká k západnímu okraji pozemku. Voda je 

vsakována přímo na pozemku parcelní č. 11/146. Podle projektové dokumentace 

po dokončení stavby domova pro seniory budou odtokové poměry na nezastavěné části 

pozemku nezměněny. Dešťová voda ze střechy objektu je sváděna do podzemní 

retenční nádrže o objemu cca 6,5 m
3
. Retenční nádrž je umístěna přímo na pozemku, 

a to v jeho severo-západní části. Nádrž je vybavena čerpadlem. Voda bude využívána 

jako užitková voda pro zavlažování rostlin a plodin, které budou na pozemku 

pěstovány. Při naplnění retenční nádrže bude přebytek dešťové vody samovolně 

vsakován přímo na pozemku pomocí ekodrénů. 

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

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 

územní souhlas, 

Na území se vztahuje Územní plán obce Benešov u Boskovic, stav říjen 2013. 

Území se nachází v obytné zóně na jižním okraji obce. Na území je nově vybudovaná 

ulice pro výstavbu převážně rodinných domů. Návrh výstavby je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. 

e) dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební pozemek je prázdný, určený k výstavbě objektu občanské vybavenosti. 

Doposud byl pozemek neužívaný, sloužil pouze jako dočasná skládka stavební suti. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Návrh objektu respektuje obecné požadavky na využití území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Návrh objektu respektuje požadavky orgánů a správců sítí vzešlé z předběžných 

projednání záměru s nimi. 
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h) seznam výjimek a účelových řešení, 

Pro řešené území nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení vydána. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

K řešenému území se nepojí žádné související a podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí). 

Vlastníci pozemků, na kterých proběhne výstavba: 

Parc. č. 11/146, k. ú. Benešov u Boskovic (okres Blansko) [602361] 

Vlastník: 

Obec Benešov u Boskovic, č. p. 124, 679 53 Benešov u Boskovic 

Vlastníci sousedních pozemků: 

Parc. č. 11/143, k. ú. Benešov u Boskovic (okres Blansko) [602361] 

Vlastník: 

 Obec Benešov u Boskovic, č. p. 124, 679 53 Benešov u Boskovic 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Novostavba samostatně stojícího domova pro seniory. 

b) účel užívání stavby, 

Objekt slouží k trvalému ubytování 43 seniorů. Pro ubytované seniory jsou 

v objektu k dispozici základní služby, mezi které patří stravovací prostor, ambulantní 

péče, rehabilitace, kadeřnictví, společenské prostory.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba je navržena jako trvalá. 

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

památka apod.), 

Nejedná se o nijak chráněnou stavbu. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Návrh respektuje technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky 

na stavby pro bydlení. Vzhledem k charakteru stavby – stavba pro bydlení seniorů 

s více bytovými jednotkami – se vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, uplatňuje.  
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů, 

Vzhledem k umístění, účelu, tvaru, dispozici a technickému vybavení, stavba 

nevyvolává potřebu splnění žádných zvláštních požadavků. 

Veškeré požadavky dotčených orgánů, které jsou zpracovateli projektu známy, 

jsou v návrhu respektovány. Blíže v jednotlivých částech, kterých se požadavky týkají. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Pro řešené území nejsou žádné výjimky a úlevová řešení vydána. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavený prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů/pracovníků apod.), 

Zastavěná plocha:    1057 m
2
 

Vnitřní plocha:     1996 m
2
 

Zpevněné plochy:     1342 m
2
 

Zatravněné plochy:    4455 m
2
 

Procento zastavění:   11,8 % 

Obestavěný prostor – uvnitř tepelně izolační obálky budovy (včetně):   8458 m
2
 

Počet funkčních jednotek:    28 

Počet uživatelů:     43 v obytné části 

           18 v provozní části 

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.), 

Bilance spotřeby vody: 

Domov pro seniory, 64 osob, 95 l/osoba/den 

Celkem               6080 l/den 

Roční spotřeba vody             2219,2 m
3
/rok 

Bilance množství odpadních vod: 

Splaškové vody: 

Průměrný denní odtok            6080 l/den 

Maximální hodinový odtok          0,01 l/s 

Roční odtok               2219,2 m
3
/rok 

Dešťové vody RD: 

Plocha střechy              1175 m
2
 

Roční srážky               670,0 mm 

Max. intenzita              72,0 mm 

Roční odtok ze střechy: 0,67 m
3
/rok/m

2
 => 0,67 x 1175 m

2
 = 787,3 m

3
/rok 
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V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. budou provedena taková opatření, 

aby bilance odtoku zůstala zachována. 

Bilance spotřeby elektrické energie: 

Bilance příkonu el. energie:           672,0 kW  

Předpokládaná roční spotřeba el. energie:       245 MWh  

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) není součástí zadání. Dům je 

navržen v běžném energetickém standardu. Jako zdroj tepla pro ohřev topné vody pro 

vytápění objektu a přípravu teplé užitkové vody jsou navrženy dva plynové 

kondenzační kotle s jmenovitým výkonem 50 kW. 

Komunální odpad: 

Odpad vznikající při provozu domu bude běžným komunálním odpadem 

ve složení a množství obvyklém pro bytové domy. Odpad bude tříděn a skladován 

do plastových kontejnerů. Kontejnery jsou umístěny přímo na pozemku a jsou 

ve vlastnictví majitele. Místo pro shromažďování viz výkres C.02 Technická situace. 

Odvoz bude zajišťovat obec s pomocí specializované firmy. Komunální odpad bude 

odvážen na skládku. 

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

na etapy), 

Předpokládaná doba výstavby je naplánována od dubna 2016 do listopadu 2018. 

Stavba bude trvat 31 měsíců a bude probíhat ve více etapách. 

k) orientační náklady stavby. 

Předpokládané náklady na výstavbu domova pro seniory jsou stanoveny 

na cca 46 519 000 Kč. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavba se dělí na následující stavební objekty: 

a) Objekt domova pro seniory 

b) Vodovodní přípojka 

c) Elektropřípojka NN 

d) Plynovodní přípojka NTL 

e) Kanalizační přípojka 

f) Zpevněné plochy (chodníky, parkoviště, komunikace) 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Staveniště se nachází na pozemku s parcelním číslem 11/146 v katastrálním 

území obce Benešov u Boskovic [602361]. Sousední parcely jsou 11/66, 11/86, 11/143, 

1098/3, 103/1. Terén na staveništi je mírně sklonitý, sklon svahu je od východní strany 

pozemku k západní. Pozemek se nenachází v zátopovém ani poddolovaném území 

a nehrozí zde sesuvy půdy. Stavební pozemek je převážně prázdný, na okraji pozemku 

jsou pouze stromy a náletové dřeviny. Staveniště je vhodné pro plánovanou stavbu 

domova pro seniory. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Průzkumy provedené na pozemku prováděla firma Geomin s.r.o., Znojemská 78, 

Jihlava 586 01. Byl proveden předběžný a podrobný geologický průzkum podloží 

pomocí 16-ti sond do hloubky 10 m. Zemina je dostatečně únosná, Rdt = 0,25 MPa. 

Dále byl proveden průzkum pro stanovení radonového rizika na daném pozemku. 

Výsledkem průzkumu bylo stanovení středního indexu radonového rizika.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Stavba se nenachází v žádném pásmu ochrany.  

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

Pozemek není v zátopovém ani poddolovaném území a nehrozí zde sesuvy půdy. 

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

na odtokové poměry v území, 

Při provádění stavby domova pro seniory jsou eliminovány negativní vlivy 

na okolí stavby. Staveniště je oploceno do výšky 1,8 m. Stavební práce neprobíhají 

v nočních hodinách. Hluk a prašnost při výstavbě jsou produkovány v nejnižší možné 

míře. Podle projektové dokumentace po dokončení stavby domova pro seniory budou 

odtokové poměry na nezastavěné části pozemku nezměněny. 

Žádné zařízení ani spotřebiče v objektu nevyvíjí svým provozem hluk šířící 

se mimo objekt. 

Při navrhování konstrukcí stavby jsou respektovány požadavky na akustické 

vlastnosti dělících konstrukcí. Skutečná vzduchová neprůzvučnost konstrukcí závisí na 

správném technologickém a konstrukčním provedení stavby. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavební pozemek je převážně prázdný, na okraji pozemku jsou pouze stromy 

a náletové dřeviny, které budou později sloužit jako dekorace areálu. Tyto dřeviny 

během výstavby nijak neomezují stavební práce. Dále není nutné provádět žádné 

demoliční práce. Staveniště je vhodné pro plánovanou stavbu domova pro seniory. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 

Stavební pozemek je prázdný, určený k výstavbě objektu občanské vybavenosti. 

Proto na něj nejsou kladeny žádné požadavky na maximální zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

Pozemek parcelní č. 11/146, na němž je umístěn objekt, je z místní obecní 

komunikace parcelní č. 11/143 přístupný chodníkem, vjezdem na obslužné parkoviště 

a účelovou komunikací ústící na parkoviště objektu. 

Objekt je napojen na veřejnou jednotnou kanalizační síť, veřejný vodovod, 

veřejnou síť NN a na veřejný NTL plynovod. Připojovací boby jsou na hranici 

pozemku. 

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

investice. 

Předpokládaná doba výstavby je naplánována od dubna 2016 do listopadu 2018. 

Stavba bude trvat 31 měsíců a bude probíhat ve více etapách. Předpokládané náklady 

na výstavbu domova pro seniory jsou stanoveny na cca 46 519 000 Kč. V této fázi 

projektu nejsou žádné další podmiňující, vyvolané a související náklady uvažovány. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt slouží k trvalému ubytování 43 seniorů. Pro ubytované seniory jsou 

v objektu k dispozici základní služby, mezi které patří stravovací prostor, ambulantní 

péče, rehabilitace, kadeřnictví, společenské prostory.  

Objekt má 28 funkčních jednotek pro 43 ubytovaných seniorů a 18 zaměstnanců. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické a architektonické řešení je v souladu s okolní zástavbou a územním 

plánem obce v této lokalitě. Novostavba je řešena jako samostatně stojící objekt 

domova pro seniory o třech nadzemních podlažích bez podsklepení. 

Fasády objektu jsou v kombinaci dvou odstínů šedé barvy. Sokl objektu je 

proveden z dekorativního kamínkového marmolitu tmavě šedé barvy. Výplně otvorů 
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jsou plastové, provedené v bílé barvě. Zastřešení objektu pomocí jednoplášťové ploché 

střechy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výrovy 

Objekt je provozně rozdělen na několik samostatných částí. Převažující část 

objektu je určena pro bydlení seniorů, zbývající část je tvořena dílčími provozními 

celky. Pro ubytované seniory jsou v objektu k dispozici základní služby, mezi které 

patří stravovací prostor, ambulantní péče, rehabilitace, kadeřnictví a společenské 

prostory. 

V objektu se nenachází žádná výrobní technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Hlavní vstupy do objektu domova pro seniory jsou řešeny bezbariérově pomocí 

šikmých ramp se zábradlím. Ostatní vstupy do objektu, které neslouží k pohybu 

invalidů, jsou řešeny pomocí vyrovnávacích stupňů. 

Vnitřní provoz je rovněž řešen s ohledem na užívání osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V jednotlivých provozovnách domova pro seniory je nutno dodržovat příslušné 

paragrafy zákoníku práce 262/2006 Sb. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení, 

Stavba domova pro seniory je řešena standardními nenáročnými metodami, 

tj. monolitické základy, keramické zdivo, montovaný strop, povlaková střešní krytina. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Stavba je založena na monolitických betonových základových pasech. Objekt je 

navržen v konstrukčním systému Porotherm. Svislé konstrukce jsou z cihelných bloků. 

Vodorovné konstrukce jsou montované z prefabrikovaných železobetonových 

filigránových stropních desek zmonolitněných nadbetonávkou. Dům je zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří 

železobetonová stropní konstrukce nad posledním užitným podlažím. Krytina je 

povlaková z měkčeného PVC. 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 

Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení 

na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 Zřícení stavby nebo její části. 

 Větší stupeň nepřípustného přetvoření. 

 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení, anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

Jsou navrženy tradiční materiály určené pro výstavbu bytového domu. 

Obvodové i vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic Porotherm, vyhovující kvality 

a únosnosti. Stropní konstrukce jsou navrženy na základě zatížení a rozponu 

tabulkovými hodnotami výrobce. Konstrukce stropu je z prefabrikovaných 

filigránových stropních desek zmonolitněných nadbetonávkou betonem třídy C 20/25. 

Objekt je ztužen železobetonovými věnci. 

Zatížení působící na stavbu v průběhu výstavby a užívání nebude mít žádný 

negativní následek ani vliv na mechanickou odolnost nebo stabilitu objektu. 

Při stavbě je bezvýhradně nutné dodržet navržené profily, skladby a kvalitu 

nosných konstrukcí. Dodrženy musí být také technologické předpisy výrobců. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

V objektu se nenachází žádná technologická zařízení. Řešení technických 

zařízení vzduchotechniky, vytápění a ohřevu teplé vody nejsou součástí zadání 

diplomové práce. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektu do požárních úseků, 

Objekt tvoří 52 požárních úseků dle §3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. 

Odstavce b) – j) jsou podrobně řešeny v dokumentu D2.01 Technická zpráva 

požární ochrany, viz složka D2. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle normy ČSN 

73 0540-2:  2011+Z1 2012 - Tepelná ochrana budov. 

Konkrétní vlastnosti stavebních konstrukcí jsou navrženy a posouzeny 

dle normy ČSN 73 0540-2:  2011+Z1 2012 - Tepelná ochrana budov. 
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Výpočtová venkovní teplota:   - 15 °C 

Návrhová vnitřní teplota:   +20 °C 

Tepelně technické výpočty jsou uvedeny ve složce D3 – Stavebně fyzikální 

posouzení. 

Jsou dodrženy požadavky na minimální hodnoty tepelně technických vlastností 

materiálů a výplní konstrukcí garantované dodavateli. 

b) energetická náročnost stavby, 

Stavba je navržena v souladu s požadavky zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření s energiemi a vyhlášky č. 79/2013, kterou se stanovují podrobnosti 

účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Provedení obvodových konstrukcí 

a výplní otvorů je v souladu s platnou normou. 

Výpočet PENB není součástí zadání. Zpracován je pouze protokol 

k energetickému štítku obálky budovy, viz příloha D3.04 Výpočtové protokoly – 

program Ztráty 2014. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Řešení využití alternativních zdrojů energií není součástí zadání diplomové 

práce. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

jsou dodrženy dle příslušných právních norem a předpisů. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Ve spodní stavbě objektu jsou provedeny hydroizolace proti zemní vlhkosti. 

Tato hydroizolace zároveň tvoří ochranu proti pronikání radonu z podloží do objektu, 

a svými vlastnosti odpovídá požadavkům na ochranu pro střední radonový index. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Stavba není ovlivňována bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Stavba není ovlivňována technickou seizmicitou. 
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d) ochrana před hlukem, 

Stavba nevyžaduje žádnou speciální ochranu před hlukem, protože se objekt 

nachází v okrajové části obce. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy.  

e) protipovodňová opatření. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury. 

Objekt je napojen na veřejnou jednotnou kanalizační síť, veřejný vodovod, 

veřejnou síť NN a na veřejný NTL plynovod. Připojovací boby jsou na hranici 

pozemku. 

B.4 Dopravní řešení 

a) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Pozemek parcelní č. 11/146, na němž je umístěn objekt, je z místní obecní 

komunikace parcelní č. 11/143 přístupný chodníkem, vjezdem na obslužné parkoviště 

a účelovou komunikací ústící na parkoviště objektu. 

b) doprava v klidu. 

Na parkovišti domova pro seniory je k dispozici sedmnáct parkovacích míst, 

přičemž čtyři z nich jsou určeny pro parkování osob s omezenou schopností pohybu 

(pro invalidy). Parkoviště je napojeno na veřejnou komunikaci pomocí obslužné 

komunikace.  

Na obslužném parkovišti pro zaměstnance a zásobování je k dispozici šest 

parkovacích míst. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Venkovní terénní úpravy zahrnují napojení objektu na místní komunikaci 

vybudováním přístupové cesty a příjezdové komunikace, dále vybudování parkovacích 

ploch a terasy. Součástí venkovních terénních úprav je také úprava okolí domu 

po stavbě, hrubé terénní, zahradnické úpravy a dále vybudování zpevněných ploch. 

Zbytek nezastavěných částí pozemku je zatravněn a doplněn okrasnými keři 

a květinami. Na pozemku jsou také vysázené okrasné stromy, je také zbudována 

rekreační plocha s jezírkem. 

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

Daná stavba nemá s ohledem na její charakter žádný negativní vliv na životní 

prostředí.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva  

Jsou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

a technologické provozní soubory, 

Objekt domova pro seniory 

Domov pro seniory je řešen jako zděná stavba s nejvýše třemi nadzemními 

podlažími bez podsklepení. Nosný konstrukční systém je tvořen obvodovými 

a vnitřními nosnými stěnami. Střešní plášť objektu je řešen jednoplášťovou plochou 

střechou. 

Vodovodní přípojka 

Objekt je napojen na vodovodní řád vedeným pod místní komunikací. Napojení 

je provedeno na připravené odbočce vodovodní přípojky. 

Elektropřípojka NN 

Objekt je napojen na zařízení distribuční soustavy z kabelové skříně. 

Plynovodní přípojka NTL 

Objekt je napojen na NTL plynovod. 

Kanalizační přípojka  

Splaškové vody jsou z objektu odváděny kanalizační přípojkou do obecní 

jednotné kanalizační sítě. 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou řešeny silničním asfaltem, betonovou zámkovou dlažbou 

se štěrko-pískovým podložím. Konstrukce zpevněných ploch jsou plně rozebíratelné, 

vyjma vyasfaltovaných ploch. 

b) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Základní požadavky na BOZP určuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 

prostředí, zákon č. 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a vyhláška 362/2005 Sb., požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 
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Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří vybavení všech pracovníků 

základními osobními ochrannými pomůckami (ochranná pracovní helma, ochranné 

pracovní brýle, pracovní rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd.). 

Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem 

prací, které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek 

a školení, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 

pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých byli 

informováni při školení. 

Celé staveniště bude oploceno 1,8 m vysokým plotem a zajištěno proti 

neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob. 
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D Technická zpráva 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) účel objektu, 

Objekt je navržen jako domov pro seniory bez pečovatelské služby a je provozně 

rozdělen na několik samostatných částí. Převažující část objektu je určena pro bydlení 

seniorů, zbývající část je tvořena dílčími provozními celky. Pro ubytované seniory jsou 

v objektu k dispozici základní služby, mezi které patří stravovací prostor, ambulantní 

péče, rehabilitace, kadeřnictví a společenské prostory.  

b) zásady architektonické, funkční, dispoziční a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Objekt je umístěn na jižním okraji obce Benešov u Boskovic, a to 

na konci zástavby volně stojících rodinných domů na pozemku s parcelou č. 11/146. 

Architektonické řešení objektu vychází převážně z koncepce půdorysu ve tvaru 

písmene L, s členěním fasády vystupujícími obdélníkovými částmi. Výškově je objekt 

rozčleněn na tři segmenty, přičemž převážná část objektu je třípodlažní, zbývající části 

jsou dvoupodlažní či jednopodlažní. Budova není podsklepena. Střešní plášť je tvořen 

jednoplášťovou plochou střechou. Z architektonického hlediska je objekt členitý. 

Dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží (1.NP) je rozděleno na několik 

samostatných provozních celků tvořících základní služby především pro ubytované 

seniory. Mezi tyto základní služby patří stravovací prostor, ambulantní péče, 

rehabilitace, kadeřnictví a společenské prostory. Dále je v 1.NP umístněno šest 

bezbariérových bytů, technické zázemí, strojovna vzduchotechniky a skladovací 

prostory. 

Dispoziční řešení druhého a třetího nadzemního podlaží (2.NP a 3.NP) tvoří 

šestnáct bytových jednotek pro seniory. Dále jsou v těchto podlažích prostory pro 

skladování, rehabilitaci či cvičení, společenské prostory a zázemí pro zaměstnance. 

Hlavní vstupy do objektu domova pro seniory jsou řešeny bezbariérově pomocí 

šikmých ramp se zábradlím. Ostatní vstupy do objektu, které neslouží k pohybu 

invalidů, jsou řešeny pomocí vyrovnávacích stupňů. Vnitřní provoz je rovněž řešen 

s ohledem na užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 

č.  398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb.  

V objektu jsou dvě samostatná schodiště, přičemž hlavní schodiště je vybaveno 

trakčním výtahem bez strojovny umožňující přepravu osoby na lůžku. 
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Fasády objektu jsou v kombinaci bílé (světle šedé) barvy a šedé barvy. Sokl 

objektu je proveden z dekorativního kamínkového marmolitu tmavě šedé barvy. 

Výplně otvorů jsou plastové, provedené v bílé barvě. 

Staveniště leží na mírně sklonitém terénu, sklon svahu je od východní části  

pozemku k západní. 

Venkovní úpravy zahrnují oplocení v kombinaci dřevěného plotu na podezdívce 

z betonových pohledových tvárnic nebo kovového drátěného plotu, napojení objektu 

na místní komunikaci vybudováním přístupové cesty a příjezdové komunikace, dále 

vybudování parkovacích ploch a terasy. Součástí venkovních úprav je také úprava okolí 

domu po stavbě, hrubé terénní a zahradnické úpravy. 

Zpevněné plochy jsou řešeny silničním asfaltem, betonovou zámkovou dlažbou 

se štěrko-pískovým podložím. Konstrukce zpevněných ploch jsou plně rozebíratelné, 

vyjma vyasfaltovaných ploch. Zbytek nezastavěných částí pozemku je zatravněn 

a doplněn okrasnými keři a květinami. Na pozemku jsou také vysázené okrasné stromy, 

je také zbudována rekreační plocha s jezírkem. 

c) kapacity, užitkové plochy, orientace, osvětlení, oslunění, 

Předpokládaný počet bydlících osob v objektu:   43 osob 

Předpokládaný počet zaměstnanců v objektu:  18 osoby  

Počet parkovacích míst u objektu:     17 (z toho 4 pro invalidy) 

Počet bytových jednotek:        22 

Počet funkčních jednotek:       28 

Zastavěná plocha:          1057 m
2
 

Vnitřní plocha:           1996 m
2
  

Novostavba domova pro seniory je orientována hlavním průčelím na východ. 

Všechny obytné místnosti mají zajištěné denní osvětlení v souladu s ČSN 73 0580 

a v souladu se zákonnými požadavky na proslunění bytů, které vychází z vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Navrhovanou výstavbou nedojde 

ke zhoršení podmínek proslunění u žádného z okolních objektů. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 

na užití objektu a jeho požadovanou životnost, 

Objekt o nejvýše třech nadzemních podlažích, bez podsklepení. Konstrukční 

řešení objektu včetně skladeb jednotlivých konstrukcí je zřejmé z výkresové části 

projektové dokumentace, viz složka D1 – Stavebně konstrukční řešení. 

Stavba je založena na monolitických betonových základových pasech. Objekt je 

navržen v konstrukčním systému Porotherm. Svislé konstrukce jsou z cihelných bloků. 

Vodorovné konstrukce jsou montované z prefabrikovaných železobetonových 

filigránových stropních desek zmonolitněných nadbetonávkou. Dům je zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří 
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železobetonová stropní konstrukce nad posledním užitným podlažím. Krytina je 

povlaková z měkčeného PVC. 

Stavba je navržena z takových materiálů, u kterých se předpokládá životnost 

50 až 100 let, při správném používání a udržování stavby. 

b) popis konstrukčního řešení stavby, 

Zemní práce 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu byly stanoveny 

základové poměry. Zemina – hlína F5 MI-ML, Rdt = 0,25 MPa, konzistence soudržná 

a tuhá. Jedná se o zeminu propustnou. Hladina podzemní vody se nenachází v blízkosti 

základové spáry, proto nebude negativně ovlivňovat stavbu. V místě stavby bylo 

provedeno sejmutí ornice v tloušťce cca 250 mm, která byla odvezena na skládku.  

Terén je v celé ploše upraven na úroveň spodní strany podkladního betonu, 

tj. na výšku -0,350 m. Dále jsou provedeny výkopy rýh pro provedení základových 

pasů, tj. na výšku -1,370 m pod obvodovými stěnami a na výšku -0,950 m pod vnitřními 

nosnými stěnami. 

Terén je v místě založení výtahové šachty upraven na úroveň spodní strany 

podkladního betonu, tj. na výšku -1,750 m. Dále jsou provedeny výkopy rýh pro 

provedení základových pasů výtahové šachty, tj. na výšku -2,250 m.  

Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou monolitické z prostého betonu C20/25.  

Základové pasy pod obvodovými stěnami jsou tvořeny kombinací betonového 

základu výšky 500 mm a dvou vrstev betonových tvarovek ztraceného bednění o výšce 

520 mm. Tvarovky ztraceného bednění jsou doplněny o betonářskou výztuž B500 B 

a jsou zmonolitněny betonem C20/25.  

Základové pasy pod vnitřními nosnými stěnami jsou tvořeny betonovým 

základem výšky 600 mm. 

Základové pasy pod výtahovou šachtou jsou tvořeny betonovým základem 

výšky 500 mm. 

Všechny základové pasy jsou zmonolitněné základovou deskou (podkladním 

betonem) tl. 150 mm. Podkladní beton je vyztužen KARI sítí R6 s oky 100x100 mm. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny jsou na většině objektu z keramických tvárnic POROTHERM 

44 EKO PROFI, v 1.NP je však obvodové zdivo založeno na jedné vrstvě keramických 

tvarovek POROTHERM 30 PROFI. Na zbylé části jsou obvodové stěny z keramických 

tvárnic POROTHERM 30 EKO PROFI doplněných o kontaktní zateplovací systém 

z minerální vaty tl. 150 mm. Výjimkou je jedna obvodová stěna schodišťového 

prostoru, která je tvořena z keramické tvárnice POROTHERM 30 T PROFI.  

Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic POROTHERM 30 PROFI, 

POROTHERM 24 P+D nebo POROTHERM 25 AKU P+D.  
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Stěna výtahové šachty mm je monolitická železobetonová tl. 250 mm provedena 

z betonu C20/25 a betonářské výztuže B500 B. Z vnější strany je navržena hydroizolace 

z asfaltového pásu kryta ochrannou přizdívkou z CPP tl. 140 mm. 

Nadezdívky v kombinaci s železobetonovým ztužujícím věncem tvořící atiky 

ploché střechy jsou z keramických broušených tvárnic HELUZ 20 doplněných 

o tepelnou izolaci z EPS. 

Vnitřní nosné sloupy jsou monolitické železobetonové o průřezech 250x250 

mm,  300x300 mm a 300x600 mm, provedené z betonu C20/25 a betonářské oceli 

B500 B. 

Veškeré nosné stěny jsou založené na zakládací maltu POROTHERM AM. 

Všechny stěny z keramických broušených tvárnic (ozn. PROFI) jsou zděné na maltu pro 

tenké spáry POROTHERM DBM v tl. spáry 1 mm. Vnitřní nosné stěny z keramických 

tvárnic (ozn. P+D) jsou zděné na maltu POROTHERM TM v tl. spáry 12 mm. 

Tepelně technické vlastnosti svislých konstrukcí jsou z hlediska normou 

požadovaných vlastností vyhovující, viz příloha D3.02 Výpočtové protokoly – program 

Teplo 2014 EDU. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Veškeré stropní konstrukce, kromě stropní konstrukce jídelny, schodišťového 

prostoru a výtahové šachty, jsou z prefabrikovaných filigránových stropních desek tl. 60 

mm zmonolitněné nadbetonovanou vrstvou z prostého betonu C20/25 v tl. 140 mm 

s vloženou KARI sítí R6 s oky 100x100 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce je 

200 mm včetně zmonolitňující vrstvy. 

Stropní konstrukce jídelny, schodišťového prostoru a výtahové šachty je 

provedena monolitickou železobetonovou deskou tl. 200 mm, provedené z betonu 

C20/25 a betonářské oceli B500 B. 

Při provádění stropních konstrukcí jsou vynechány prostupy pro vedení instalací 

a komínového tělesa, viz výkres Skladba stropu D1.05, D1.6, D1.08. 

Všechny nosné stěny jsou v úrovni stropů ukončeny železobetonovým pozedním 

věncem z betonu C20/25, vyztuženým betonářskou ocelí B500 B, v obvodových 

stěnách je z vnější strany opatřen tepelnou izolací z EPS a keramickou věncovkou 

POROTHERM VT 8. Ukončovací ztužující železobetonový věnec atik ploché střechy je 

tvořen z betonu C16/20 a betonářské oceli B500 B. 

 Součástí stropní konstrukce 1.NP jsou monolitické železobetonové průvlaky 

o průřezech 300x450 mm a 450x450 mm provedené z betonu C20/25 a betonářské oceli 

B500 B. Průvlak průřezu 450x450 mm je zateplen izolací z minerální vaty, viz výkresy 

D1.05 Skladba stropu 1.NP a D1.16 Detail 4 – Lodžie. 
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Schodiště, výtahy a rampy 

Schodiště jsou monolitická železobetonová, z betonu C20/25 s výztuží 

z betonářské oceli B500 B.  

Hlavní schodiště mezi 1.NP a 2.NP je tříramenné s dvěma mezipodestami, 

schodišťové stupně mezi 1.NP a 2.NP jsou široké 330 mm a vysoké 148,85 mm. 

Schodišťové rameno je široké 1200 mm a rozměr mezipodest je 1200x1725 mm. 

Schodiště mezi 2.NP a 3.NP je dvouramenné s mezipodestou, schodišťové stupně jsou 

široké 330 mm a vysoké 148,5 mm. Šířka schodišťového ramene a mezipodesty je 1200 

mm. Součástí schodišťového prostoru je výtahová šachta o rozměru 2700x3300 mm s tl. 

stěny 250 mm. Schodiště je opatřeno kovovým madlem s povrchovou úpravou. 

Nášlapná vrstva schodiště je z keramické dlažby. 

Druhé schodiště je dvouramenné s mezipodestou, schodišťové stupně jsou široké 

330 mm a vysoké 148,85 mm. Šířka schodišťového ramene je 1100 mm a šířka 

mezipodesty je 1200 mm. Šířka zrcadla je 100 mm. Schodiště je opatřeno kovovým 

zábradlím a kovovým madlem s povrchovou úpravou. Nášlapná vrstva schodiště je 

z keramické dlažby. 

Uvnitř výtahové šachty je osobní trakční výtah bez strojovny FREE-VOTOFILT 

s rozměry kabiny 1400x2400 mm a nosností 1600 kg. 

Vnější vyrovnávací rampy u vstupů do objektu jsou ve sklonu odpovídajícímu 

bezbariérovému užívání staveb, tj. sklon max. 6,25%. Rampy jsou široké 1500 mm 

nebo 2000 mm a dlouhé 3915 mm. Rampy jsou doplněny o nástupní podestu před 

vstupem do objektu. Rampy jsou opatřeny kovovým zábradlím a madly s povrchovou 

úpravou. Nášlapná vrstva ramp je z betonové zámkové dlažby kladené do šřerko-

pískového podloží. 

Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím 

vrstev.  

Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří stropní konstrukce nad posledním 

užitným podlažím. Tato nosná vrstva je v převážné většině tvořena prefabrikovanými 

filigránovými deskami s nadbetonávkou, v ostatních případech je pak nosná konstrukce 

střešního pláště tvořena monolitickou železobetonovou střešní konstrukcí. V obou 

případech je tloušťka nosné části (stropní konstrukce) 200 mm.  

Krytina je povlaková z pásů z měkčeného PVC, které jsou vzájemně 

horkovzdušně svařeny. Sklon ploché střechy je ve spádu 3% vytvořeného pomocí 

spádových klínů z EPS, vyjma ploché střechy výtahové šachty, kde je sklon 2%. Střešní 

plášť je opatřen tepelnou izolací z EPS desek položených ve dvou přilehajících vrstvách 

se vzájemným překrytím styčných spár. Skladba je doplněna o parozábranu 

z asfaltového pásu, drenážní vrstvu z plastové nopové folie a separační vrstvu z tkané 

geotextilie, viz výkres D1.08 Plochá střecha. 

Kotvení střešního pláště je řešeno stabilizační vrstvou, vyjma střešního pláště 

výtahové šachty. Stabilizační vrstva je provedena formou násypu. Tvoří ji buďto prané 

říční kamenivo, tzv. kačírek frakce kameniva 16-32 mm v tl. vrstvy 100 mm, nebo 

vegetační substrát pro zatravnění v tl. vrstvy 150 mm. Na stabilizační vrstvu po obvodu 
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atik jsou přidány zátěžové betonové dlaždice bránící posunu vrstev vlivem vztlaku 

a sání větru. Střešní plášť výtahové šachty je stabilizován pomocí mechanického 

kotvení do nosné vrstvy střešní konstrukce. 

Odvodnění ploché střechy je zajištěno pomocí pastových střešních vtoků 

TOPWET TW o průměrech 100 mm a 125 mm napojených na vnitřní odpadní potrubí. 

Střešní vtoky jsou opatřeny ochranným plastovým košem proti zanášení nečistotami. 

Odvodnění střechy je také doplněno o systém nouzového odvodnění, které je řešeno 

pomocí plastových pojistných přepadů TOPWET TWPP o průměrech 100 mm a 125 

mm, viz výkres D1.17 Detail 5 – Detaily ploché střechy. 

Zabezpečení proti pádu osob je řešeno mobilním kotvícím bodem formou 

ocelového rámu zatíženého betonovými dlaždicemi. 

Komín 

V objektu je navržen třísložkový komín systému SCHIEDEL, typ MULTI 

pro všechny druhy paliva. Na komín jsou napojeny dva kondenzační plynové kotle 

v místě sopouchu, který je ve výšce 2500 mm nad úrovní podlahy. Komínová šachta je 

z betonových tvárnic o rozměrech 400x400 mm, průměr komínového průduchu 200 mm 

s vloženou izolací. Vymetání je prováděno ze střechy. Vybírací otvor je umístěn v  1.NP 

v místnosti č. 125 – Technická místnost, a to ve výšce 500 mm nad úrovní podlahy. 

Nášlapná vrstva podlahy je z nehořlavého materiálu – keramická dlažba. 

Nenosné konstrukce – příčky, podhledy 

Vnitřní svislé nenosné konstrukce jsou z keramických příčkových tvarovek 

POROTHERM 8 P+D, POROTHERM 11,5 P+D. 

Veškeré příčky jsou založené na zakládací maltu POROTHERM AM a zděné 

na maltu POROTHERM TM v tl. spáry 12 mm. 

Podhled v 1.NP je ze sádrokartonových desek RIGIPS tl. 12,5 mm. Zavěšení je 

řešeno pomocí jednoúrovňového křížového roštu z R-CD profilů kotvených do ŽB 

stropní konstrukce. Ve volném prostoru podhledu jsou vedeny rozvody VZT 

a elektroinstalací. 

Překlady 

V nosných stěnách jsou nad otvory osazeny keramo-betonové překlady 

POROTHERM 7 v různých délkách a skladbách v závislosti na velikosti a poloze 

otvorů. V obvodových stěnách je sestava překladů doplněna o tepelnou izolaci z EPS. 

Ve výplňových nenosných stěnách (příčkách) jsou nad otvory osazeny ploché 

keramo-betonové překlady POROTHERM 11,5 v různých délkách a skladbách 

v závislosti na velikosti a poloze otvorů. 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle charakteru a typu provozu v jednotlivých 

místnostech. V obytných místnostech, kancelářích a místnostech pro cvičení 
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a rehabilitaci jsou nášlapné vrstvy z vinylových lamel. V ostatních místnostech 

a prostorách je nášlapná vrstva z keramické dlažky. Skladby jednotlivých podlahových 

konstrukcí viz výkres D1.18 Výpis skladeb podlah. 

Tepelné a zvukové izolace 

Základové pasy obvodových stěn objektu jsou zatepleny tepelnou izolací 

ISOVER XPS PRIME v tl. 80 mm chráněnou z exteriéru plastovou nopovou folií 

DEKDREN N8 tl. 8 mm. 

Ve všech konstrukcích podlah 1.NP, které jsou ve styku se zeminou, je použita 

tepelná izolace ISOVER EPS GREY 100 v tl. 120 mm. Konstrukce podlah v 2.NP, 

3.NP jsou doplněny o akustickou izolaci ISOVER T-P v tl. 60 mm. Tloušťky 

jednotlivých tepelných izolací podlah viz výkres D1.18 Výpis skladeb podlah. 

Překlady otvorů obvodových stěn jsou doplněny tepelnou izolací ISOVER EPS 

100F tl. 160 mm. 

Pozední věnce v obvodových stěnách jsou doplněny tepelnou izolací ISOVER 

EPS 100F tl. 100 mm, pozední věnce nadezdívek atik ploché střechy jsou obaleny 

tepelnou izolací z EPS a XPS, viz výkres D1.17 Detail 5 – Detaily ploché střechy. 

Střešní konstrukce je opatřena tepelnou izolací ISOVER EPS 100S ve dvou 

přilehajících vrstvách o  tl. 80 mm a 100 mm se vzájemně překrytými styčnými 

spárami. Dále je střešní konstrukce doplněna o tepelnou izolaci ISOVER EPS 150S 

ve formě spádových klínů v proměnné tl. 40-600 mm. 

Nadezdívky tvořící atiky ploché střechy jsou obaleny tepelnou izolací ISOVER 

EPS 100F tl. 80 mm, 100 mm a 140mm a z horní strany jsou doplněny tepelnou izolací 

ISOVER XPS PRIME tl. 80 mm. 

Stěna výtahové šachty vystupující nad úroveň střešní konstrukce je ze strany 

exteriéru opatřena tepelnou izolací ISOVER EPS 100F tl. 140 mm. 

Obvodové stěny tl. 300 mm jsou ze strany exteriéru opatřeny tepelnou izolací 

z minerální vaty ISOVER TF PROFI tl. 150 mm. 

Konstrukce podlah lodžií ve 2.NP jsou opatřeny tepelnou izolací  ISOVER EPS 

GREY 150 tl. 180 mm a dále je tato konstrukce doplněna ze strany interiéru v úrovni 

stropu tepelnou izolací z minerální vaty ISOVER NF333 V tl. 60 mm, viz výkres 

D1.16 Detail 4 – Lodžie. 

Pod prahy vstupních a balkonových dveří je vložena tepelná izolace 

z termoplastické pěny COMPACFOAM v podle rozměrů dveří. 

Hydroizolace 

Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti je provedena z oxidovaného 

asfaltového pásu SKLOBIT 40 MINERAL tl. 4 mm v jedné vrstvě s vložkou ze skelné 

tkaniny. 

Svislé i vodorovné konstrukce výtahové šachty jsou opatřeny hydroizolací 

z oxidovaného asfaltového pásu SKLOBIT 40 MINERAL tl. 4 mm s vložkou ze skelné  

tkaniny ve dvou přilehlých vrstvách. Je provedena tzv. “hydroizolační vana“, která 

brání proniknutí zemní vlhkosti a vody. Svislá hydroizolace výtahové šachty je 

chráněna přizdívkou z CPP tl. 140 mm.  
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V oblasti soklu je po obvodu stavby hydroizolace vytažena 300 mm nad úroveň 

upraveného terénu. 

V lodžiích je hydroizolace provedena formou stěrky SCHLURER DITRA 

s vloženými KERDI pásy, celková tl. vrsty 6 mm. Stěrka je umístěna pod nášlapnou 

vrstvou lodžie. Konstrukce podlah lodžií jsou také doplněny o parozábranu či pojistnou 

hydroizolaci z asfaltového modifikovaného pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

tl. 4 mm s vložkou ze skelné tkaniny.  

Hydroizolační vrstva střešního pláště je provedena z folie z měkčeného PVC. 

Kotvení hydroizolace je řešeno stabilizační vrstvou, vyjma hydroizolace výtahové 

šachty. Jako hydroizolační vrstva pro přitížení je navržena folie DEKPLAN 77 tl. 1,8 

mm s vložkou ze skelné tkaniny a odolností proti prorůstání kořínků. Jako hydroizolační 

vrstva pro mechanické kotvení je navržena folie DEKPLAN 76 tl. 1,8 mm s PES 

výztužnou vložkou a odolností proti UV záření. Konstrukce střešního pláště je doplněna 

o parozábranu z asfaltového modifikovaného pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

tl. 4 mm s vložkou ze skelné tkaniny.  

Podélné i příčné spoje pásů jednotlivých mPVC folií jsou přeloženy s přesahy 

min. 50 mm a vzájemně mezi sebou spojeny natavením pomocí horkovzdušného sváru. 

Jednotlivé asfaltové pásy jsou plnoplošně nataveny k podkladu ošetřenému 

asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER. Asfaltové pásy, které tvoří 

parozábranu, jsou k podkladu nataveny pouze bodově. Podélné i příčné spoje mezi 

jednotlivými pásy jsou přeloženy s přesahy min. 100 mm a mezi sebou spojeny 

plnoplošným natavením. 

Předložené venkovní vyrovnávací stupně u vstupů do objektu jsou doplněny 

o hydroizolační stěrku SCHLURER DITRA tl. 2 mm umístěnou pod nášlapnou vrstvou 

stupňů. 

Úpravy povrchů 

Obvodové zdivo je z vnější strany opatřeno omítkou POROTHERM 

UNIVERSAL tl. 5 mm a POROTHERM TO tl. 30 mm. Povrchová úprava vnější 

omítky je z fasádního nátěru HET MIKRAL SILIKAT COLOR v kombinaci dvou 

odstínů šedé barvy nebo dle volby investora. Z vnitřní strany jsou stěny opatřeny 

omítkou POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. Povrchová úprava vnitřní omítky je 

provedena z interiérové barvy PRIMALEX bílé barvy nebo dle požadavků investora.  

Po obvodu domu je sokl opatřen dekorativním kamínkovým marmolitem 

WEBER PAS MARI tmavě šedé barvy tl. 4 mm. 

V hygienických místnostech (koupelny, WC, úklidové místnosti) jsou stěny 

obloženy keramickým obkladem RAKO. Obklad je proveden do výšky 2000 mm nad 

úroveň podlahy. Typ a dekor obkladu dle požadavků investora. 

V místech, kde jsou kuchyňské linky, jsou stěny obloženy keramickým 

obkladem RAKO od výšky 800 mm nad úrovní podlahy v pásu vysokém 600 mm. Typ 

a dekor obkladu dle požadavků investora. 
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Povrchová úprava spodní strany sádrokartonového podhledu provedena 

z interiérové barvy PRIMALEX bílé barvy nebo dle požadavků investora. 

Truhlářské výrobky 

Vnitřní parapety jsou provedeny z dřevotřískové desky. Parapety jsou opatřeny 

tenkovrstvou dýhou v bílé barvě.  

Okna, vstupní a balkonové dveře jsou plastové provedené v bílé barvě, vyjma 

oken, které musí vykazovat požární odolnost. Tyto okna jsou hliníková s plastovou 

povrchovou úpravou v bílé barvě. Veškerá okna, vstupní a balkonové dveře jsou 

zaskleny izolačním trojsklem a výplňový plyn tvoří argon. 

Vnitřní dveře jsou dřevotřískové s povrchem z tenkovrstvé dýhy v hnědé barvě – 

odstín oregon. 

Rozměry, barvy a typy jednotlivých výrobků viz výkres D1.19 Výpis výrobků. 

Klempířské výrobky 

Vnější parapety jsou provedeny z pozinkovaného plechu bez další povrchové 

úpravy. 

Atiková okapnice z hliníkového plechu s plastovou povrchovou úpravou. 

Podrobný popis klempířských výrobků viz výkres D1.19 Výpis výrobků. 

Zámečnické výrobky 

Vnitřní zábradlí, madla schodišť, vnější zábradlí terasy, lodžií a vstupních ramp, 

dále také venkovní žebříky a vnější přístřešky nad vstupy do objektů, jsou zhotoveny 

z kované oceli s povrchovou úpravou z chromového nerezového nástřiku. Veškeré 

zámečnické výrobky jsou provedeny specializovanou firmou. Materiály a konkrétní 

typy dle požadavků investora.  

Podrobný popis zámečnických výrobků viz výkres D1.19 Výpis výrobků. 

Plastové výrobky 

Plastové komponenty systémového odvodnění ploché střechy firmy TOPWET. 

Podrobný popis plastových výrobků viz výkres D1.19 Výpis výrobků. 

Zdravotně technické instalace 

Vodoměrová souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody je umístěna 

v typové plastové vodoměrné šachtě o rozměru 900x1200 mm na pozemku investora. 

Vytápění 

Vytápění objektu je zajištěno dvěma kondenzačními plynovými kotli 

s jmenovitým výkonem do 50 kW. Kotle jsou umístěny v 1.NP v místnosti č. 125 – 

technická místnost. Na kotle jsou napojena desková otopná tělesa. 
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Kanalizace 

Veškeré splaškové vody jsou pomocí vnitřní kanalizace napojeny na venkovní 

kanalizaci a následně svedeny do obecní jednotné kanalizační sítě. 

Dešťová voda ze střechy objektu je sváděna do podzemní retenční nádrže 

o objemu cca 6,5 m
3
. Retenční nádrž je umístěna přímo na pozemku. Nádrž je vybavena 

čerpadlem. Při naplnění retenční nádrže bude přebytek dešťové vody samovolně 

vsakován přímo na pozemku pomocí ekodrénů. 

Elektroinstalace 

Vnitřní elektrické rozvody světelné a zásuvkové jsou napojeny na rozvaděče. 

Jednotlivé kabelové rozvody jsou vedeny pod omítkou v drážkách ve zdech. Elektroměr 

je umístěn ve zděném sloupku, který je součástí oplocení objektu na hranici pozemku. 

Uzemnění a bleskosvody objektu jsou tvořeny tyčovou jímací soustavou. 

Plynoinstalace 

Plynová přípojka je vybudována od venkovního NTL vedení do zděného 

sloupku, který je součástí oplocení objektu na hranici pozemku. Ve sloupku je osazen 

hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku a plynoměr. 

c) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

Konkrétní vlastnosti stavebních konstrukcí jsou navrženy a posouzeny 

dle normy ČSN 73 0540-2:  2011+Z1 2012 - Tepelná ochrana budov. 

Výpočtová venkovní teplota:   - 15 °C 

Návrhová vnitřní teplota:   +20 °C 

Tepelně technické výpočty jsou uvedeny ve složce D3 – Stavebně fyzikální 

posouzení. 

Jsou dodrženy požadavky na minimální hodnoty tepelně technických vlastností 

materiálů a výplní konstrukcí garantované dodavateli. 

d) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu, 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu byly stanoveny 

základové poměry. Zemina – hlína F5 MI-ML, Rdt = 0,25 MPa, konzistence soudržná 

a tuhá. Jedná se o zeminu propustnou. Hladina podzemní vody se nenachází v blízkosti 

základové spáry, proto nebude negativně ovlivňovat stavbu. V místě stavby bylo 

provedeno sejmutí ornice v tloušťce cca 250 mm, která byla odvezena na skládku. 

Terén je v celé ploše upraven na úroveň spodní strany podkladního betonu, tj.  na výšku 

-0,350 m. Dále jsou provedeny výkopy rýh pro provedení základových pasů, 

tj. na výšku -1,370 m pod obvodovými stěnami a na výšku -0,950 m pod vnitřními 

nosnými stěnami. Terén je v místě založení výtahové šachty upraven na úroveň spodní 
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strany podkladního betonu, tj. na výšku -1,750 m. Dále jsou provedeny výkopy rýh 

pro provedení základových pasů výtahové šachty, tj. na výšku -2,250 m.  

Podrobnosti viz výkres D1.01 Základy. 

e) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků, 

Stavba domova pro seniory svým charakterem nenarušuje okolní zástavbu 

vzhledem k architektuře novodobé zástavby a čistému provozu. Napojení na inženýrské 

sítě a způsob vytápění nemá nepříznivý vliv na okolí. 

Při stavbě musí být dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, příslušné normy a bezpečnostní předpisy. 

Během stavby je dodavatel stavby povinen postupovat v souladu s platným 

stavebním povolením, dbát na pořádek a čistotu staveniště. Vzhledem k poloze 

staveniště uprostřed zástavby dodržovat hlukové limity, omezovat prašnost během 

prováděných prací. Po ukončení stavby zlikvidovat veškerý odpad podle příslušných 

vyhlášek a norem. 

f) dopravní řešení, 

Pozemek parcelní č. 11/146, na němž je umístěn objekt, je z místní obecní 

komunikace parcelní č. 11/143 přístupný chodníkem, vjezdem na obslužné parkoviště 

a účelovou komunikací ústící na parkoviště objektu. Na parkovišti domova pro seniory 

je k dispozici sedmnáct parkovacích míst, přičemž čtyři z nich jsou určeny 

pro parkování osob s omezenou schopností pohybu (pro invalidy). Parkoviště je 

napojeno na veřejnou komunikaci pomocí obslužné komunikace. Na obslužném 

parkovišti pro zaměstnance a zásobování je k dispozici šest parkovacích míst. 

Dopravní řešení viz výkres C.02 Technická situace. 

g) ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je splněna řádným 

provedením díla. Dle inženýrsko-geologického měření se na staveništi nenachází 

agresivní spodní voda. Vzhledem ke střednímu indexu výskytu radonu není nutné 

provádět zvláštní protiradonová opatření. 

h) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Celá dokumentace je řešena v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby a příslušných technických norem, zejména 

v částech, na které uvedená vyhláška přímo odkazuje. 
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3. Závěr 

Tématem této diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci 

domova pro seniory na úrovni prováděcí dokumentace. Součástí zadání bylo také 

zpracovat požárně bezpečnostní řešení stavby, posoudit navržené skladby konstrukcí 

z hlediska stavební tepelné techniky, vyřešit problematiku některých konstrukčních 

detailů daného objektu a staticky posoudit železobetonový stropní trám vybrané části 

stropní konstrukce. 

Domov pro seniory byl řešen jako objekt s několika nezávislými, provozně 

oddělenými celky. Převážná část objektu slouží k bydlení seniorů. Zbývající části 

objektu jsou tvořeny základními službami zejména pro ubytované seniory. Mezi tyto 

služby patří zejména stravovací prostor, ambulantní péče, rehabilitace, kadeřnictví 

a společenské prostory. Součástí řešení byl také návrh parkovišť a komunikací 

navazujících na objekt.  

Důležitým úkolem bylo řešení bezbariérových vstupů do objektu, které slouží 

pro ubytované seniory. Všechny tyto hlavní vstupy byly řešeny pomocí šikmých ramp 

doplněných o zábradlí s madlem pro usnadnění pohybu handicapovaných osob. Ostatní 

obslužné vstupy do objektu byly řešeny pomocí vyrovnávacích stupňů. Další důležitou 

součástí zadání bylo vhodné dispoziční řešení objektu, při kterém bylo opět zohledněno 

bezbariérové užívání osob s omezenou schopností pohybu. To se především týká 

bezbariérových bytů, komunikačních prostor a místností všech výše uvedených služeb 

pro seniory. 

Objekt byl navržen tak, aby splňoval nejen zadání diplomové práce, 

ale i všechny stavebně technické řešení a normové požadavky. Snahou bylo zpracovat 

nejjednodušší řešení tak, aby stavba byla realizovatelná a z hlediska finančních nákladů 

přijatelná. Mnou zvolené řešení a konstrukční uspořádání nemusí být považováno 

za jediné správné. 
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4. Seznam použitých zdrojů 

Normy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 01 3130 Technické výkresy – Kótování – Základní ustanovení 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 0540 – 2: 2011 + Z1 2012 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov, Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0802: 2009 + Z2: 2015 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0835: 2006 + Z1: 2013 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických 

zařízení a sociální péče 

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

Zákony 

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

platný od 1. 1. 2007 

Zákon 133/1998 Sb., o požární ochraně 

Vyhlášky 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb. 

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

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 433/2006 Sb., o sjednání úmluvy o bezpečnosti a ochranně zdraví 

ve stavebnictví 

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
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Elektronické prameny, internetové stránky 

http://www.tzb-info.cz/  

http://www.cuzk.cz/  

http://www.wienerberger.cz/  

http://www.isover.cz/ 

http://www.schonox.cz/ 

http://www.stavona.cz/ 

http://www.cemex.cz/  

http://www.schiedel.cz/ 

http://www.rako.cz/  

http://www.dektrade.cz/  

http://www.rigips.cz/  

http://www.schlueter.cz/  

http://www.weber-terranova.cz/  

http://www.fatrafloor.cz/  

http://www.vytahy-voto.cz/  

http://www.topwet.cz/  

http://www.presbeton.cz/  

Podklady ze cvičení 

Pozemní stavitelství I, II, III 

Nauka o budovách I, II 

Tepelná technika budov 

Požární bezpečnost staveb 

Počítačová aplikace stavební fyziky 

Vybrané stati z požární bezpečnosti staveb 

Vybrané stati z pozemního stavitelství  

Konstrukční detail 

Prvky betonových konstrukcí 

Skripta 

Pozemní stavitelství II (S) – Podlahy, podhledy a povrchové úpravy M03, 

Ing. Maceková V., Ing. Nerudová A., Ing. Sukupová D. 

Nauka o pozemních stavbách – modul M01, Ing. Klímešová J.  
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 

NP   nadzemní podlaží 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

ŽB   železobeton 

HI   hydroizolace 

TI   tepelná izolace 

ÚP   upravený terén 

PT   původní terén 

PÚ   požární úsek 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

NN   nízké napětí 

NTL  nízkotlaký 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN  česká státní norma 

vyhl.  vyhláška 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

tl.   tloušťka 

odst.  odstavec 

min.  minimálně 

max.  maximálně 

DET.  detail 

k. ú.  katastrální území 

parc. č.  parcelní číslo 

JTSK  jednotná trigonometrická síť katastrální 

Bpv  výškový systém ,,Balt po vyrovnání” 

m. n .m. metrů nad mořem 

m   metr(y) 

MM  milimetr(ů) 

VZT  vzduchotechnika 

mPVC  měkčené PVC 
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6. Seznam příloh 

SLOŽKA A – HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST 

a) Titulní list 

b) Zadání VŠKP 

c) Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

d) Bibliografická citace VŠKP 

e) Prohlášení o původnosti práce 

f) Poděkování 

g) Obsah 

- Úvod 

- Vlastní text práce 

- Závěr 

- Seznam použitých zdrojů 

- Seznam použitých zkratek a symbolů 

- Seznam příloh 

- Přílohy 

Popisné údaje VŠKP 

Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

SLOŽKA B – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

Výkresy – studie: 

 B.01 Půdorys 1.NP 

 B.02 Půdorys 2.NP 

 B.03 Půdorys 3.NP 

 B.04 Řez A-A 

 B.05 Pohledy 

 B.06 Osazení objektu do terénu 

 B.07 Půdorys řadového domu 

SLOŽKA C – SITUAČNÍ VÝKRESY 

Výkresy: 

 C.01 Situace širších vztahů 

 C.02 Technická situace 
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SLOŽKA D1 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Výkresy: 

 D1.01 Základy 

 D1.02 Půdorys 1.NP 

 D1.03 Půdorys 2.NP 

 D1.04 Půdorys 3.NP 

 D1.05 Skladba stropu 1.NP 

 D1.06 Skladba stropu 2.NP 

 D1.07 Skladba stropu 3.NP 

 D1.08 Plochá střecha 

 D1.09 Řez A-A 

 D1.10 Řez B-B 

 D1.11 Řez C-C 

 D1.12 Technické pohledy 

 D1.13 Detail 1 – Napojení hydroizolace výtahové šachty 

 D1.14 Detail 2 – Sokl obvodového zdiva 

 D1.15 Detail 3 – Založení první vrstvy zdiva v 2.NP, 3.NP 

 D1.16 Detail 4 – Lodžie 

 D1.17 Detail 5 – Detaily ploché střechy 

 D1.18 Výpis skladeb podlah 

 D1.19 Výpis výrobků 

SLOŽKA D2 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Textová část: 

 D2.01 Technická zpráva požární ochrany  

Výkresy: 

 D2.02 Situace požární ochrany 

 D2.03 Půdorys 1.NP  

 D2.04 Půdorys 2.NP  

 D2.05 Půdorys 3.NP 

Přílohy: 

 D2.06 Odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla 

 D2.07 Pomocné výpočty 
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SLOŽKA D3 – STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ 

Textová část: 

 D3.01 Technická zpráva stavební fyziky 

Přílohy: 

 D3.02 Výpočtové protokoly – program Teplo 2014 EDU 

- Základový pas 

- Podlaha výtahové šachty 

- Podlaha na zemině - vinylové lamely 

- Podlaha na zemině -  keramická dlažba 

- Podlaha lodžie 

- Obvodová stěna - sokl 

- Obvodová stěna 

- Obvodová stěna - zateplená 

- Obvodová stěna - schodiště 

- Stěna výtahové šachty nad střechou 

- Pozední věnec 

- Plochá střecha - kačírek - v místě vpusti, průměrná výška 

- Plochá střecha - vegetační - v místě vpusti, průměrná výška 

- Plochá střecha nad výtahovou šachtou 

 D3.03 Výpočtové protokoly – program Area 2014 EDU 

- Detail soklu obvodového zdiva 

- Detail založení běžného podlaží 

- Detail přechodu pokoj - lodžie 

 D3.04 Výpočtové protokoly – program Ztráty 2014 

- Domov pro seniory - výpočet tepelných ztrát 

- Energetický štítek obálky budovy 

 D3.05 Výpočtové protokoly – program Simulace 2014 

- Tepelná stabilita místnosti č. 247 v zimním období 

- Tepelná stabilita místnosti č. 107 v letním období 

- Tepelná stabilita místnosti č. 209 v letním období 
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SLOŽKA D4 – PŘÍLOHY 

Textová část: 

 D4.01 Seminární práce – Výpis z norem 

Výpočtová část: 

 D4.02 Návrh schodiště 

 D4.03 Výpočet základů 

 D4.04 Návrh skladeb střešní konstrukce 

 D4.05 Výpočet odvodnění střechy 

 D4.06 Technické listy 

SLOŽKA E – SPECIALIZACE: BETONOVÉ KONSTRUKCE 

Výpočtová část: 

 E.01 Statický výpočet stropního trámu 

Výkresy: 

 E.02 Výkres výztuže stropního trámu T1, T2, T3 

Přílohy: 

 E.03 Protokol o výpočtu vnitřních sil – program SCIA Engineer 8.1 
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7. Přílohy 

Viz samostatné složky diplomové práce A, B, C, D1, D2, D3, D4, E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 5. 1. 2016        Vypracoval: Bc. Tomáš Kopřiva, C2NPS2 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 

FORMY VŠKP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou 

listinnou formou. 

  

  

V Brně dne 12. 1. 2016 

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                       Bc. Tomáš Kopřiva 
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