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Abstrakt  
P�edm�tem diplomové práce je domov pro seniory. Objekt je navr�en na 

rovinatém terénu v katastrálním území m�sta P�erova na ul. Dvo�ákova. Budova je 
ur�ena pro trvalé bydlení star�ích osob, s mo�ností vyu�ívat pe�ovatelské slu�by. Je zde 
k dispozici 25 obytných jednotek. Stavba je �len�ny na dv� �ásti, obytnou o 3 
nadzemních podla�ích a provozní se dv�ma  podla�ími. V prvním nadzemním podla�í je 
umíst�na léka�ská ordinace, a kavárna.  
 Objekt je navr�en ze zd�ného konstruk�ního systému, keramických tvárnic 
Porotherm. Stropní konstrukce je provedena ze systému Porotherm Strop. Celý objekt je 
zast�e�en jednoplá��ovou plochou st�echou. Domov pro seniory je navr�en pro 
bezbariérové u�ívání.  

Klí�ová slova  
Domov pro seniory, novostavba, plochá st�echa, zd�ný konstruk�ní systém, 

betonové základy, bezbariérový. 
  

Abstract�
The subject of the diploma theses is a house for the elderly. The building is 

designed on flat terrain in the P�erov cadastral, Dvo�ákova street. The building is 
designed for the permanent housing of the elderly, with the possibility of using day care 
services. There is a 25 residential units. The building is divided into two parts, three 
flors are supposed to living and the rest two floors made operating part. On the first 
floor there is a medical surgery, and a café. 
 The building is designed of brick construction system ceramic blocks Porotherm. 
Ceiling structure is made of Porotherm Ceiling. The whole building is covered with flat 
roof. Home of the Elderly is designed as barrier-free. 

Keywords�
  Home of the Elderly, newly built, flat roof, brick construction system, concrete 
foundations, barrier-free. 
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ÚVOD 

 Diplomová práce je zpracována dle ve�kerých p�edpis� a norem �SN.  
Projektová dokumentace diplomové práce se zabývá návrhem novostavby Domova pro 
seniory nacházejícího se v katastrálním území m�sta P�erova. Jedná se o budovu 
slou�ící pro trvalé bydlení star�ích osob s mo�ností vyu�ití pe�ovatelských slu�eb. 
Charakter domu s pe�ovatelskou slu�bou. Obytnou �ást objektu tvo�í 25 bytových 
jednotek pro jednu a� dv� osoby. V objektu se nachází i prostory pro podnikání - 
kavárna a ordinace praktického léka�e, které slou�í i pro ve�ejnost.   
 Jedná se o nepodsklepený objekt o t�ech nadzemních podla�ích, který je 
zast�e�en plochou st�echou.  
Cílem práce je návrh vhodného dispozi�ního a provozního �e�ení Domova pro seniory. 
Volba správného stavebního, konstruk�ního a materiálového �e�ení v souladu s 
platnými normami. Byly zpracovány studie a projektová dokumentace pro provád�ní 
stavby spolu s textovou �ástí. Zpracování stavební fyziky - tepeln� technické posouzení, 
akustika a po�árn� bezpe�ností �e�ení stavby.  
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A Pr�vodní zpráva

A.1 Identifika�ní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby  Domov pro seniory  
b) místo stavby   Dvo�ákova, P�erov I- M�sto, 750 02 P�erov,  
     katastrální území P�erov 734713, p. �. 2580/3 
c) p�edm�t PD   novostavba pro trvalé bydlení  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno a p�íjmení  Ji�í Nedbalý   
    Místo trvalého pobytu Bratrská 53/180, 750 02 P�erov I 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno a p�íjmení  �árka Bílková, Kozlovská 17/C, 750 02 P�erov 
b) Hlavní projektant 
    Jméno a p�íjmení  �árka Bílková 
    �KAIT   - 
    Místo podnikání  Kozlovská 17/C, 750 02 P�erov     
c) Jednotlivý projektanti   
    Jméno a p�íjmení  �árka Bílková 
    �KAIT   - 
    Místo podnikání  Kozlovská 17/C, 750 02 P�erov     

A.2 Seznam vstupních podklad�
a) Stavební ú�ad v P�erov�, Bratrská 709/34 vydal souhlasné stavební povolení, 
na základ� �ádosti podané projektantem. 
b) Na základ� studie, byla vypracována dokumentace pro provedení stavby. 
c) podklady - katastrální mapa 
�SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
�SN 73 4301 Obytné budovy 
�SN ISO 7519, 7437, 4172  Technické výkresy � Výkresy pozemních staveb 
�SN 73 05 40 Tepelná ochrana budov 
�SN 730810 Po�ární ochrana budov 
�SN 73 41 08 Hygienická za�ízení a �atny 
Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 
Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve zn�ní 62/2013 Sb. 
Vyhlá�ka �. 268/2009 Sb. o technických po�adavcích na stavby 
Vyhlá�ka �. 398/2009 Sb. O obecných technických po�adavcích zabezpe�ující 

 bezbariérové u�ívání staveb 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah �e�eného území, 
Nezastav�né území 3084,76 m2. Jedná se o novostavbu Domova pro seniory, 
ur�eného pro trvalé bydlení s mo�ností vyu�ívat pe�ovatelské slu�by. 
Novostavba o t�ech nadzemních podla�ích. Bude postavena v lokalit� ur�ené 
územním plánem pro rozvoj území.  

P�ed zahájením výstavby, dojde ke �len�ní pozemku na parcely. Nezastav�ná 
plocha 3084,76 m2, budoucí zastav�ná plocha pozemku 831,386 m2. Zast�e�ení 
objektu je navr�eno jednoplá��ovou plochou st�echou. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 
památková zóna, zvlá�t� chrán�né území, záplavové území apod.), 
Objekt se nenachází v památkové zón�, chrán�ném území ani v záplavovém 
území.   

c) údaje o odtokových pom�rech, 
Jednoduchá stavba nebude naru�ovat odtokové pom�ry. Objet se nenachází 
v záplavovém území.  

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas,  
Novostavba objektu domova pro seniory není v rozporu s územn� plánovací 
dokumentací. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 
v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v u�ívání stavby údaje o jejím 
souladu s územn� plánovací dokumentací, 
Nebylo �e�eno v rámci Diplomové práce. 

f) údaje o dodr�ení obecných po�adavk� na vyu�ití území,  
Vyu�ití území pro novostavbu Domova pro seniory, ur�eného k trvalému 
bydlení je v souladu s územn� plánovací dokumentací. Budou spln�ny 
po�adavky na vyu�ití území. Na území nejsou stanoveny zvlá�tní podmínky. 

g) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�, 
Spln�ní po�adavk� v�ech dot�ených orgán� a stavebního ú�adu zajistí stavebník. 

h) seznam výjimek a úlevových �e�ení, 
Nebyly stanoveny výjimky ani úlevová �e�ení. V�cné b�emeno umíst�ní a 
provoz elektrorozvodného za�ízení. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic,   
P�i zpracování, nebyla známy �ádné podmi�ující investice. 
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j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí), 
   Tab. 1 sousední pozemky  

k.ú Par. �íslo vým�ra vlastník 

P�erov 2580/27 599 m2 Hlasová Dagmar, Praha 
Je�ný Miloslav Valdice 

P�erov 2580/28 670 m2 Hlasová Dagmar, Praha 
Je�ný Miloslav Valdice 

P�erov 2580/9 2307 m2 Statutární m�sto P�erov, Bratrská 
709/34 P�erov 

A.4  Údaje o stavb�
a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby,
Jedná se o novostavbu. 

b) ú�el u�ívání stavby,  
V rámci projektové dokumentace je �e�en Domov pro seniory na pozemku p. �. 
2580/3 katastrální území m�sta P�erova. Stavba ur�ená pro trvalé bydlení.  

c) trvalá nebo do�asná stavba,  
Jedná se o trvalou stavbu pro bydlení. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka), 
Stavba není kulturní památkou. Nejsou stanoveny údaje o ochran� stavby. 

e) údaje o dodr�ená technických po�adavk� na stavby a obecných technických 
po�adavk� zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb, 
Stavba bude provedena b��nou technologií výstavby s pou�itím klasických 
stavebních materiál� a výrobk�. Technické po�adavky na stavby (Vyhlá�ka �. 
268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavby) jsou spln�ny. 
Stavba je provedena dle Vyhlá�ka �. 398/2009 Sb. O obecných technických 

 po�adavcích zabezpe�ující bezbariérové u�ívání staveb. Bude ur�ena i pro 
 u�ívání osobami s omezenou schopností pohybu.  

f) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán� a po�adavk� vyplívajících 
z jiných právních p�edpis�,  
Budou spln�ny po�adavky vydané stavebním ú�adem m�sta P�erova. Domov pro 
seniory bude proveden podle schválené projektové dokumentace. P�ípadné 
zm�ny v projektu budou zapsány do stavebního deníku a oznámeny stavebnímu 
ú�adu. Objekt bude v souladu s okolní zástavbou, svou vý�kou nebude naru�ovat 
okolní zástavbu. 

g) seznam výjimek a úlevových �e�ení, 
Nejsou stanoveny výjimky a úlevová �e�ení.  
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h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, u�itná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et u�ivatel�/ pracovník�
apod.), 
Zastav�ná plocha objektu 831,386 m2 

U�itná plocha 1.NP  696,7 m2

U�itná plocha 2.NP  696,7 m2 

U�itná plocha 3.NP  612,00 m2

Po�et funk�ních jednotek 25 
Po�et u�ivatel� � obytné jednotky ur�ené pro jednu a� dv� osoby. Ubytování pro 
28 osob.   
Ve�ejná �ást objektu - léka�ská ordinace (1 léka�ské pracovi�t�) 
            - kavárna s cukrárnou  
Provozní �ást objektu - zázemí zam�stnanc� - �atna, denní místnost. O�et�ovny 
pe�ovatelské slu�by, kancelá�ské prostory vedení objektu Domova pro seniory. 
Provozní sklady, prádelna, su�árna. Dále jídelna slou�ící obyvatel�m domu, 
zájmové a rehabilita�ní místnosti. 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 
s de��ovou vodou, celkové produkované mno�ství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.), 
 Odhad denní pot�eby teplé vody 6,42 m3/den. Odhad ro�ní pot�eby teplé 
vody 2343 m3/rok.
Vnit�ní vodovod bude napojen na vodovodní p�ípojku pitné vody. Vodom�rná 
soustava s vodom�rem bude umíst�na ve vodom�rné �acht� p�ed objektem na 
pozemku majitele.  
 Odvod odpadních vod je veden spla�kovou kanalizací, do ve�ejné 
kanaliza�ní sít�. Bude provedena nová kanaliza�ní p�ípojka, která bude napojena 
na vnit�ní odpadní potrubí.  Potrubí bude ulo�eno na pískovém lo�i a obsypané 
pískem do vý�ky 300 mm nad potrubí. Odvád�né vody budou bez chemikálií, 
louh� a emisí. 
 De��ová voda je z pozemku odvád�na do vsakovací nádr�e umíst�né na 
pozemku investora.  
 Objekt bude napojen na elektrickou energii za stávajícího vedení, pomocí 
p�ípojky NN.  
 Odpad vzniklý p�i u�ívání stavby bude odvá�en technickými slu�bami 
m�sta P�erova (systém nakládání s komunálním odpadem, ten se �ídí závaznou 
vyhlá�kou).  
 Je zpracován pr�kaz energetické náro�nosti budovy PENB. Pr�m�rným 
sou�initelem prostupu tepla obálkou budovy. Na základ� výpo�tu je objekt 
za�azen do klasifika�ní t�ídy C - vyhovující. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy), 
Zahájení stavby 07/2016  
Dokon�ení stavby 06/ 2017 
Zahájení stavby výkopovými pracemi - 1.etapa,  
2. etapa základové konstrukce, 
3. svislé nosné konstrukce, schodi�t�,  
4. Vodorovné konstrukce (stropní konstrukce),  
5. svislé konstrukce 2.NP,  
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6.Vodorovné konstrukce (stropní konstrukce) nad 2. NP 
7.Výstavba 3. NP,  
8. st�e�ní konstrukce. 
Vnit�ní instalace, omítky a podlahy. Vn�j�í terénní úpravy. Bude dodr�en postup 
prací dle harmonogramu výstavby. 

k) orienta�ní náklady stavby, 
 cca 25 mil. K�.  

A.5  �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

Novostavba Domova pro seniory nebude �len�na na objekty, jedná se o jeden 
objekt. Dispozi�n� je �len�n na obytnou �ást, provozní a ve�ejnou. Výstavba 
bude probíhat po jednotlivých etapách, podle harmonogramu prací s  
technologickými p�estávkami.  

Brno, leden 2016     Vypracoval: Bc. �árka Bílková 
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B  Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku,  
 Pozemek se nachází v katastrálním území m�sta P�erova �. p. 2580/3, 
v okrajové �ásti. Území má rovinný charakter k pozemku je p�ivedená ve�ejná 
kanalizace, vodovod, elektrická energie, plynovod. Jsou známé jednoduché 
geologické pom�ry. Pozemek se nenachází v záplavovém území. K pozemku 
vede stávající zpevn�ná ve�ejná komunikace. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 
 Geologický pr�zkum - Geologické pom�ry základové p�dy  jsou 

 jednoduché.  
Na základ� orienta�ní mapy radonového indexu se parcela nachází na pozemku 

 s nízkým radonovým indexem. Nejsou navr�ena proti radonová opat�ení. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 
 Novostavba se nenachází v �ádném ochranném ani bezpe�nostním 
pásmu. 

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

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území: 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Svým 
charakterem bude odpovídat okolní zástavb�. P�i výstavb� nebude zasahováno 
do okolní zástavby, v dob� výstavby bude mírn� zvý�ená doprava a hlu�nost. 
Stavba nebude naru�ovat odtokové pom�ry.  
 P�i provád�ní in�enýrských sítí bude zasa�eno do pozemk� m�sta.  
Stavebník musí zajistit, aby p�íjezdové a ve�ejné komunikace byly udr�ovány 
v �istot�. P�ípadné zne�i�t�ní musí být neprodlen� odstran�no. Odpady vzniklé 
b�hem výstavby musí být t�íd�ny a odvezeny na p�íslu�né skládky odpadu.   

f) po�adavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 
 P�i výstavn� nedojde k demolici, kácení d�evin a porost�.  

g) po�adavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné/trvalé), 
 Nedojde k zásahu do zem�d�lského p�dního fondu ani do pozemk�
plnících funkci lesa. 

h) územn� technické podmínky (zejména mo�nost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 
 Pozemek je p�ístupný z místní zpevn�né ve�ejné komunikace, bude 
provedena p�íjezdová komunikace s mo�ností parkování.  
K objektu budou provedeny p�ípojky - pro vodovod, spla�kovou kanalizaci, plyn 
a elektrickou energii NN. Plynom�r bude umíst�na ve sk�íni HUP na hranici 
pozemku, budou provedeny NTL plynovod.  
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 Elektrom�rná sk�í� bude p�ístupna z venkovního prost�edí, umíst�na u plá�t�
obvodové st�ny budovy na pozemku majitele.  

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice,  
 Výstavba prob�hne dle �asového harmonogramu, v návaznosti 
jednotlivých prací na stavb�, budou dodr�ovány technologické p�estávky.  

B.2  Celkový popis stavby   

B.2.1  Ú�el u�ívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek
a)ú�el u�ívání stavby, 
 Jedná se o novostavbu Domova pro seniory. Stavba ur�ená pro trvalé 
bydlení star�ích osob s mo�ností vyu�ití pe�ovatelských a o�et�ovatelských 
slu�eb. Charakter domu s pe�ovatelskou slu�bou. Obytnou �ást tvo�í 25 
bytových jednotek pro jednu a� dv� osoby. Celkem pro p�ibli�n� 28 osob. 
Sou�ástí objektu je zázemí pro personál, �atny, sprchy a sociální za�ízení pro 
zam�stnance a sestry (o�et�ovatelky), které v p�ípad� pot�eby poskytují pé�i 
senior�m. V objektu je jídelna, zde bude probíhat pouze p�íprava a oh�ev jídla, 
které bude dová�eno z nedaleké jídelny.  

b) základní kapacity funk�ních jednotek, 
 Funk�ní bytová jednotka je ur�ena pro trvalé bydlení jedné a� dvou osob. 

 Jednotku tvo�í obytná místnost s kuchy�ským koutem, p�edsí� s úlo�nými  
 prostory a koupelna se záchodem a sprchovým koutem. 

 V prvním nadzemním podla�í se nachází prostory pro podnikání - 
léka�ská ordinace a kavárna s cukrárnou. Slu�by jsou poskytovány obyvatel�m 
domu i �iroké ve�ejnosti. Dále je zde jídelna, p�íprava celodenní stravy pro 
obyvatele. Zázemí pro personál, �atny, sprchy a sociální za�ízení pro 
zam�stnance a sestry (o�et�ovatelky). Prádelna se su�árnou a sklad prádla. 
Technické zázemí - kotelna.  
 V druhém nadzemním podla�í je umíst�na kancelá� �editele a sekretariát 
domova. Zájmové aktivity pro seniory, spole�enská místnost, pe�ovatelská 
slu�ba, masá�ní cvi�ení, skald zdravotnických pom�cek. Dále 9 bytových 
jednotek pro seniory a star�í osoby.  
 V t�etím nadzemním podla�í se nachází 10 bytových jednotek, knihovna 
s mo�ností vyp�j�ení knih, sklad poz�stalostí, sklad prádla a údr�ba domu. 

  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �e�ení 

  a) urbanismus � územní regulace, kompozice prostorového �e�ení, 
  Objekt je v souladu s územn� plánovací dokumentací m�sta P�erova. 

Nachází se v okrajové �ásti m�sta, v okolí je plánovaná výstavba smí�ených 
obytných budov. Podle územního plánu je lokalita ur�ená pro výstavbu 
kombinovaného bydlení. Obytné jednotky jsou orientovány na jihovýchodní a 
jihozápadní stranu.   

b) architektonické �e�ení � kompozice tvarového �e�ení, materiálové a barevné 
�e�ení,  
 Jedná se o t�ípodla�ní nepodsklepený objekt ve tvaru L, zast�e�ený 
plochou jednoplá��ovou st�echou. Nachází se v rovinatém terénu. Vn�j�í povrch 
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fasády � silikonová omítka s nát�rem ve sv�tlé bé�ové barv�. Okna plastová 
s imitací d�eva - o�ech. D�ev�né vstupní dve�e. P�íjezdová komunikace z 
betonové plo�né zámkové dla�by, která vede k objektu je napojena na ve�ejnou 
komunikaci. 

B.2.3 Celkové provozní �e�ení, technologie výroby: 
   Nejedná se o výrobní objekt, technologie výroby tedy není stanovena.  

B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby: 
 Stavba objektu je navr�ena v souladu s vyhlá�kou. 398/2009 Sb., o 
obecných technických po�adavcích zabezpe�ující bezbariérové u�ívání staveb. 
Bezbariérové �e�ení je �e�eno v celém objektu, �í�ky dve�í, chodeb odpovídají 
bezbariérovým po�adavk�m. Byty pro osoby s omezenou schopností pohybu 
jsou situovány v 1.NP. Do 2. a 3. NP je mo�né se dostat pomocí výtahu.  
 P�ístup do objektu je �e�en jako bezbariérový, bez v�t�ích vý�kových 
rozdíl�. 

B.2.5  Bezpe�nost p�i u�ívání stavby: 
Stavba bude u�ívána podle návrhu, jako stavba pro bydlení a slu�by. Schodi�t� v 
objektu bude opat�eno zábradlím vý�ky 900 mm, nachází se zde je�t� únikové 
schodi�t�, to bude také opat�eno zábradlím.  

B.2.6  Základní charakteristika objekt�: 
  a) stavební �e�ení 

Jedná se o t�ípodla�ní nepodsklepenou budovu, zast�e�enou jednoplá��ovou 
plochou st�echou. Jedna �ást objektu má pouze dv� nadzemní podla�í, také 
zast�e�ena plochou jednoplá��ovou st�echou.  

 V prvním nadzemním podla�í se nachází také prostory slou�ící pro ve�ejnost i 
obyvatele domova - ordinace praktického léka�e a kavárna s cukrárnou. 

 b) konstruk�ní a materiálové �e�ení 
- Základové konstrukce  
Objekt bude zalo�en na základových pásech, které jsou navr�eny z prostého 
betonu do nezámrzné hloubky 1,1 m pod terén, �í�ka základových pás� 0,55 m 
pod obvodovými nosnými st�nami. Základové pasy pod vnit�ními nosnými 
st�nami jsou �í�ky 0,8 m, vý�ka 0,75 m. Pod vnit�ními p�í�kami tl. 150 mm, jsou 
provedeny základové pasy o min. rozm�rech 0,3x0,3 m. Na pásy bude 
provedena betonová mazanina tl. 150 mm z prostého betonu t�ídy C16/20, 
vyztu�ena výztu�nou sítí 2x 100/100/6. V celé plo�e objektu musí být provedena 
izolace proti zemní vlhkosti, pou�ity hydroizola�ní SBS modifikované asfaltové 
pásy, s nosnou vlo�kou se sklen�né tkaniny. Hydroizola�ní vrstva musí být 
b�hem výstavby chrán�na proti po�kození. Poté bude provedeno zateplení 
podlahy na zemin� a vrstvy podlahy. Základové pásy budou z vn�j�í strany 
opat�eny nenasákavou tepelnou izolací XPS tl. 100 mm a nopovou folii. 

- Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z tvárnic Porotherm 30 Profi spojováno 
na maltu pro tenké spáry, vnit�ní nosné zdivo mezi byty z tvárnic Porotherm 30 
Aku Sym. Vnit�ní nosné zdivo z Porotherm 24 Profi, nenosné zdivo p�í�ky 
Porotherm 14 Profi, Porotherm 11,5 a 8 Profi. Tvárnice budou spojovány na 
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maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. Budou pou�ity koncové a rohové cihly, 
p�i zd�ní bude dodr�ena vazba zdiva.  
Vnit�ní omítky Porotherm Universal v tl. 10 mm. Obvodové zdivo bude 
zatepleno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem Stomix  STX 
Term Beta F, tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm.  
- Vodorovné nosné konstrukce 

 Stopní konstrukce nad 1.NP, 2.NP a 3. NP je navr�ena z Porotherm nosník�
POT a keramických vlo�ek Miako, stropní konstrukce bude zmonolitn�na 
betonem a dovyztu�ena. Celková tl. stropu je 250 mm. Pod budoucími p�í�kami    
v druhém nadzemním podla�í, budou ve stropní k-ci pou�ity 3 nosníky, nebo 
bude stropní konstrukce dovyztu�ena a pou�ity ni��í vlo�ky Miako. V úrovni 
stropní konstrukce bude proveden ztu�ující �elezobetonový v�nec. Ve stropní 
konstrukci budou vynechány prostupy pro vedení instalací, rozvody vody, 
kanalizace a prostupy pro svodné potrubí odvád�jící vodu ze st�e�ní konstrukce.  
- St�e�ní konstrukce   

 Zast�e�ení objektu je navr�eno jednoplá��ovou plochou st�echou. Hlavní 
hydroizola�ní vrstva � ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pás� s 
kombinovanou vlo�kou (Elastek 40 Combi a Glastek 40 Special mineral). 
St�echa je zateplena deskami p�nového polystyrénu ve dvou vrstvách s 
prost�ídáním spár, celková tlou��ka izolace je 200 mm (EPS 150 a EPS 100).  
De��ová voda bude ze st�echy odvedena vnit�ním odvodn�ním. Jsou navr�eny 3 
st�e�ní vtoky nad t�í podla�ní �ástí budovy, pr�m�r vtok� DN 125 mm. Nad ni��í 
�ástí budovy jsou navr�eny 2 st�e�ní vtoky DN 70 mm. U obou st�ech jsou 
navr�eny pojistné p�epady umíst�né v atice 50 mm nad úrovní st�echy. Ty budou 
slou�it k odvedení de��ové vody v p�ípad� ucpání st�e�ních vtok�. Výlez na 
st�echu je zaji�t�n pomocí záv�sného �eb�íku s ochranným ko�em, který se 
zahákne za záv�sná oka, umíst�ná na fasád� objektu.   
- Schodi�t�  

 Hlavní schodi�t� je navr�eno jako deskové �elezobetonové s vybetonovanými 
stupni, povrchová úprava s ná�lapnou vrstvou z keramické dla�by. Schodi�t� je 
podporováno podestovými nosníky, které jsou ulo�eny na nosné st�ny. 
Podestové nosníky budou ulo�eny do systémových prvk� pro p�eru�ení 
kro�ejového hluku. Po obvodu schodi�t� bude pou�ita spárová deska z elastické 
pry�e. Sou�ástí schodi��ového prostoru je evakua�ní výtah, lanový 
bezstrojovnový, 2,25 x 2,8 m, velikost kabiny 1,1 x 2,1m   

 Únikové schodi�t� bude deskové �elezobetonové s vybetonovanými stupni, s 
neho�lavou povrchovou úpravou stup�� z keramické dla�by. Schodi��ové stupn�
musí mít protiskluznou povrchovou úpravu a budou opat�eny varovnými pásy. 
Schodi��ová ramena a podesty budou opat�eny po obou stranách zábradlím 
vý�ky 0,9 m. 
- Výpln� otvor�

 Vnit�ní d�ev�né dve�e osazeny do d�ev�ných oblo�kových zárubní. Vn�j�í 
d�ev�né dve�e (doporu�ený výrobce OknoStyl). P�esné rozm�ry jsou 
specifikovány ve výpisu prvk�. 

Okna plastová dvouk�ídlová nebo jednok�ídlová. �esti komorový PVC 
profil, zasklená izola�ním dvojsklem s plastovým distan�ním ráme�kem, 
dvoustup�ové dorazové t�sn�ní, sou�initel prostupu tepla zasklení  
Ug=1,0 W/m2K, nap�íklad OknoStyl Premium. V barevném provedení imitace 
d�eva � zlatý dub. 
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- Povrchové úpravy  
Podlahové konstrukce a ná�lapné vrstvy podlah budou provedeny podle typu 
místností, jednotlivé skladby jsou uvedeny ve výpisu skladeb. Podlahy v 1.NP 
(podlahy na terénu) budou navíc zatepleny tepelnou izolací z tuhých desek EPS 
v tl. 120 mm. Podlahy v 2. a 3. NP budou dopln�ny zvukovou izolací podlah. 

Koupelna a WC budou oblo�eny keramickým obkladem do vý�ky 2,1 m. 
Hygienická za�ízení budou oblo�eny keramickým obkladem do vý�ky 1,8 m (wc 
�eny, mu�i, wc pro zam�stnance, sprchy, prádelna, p�íprava jídla a mytí nádobí). 
Hygienická za�ízení koupelna s WC  budou v�trány nuceným, samo odtahovým 
v�tráním.  

Vn�j�í povrch fasády � silikonová omítka s nát�rem ve sv�tle bé�ové 
barv�. Celý objekt je zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím 
systémem Stomix, s pou�itím minerální vlny z d�vodu po�ární bezpe�nosti 
objektu.  

c) mechanická odolnost a stabilita, 
Objekt je navr�en tak, aby b�hem u�ívání nedo�lo ke ztrát� únosnosti stavby 
nebo jejich �ástí po celou dobu p�edpokládané �ivotnosti stavby. 

B.2.7  Základní charakteristika Technických a technologických za�ízení
  Zásady �e�ení za�ízení, pot�eby a spot�eby rozhodujících médií 
  Zásobení vodou 

 Objekt bude zásobován pitnou vodou p�es p�ípojku na ve�ejný vodovod. 
Vodom�rná �achta bude umíst�na na pozemku investora, pr�m�ru 1200 mm. 
Vnit�ní rozvody vodovodu budou provedeny na základ� návrhu od specialisty. 
Potrubí bude vedeno v instala�ních p�edst�nách a v p�í�kách. Bude provedena 
zkou�ka t�snosti a na základ� správnosti provedení, vydán protokol dané etapy.  

   
Kanalizace 

 Spla�kové odpadní vody budou od za�izovacích p�edm�t� odvád�ny pomocí 
odpadního a svodného potrubí do ve�ejné jednotné kanalizace. Na ve�ejnou 
kanalizaci napojena p�es kanaliza�ní p�ípojku. Odpadní potrubí bude odv�tráno 
do vý�ky 500 mm nad úrove� st�echy. Na hranici pozemku investora bude 
z�ízena revizní �achta. De��ová voda ze st�echy, bude odvád�na samostatným 
potrubím vedeným v samostatných �achtách. Z pozemku je de��ová voda  
odvád�na do vsakovací nádr�e umíst�né na pozemku investora.  

  
Rozvod plynu  
Objekt bude napojen na p�ípojku STL plynu místního plynovodu. P�ípojka plynu 
bude umíst�na ve sk�íni HUP (hlavní uzáv�r plynu) na hranici pozemku. Bude 
proveden NTL plynovod. Rozvod bude veden do kotelny ke kotl�m, které jsou 
ur�eny na vytáp�ní a oh�ev teplé vody. Po zapojení bude provedena tlaková 
zkou�ka. Potrubí procházející p�es konstrukce bude vedeno v ocelové chráni�ce. 
V exteriéru bude ulo�eno do pískového lo�e a chrán�no ochranou fólií.    

Elektroinstalace 
Objekt bude napojen na rozvodnou sí� elektrické energie. Elektrom�rná sk�í� s 
elektrom�rem bude p�ístupna z venkovního prost�edí, umíst�na na hranici 
pozemku. Kabel bude veden alespo� v hloubce 0,7 m opat�en folií a zasypán. 
P�esnou specifikaci rozvod� ele. energie stanoví na základ� projektové 
dokumentace specialista.  
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  Slaboproudé rozvody budou vedeny v zemin� v chráni�ce, zasypány 
pískem. Prostupy p�es st�nu budou vedeny v chráni�ce.  

technická a technologická za�ízení 
Vytáp�ní a oh�ev TUV 

 Vytáp�ní je navr�eno jako úst�ední teplovodní s nuceným ob�hem vody. Jsou 
navr�ena desková otopná t�lesa, v sociálním za�ízení jsou navr�ena �eb�íková. 
Zdrojem tepla pro vytáp�ní jsou dva kondenza�ní plynové kotle, zapojeny v 
kaskád� za sebou a umíst�ny v koteln� v 1. nadzemním podla�í. Výkony kotl�
90 kW a 45 kW. Návrh kotl� a dispozice kotelny (technická místnost) je �e�eno 
v samostatné p�íloze.  

  Oh�ev TUV je �e�en jako smí�ený, pomocí plynových kotl�, umíst�ných 
v koteln� a zásobníku na TUV o objemu 995 l.  

 Plynové kotle a zásobník TUV jsou navr�eny na pokrytí tepelných ztát 
prostupem a v�tráním obálkou budovy. A na denní pot�ebu vody v objektu.  

  Podrobné �e�ení je popsáno v technické zpráv� kotelny.  

B.2.8 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení  
Po�árn� bezpe�nostní �e�ení stavby je popsáno v samostatné p�íloze - zpráva 
Po�árn� bezpe�nostní �e�ení stavby. 

  
B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

  a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 
Stavba je navr�ena v souladu s normami a p�edpisy pro úsporu energie a tepla. 
Skladby obvodových konstrukcí spl�ují po�adovaný sou�initel prostupu  
tepla UN.  
Ve�keré tepeln� technické výpo�ty jsou uvedeny ve slo�ce �. 6 - Stavební fyzika 
v tepeln� technické zpráv�. 

b) energetická náro�nost stavby 
Spln�ní po�adavk� na energetickou náro�nost budov se prokazuje PENB. 
Provedeno hodnocení pr�m�rného sou�initele prostupu tepla obálkou budovy. 
Obálka budovy je zat�íd�na do klasifika�ní t�ídy C - vyhovující.  

c) posouzení pou�ití alternativních zdroj� energií 
Ne�e�í se. 

B.2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na pracovní a komunální 
prost�edí.  
Zásady �e�ení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 
odpad� apod.) a dále zásady �e�ení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, pra�nost 
apod.), 
  V�trání místností je �e�eno p�irozeným v�tráním okenními otvory. 
Sociální za�ízení obytných jednotek je v�tráno nuceným v�tráním samo 
odtahovým, vyvedeno 500 mm nad úrove� st�echy.  
  Vytáp�ní je navr�eno jako úst�ední teplovodní s nuceným ob�hem vody. 
Jsou navr�ena desková otopná t�lesa, v sociálním za�ízení jsou navr�ena 
�eb�íková t�lesa. Zdrojem tepla pro vytáp�ní jsou dva kondenza�ní plynové 
kotle, zapojeny v kaskád� za sebou a umíst�ny v technické místnosti v 1. 
nadzemním podla�í. Výkony kotl� 90 kW a 45 kW. Spaliny od kotle budou 
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odvád�ny komínem nad st�echu, kotelna bude v�trána neuzavíratelnými otvory v 
obvodové st�n� objektu.    
  Ve v�ech obytných místnostech je zaji�t�no p�irozené osv�tlení okenními 
otvory i um�lé osv�tlení.  
  Objekt bude zásobován vodou z ve�ejného vodovodu p�es vodovodní 
p�ípojku umíst�nou na pozemku investora. Spla�kové vody budou odvedeny do 
jednotné ve�ejné kanalizace.  
  Provoz budovy nebude mít nep�íznivý vliv na okolí (nezp�sobuje hluk, 
vibrace, pra�nost). Odpady vzniklé p�i provozu budovy, budou pravideln�
vyvá�eny technickými slu�bami m�sta P�erova. P�ed budovou bude ur�ené místo 
na kontejnery (kontejnerové stání), pro ukládání domovního odpadu.  

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 
a) ochrana p�ed pronikání radonu z podlo�í, 
Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, 
nejsou stanoveny zvý�ené po�adavky na proti radonovou izolaci spodní stavby. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 
Objekt se nenachází na územní s bludnými proudy.  

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 
Budova se nenachází v prost�edí se zvý�enou technickou seizmicitou. 

d) ochrana p�ed hlukem 
Budova se nachází v klidové zón�, na okraji m�sta P�erova. Nebude 

 vystavena zvý�eným hlukem.  

e) protipovod�ová opat�ení, 
Budova se nenachází v záplavovém území, opat�ení nejsou nutná.   

  
B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

  a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 Vnit�ní vodovod bude napojen na hranici pozemku, p�e� vodovodní p�ípojku 

umíst�nou ve vodom�rné �acht� o rozm�rech 1200/900 mm. De��ová voda bude 
z pozemku odvád�na do vsakovací nádr�e umíst�né na pozemku investora. 
P�ípojka elektrické energie je p�ivedena na pozemek majitele. Elektrom�rová 
sk�í� bude p�ístupná z venkovního prost�edí umíst�na na hranici pozemku. Bude 
z�ízena plynovodní p�ípojka, plynom�r bude umíst�na na pozemku investora ve 
sk�íní HUP, napojení NTL plynovodu.  

  b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky, 
  Uvedeno v koordina�ním situa�ním výkresu.  
  

B.4  Dopravní �e�ení  
  a) popis dopravního �e�ení, 

 K pozemku vede stávající obousm�rná ve�ejná komunikace, která je napojena na 
místní ve�ejnou komunikaci.  
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  b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 K pozemku vede stávající komunikace, bude nutno z�ídit jen p�íjezdovou cestu 

k budov� a z�ízení chodník� k cukrárn� s kavárnou a ordinaci léka�e.  

  c) doprava v klidu, 
  Parkovací stání je navr�eno na pozemku investora.  

Doprava v míst� budoucí stavby nebude výrazn� ovlivn�na. 

d) p��í a cyklistické stezky, 
Vstup do domu je napojen na p��í chodníky.  
V blízkosti hlavní komunikace vede cyklistická stezka z m�sta P�erova do 
p�ilehlé m�stské �ásti P�erova � Kozlovice.  

B.5  �e�ení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 a) terénní úpravy, 

Po dokon�ení stavby bude rozhrnuta orná p�da a provedeny jen nezbytn� nutné 
terénní úpravy. Ornou p�du je nutné sejmout p�ed za�átkem výkopových prací 
v tl. 300 mm. V pr�b�hu výstavby bude ulo�ena na deponiích na pozemku 
investora. Výrazné terénní úpravy nejsou nutné. 

  
b) pou�ité vegeta�ní prvky, 
Orná p�da. Jiné vegeta�ní prvky nejsou v projektu �e�eny.  

c) biotechnická opat�ení, 
Nebylo �e�eno v rámci Diplomové práce. 

B.6  Popis vliv� stavby na �ivotní prost�edí a jeho ochrana 
  a) vliv na �ivotní prost�edí � ovzdu�í, hluk, voda, odpady a p�da, 

 P�i provozu domova pro seniory nevznikají emise �kodlivin, navr�eno 
teplovodní vytáp�ní. Emise zp�sobené dopravou budou minimální. P�i provozu 
domova nebude vznikat hluk. De��ová voda je z pozemku odvád�na do 
vsakovací nádr�e. Spla�kové vody budou z pozemku odvedeny jednotnou 
kanalizací do ve�ejné kanalizace. Úrodná p�da bude p�ed výstavbou sejmuta a 
uskladn�na, nedojde k jejímu znehodnocení.  

 Odpady vzniklý b�hem výstavby bude t�íd�n a následn� odvezen na p�íslu�né 
skládky odpadu dle. zákona o odpadech 185/2001Sb. 
  
�. odpadu  název     zp�sob likvidace  
170504        zemina z výkop�  vlastní pozemek  
170405        �elezo a ocel    Pragometal Moravia s.r.o � P�erov 
170201       d�evo     skládka inertních odpad�  
170202   sklo, skelná vata   skládka inertních odpad�  
170102   cihly     skládka inertních odpad�  
170101   beton     skládka inertních odpad�  
170203   plasty, izol. fólie   kontejner s t�íd�ným odpadem  
Katalog odpad� Vyhlá�ka �. 381/2001 Sb.) 
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b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a �ivo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin�
P�ed zahájením výstavby nebudou káceny stromy ani porosty, v blízkosti stavby 
se nenachází památné stromy. Nedojde k naru�ení ekologických funkcí.¨ 

  c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 
  Ne�e�í se, pozemek se nenachází v chrán�ném území. 
   

 d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zji��ovacího �ízení nebo stanoviska 
EIA, 
Nebylo �e�eno v rámci Diplomové práce. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�,

 Na pozemku nejsou �ádná ochranná ani bezpe�nostní pásma.  

B.7  Ochrana obyvatelstva  
Novostavba domova pro seniory nebude mít negativní ani jiný vliv na 
obyvatelstvo, je v souladu s regula�ním plánem m�sta P�erova. 

B.8  Zásady organizace výstavby 
  a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji�t�ní, 

Po dobu výstavby budou na staveni�ti slou�it do�asná p�ipojovací místa 
elektrické energie a vody.  Stavba bude provád�na dodavatelsky. 

  
  b) odvodn�ní staveni�t�, 

Zhotovitel p�i výstavb� zajistí vhodné odvád�ní de��ové vody ze staveni�t� tak, 
aby nedo�lo k znehodnocení p�dy a podmá�ení stavby. De��ová voda je z 
pozemku odvád�na do vsakovací nádr�e. 

  
  c) napojení staveni�t� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

K pozemku vede stávající ve�ejná komunikace. Bude proveden pouze vjezd na 
staveni�t�. Na staveni�t� ji� budou p�ivedeny p�ípojky vody a elektrické energie. 

  d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 
P�i výstavb� se neprojeví výrazná hlu�nost, pra�nost a vibrace. Stavba nebude 
mít vliv na okolní stavby a pozemky.  

 e) ochrana okolí staveni�t� s po�adavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin, 
P�i výstavn� nedojde k demolici, kácení d�evin a porost�.  

  f) maximální zábor pro staveni�t� (do�asné/trvalé), 
P�i výstavb� nebude zasahováno na ostatní pozemky. Za�ízení staveni�t�, 
skládky materiálu budou umíst�ny na pozemku majitele. 
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g) maximální produkované mno�ství a druh odpad� a emisa�i výstavb�, jejich 
likvidace 
S odpady, které vzniknou p�i výstavb�, bude nakládáno v souladu se zákonem 
185/2001Sb. zákon o odpadech. Vzniklý, p�evá�n� stavební odpad bude na 
staveni�ti t�íd�n a poté odvezen na ur�enou skládku odpadu dle. zákona. 

�. odpadu  název     zp�sob likvidace  
170504        zemina z výkop�  vlastní pozemek  
170405        �elezo a ocel    Pragometal Moravia s.r.o � P�erov 
170201       d�evo     skládka inertních odpad�  
170202   sklo, skelná vata   skládka inertních odpad�  
170102   cihly     skládka inertních odpad�  
170101   beton     skládka inertních odpad�  
170203   plasty, izola�ní materiál  kontejner s t�íd�ným odpadem  
Katalog odpad� Vyhlá�ka �. 381/2001 Sb.) 

h) bilance zemních prací, po�adavky na p�ísun nebo deponie zemin,
 Orná p�da bude p�ed zahájením výkopových prací sejmuta v tl. 300 mm a 

ulo�ena na deponiích v zadní �ásti parcely, na pozemku investora. Ornice bude 
po ukon�ení stavebních prací vyu�ita na terénní úpravy kolem objektu. Terén 
bude vyspárován sm�rem od budovy. Objekt je osazen tak, aby zemní práce byly 
minimální.  

  i) ochrana �ivotního prost�edí p�i výstavb�, 
P�i výstavn� bude zaji�t�na minimální pra�nost a minimální hlu�nost. �ivotní 
prost�ední nebude výrazn� ohro�eno. P�ípadné zne�i�t�ní ve�ejné a p�íjezdové 
komunikace bude co nejd�íve odstran�no. Stavebník zajistí, aby staveni�t� bylo 
udr�ováno v �istot�. Dodr�ování no�ního klidu od 22,00 do 6,00 hodin.  
Odpady vzniklé p�i výstavb�, budou t�íd�ny na ur�ená místa na staveni�ti a 
následn� odvezeny na p�íslu�né skládky. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�), 
V pr�b�hu realizace stavby budou dodr�ovány v�echny bezpe�nostní p�edpisy, 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pom�ckami (helmy, reflexní vesty, 
rukavice, vhodná obuv, pracovní od�v, bezpe�nostní opat�ení p�i práci ve 
vý�kách aj.). Ve�keré práce musí být provád�ny za dodr�ení v�ech 
bezpe�nostních p�edpis�, technologických pravidel a platných norem. Pracovníci 
budou pou�ení a pro�koleni o bezpe�nosti práce a ochran� zdraví p�i práci. 

 Vyhl.�. 309/2006 Sb. bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci.  

k) úpravy pro bezbariérové u�ívání výstavbou dot�ených staveb,
Stavba je provedena dle Vyhlá�ka �. 398/2009 Sb. O obecných technických 

 po�adavcích zabezpe�ující bezbariérové u�ívání staveb. Bude ur�ena i pro 
 u�ívání osobami s omezenou schopností pohybu.  

  l) zásady pro dopravn� in�enýrské opat�ení, 
 P�íjezdové komunikace, které slou�í pro dopravu na staveni�t�, se musí udr�ovat 

v �istot�, p�ípadné v�t�ího zne�i�t�ní budou odstran�ny. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�j�ího prost�edí p�i výstavb� apod.), 
Ne�e�í se. Není nutné stanovovat speciální podmínky, stavba nebude provád�na 
za provozu.  

  n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny, 
Zahájení stavby 04/2016  
Dokon�ení stavby 05/ 2017 
Zahájení stavby výkopovými pracemi - 1.etapa,  
2. etapa základové konstrukce,  
3. svislé nosné konstrukce, schodi�t�,  
4. Vodorovné konstrukce (stropní konstrukce),  
5. svislé konstrukce 2.NP,  
6.Vodorovné konstrukce (stropní konstrukce) nad 2. NP 
7.Výstavba 3. NP, 
8. st�e�ní konstrukce. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Brno, leden 2016     Vypracoval: Bc. �árka Bílková 
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D.1  Dokumentace stavebního nebo in�enýrského objektu 

D.1.1  Architektonicko-stavební �e�ení 

a)�Technická zpráva  

Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje.  
Jedná se o novostavbu Domova pro seniory. Stavba ur�ená pro trvalé bydlení 
star�ích osob s mo�ností vyu�ití pe�ovatelských a o�et�ovatelských slu�eb. 
Charakter domu s pe�ovatelskou slu�bou. Obytnou �ást tvo�í 25 bytových 
jednotek pro jednu a� dv� osoby. Celkem pro p�ibli�n� 28 osob. Sou�ástí 
objektu je zázemí pro personál, �atny, sprchy a sociální za�ízení pro zam�stnance 
a sestry (o�et�ovatelky), které v p�ípad� pot�eby poskytují pé�i senior�m. V 
objektu je jídelna, zde bude probíhat pouze p�íprava a oh�ev jídla, které bude 
dová�eno z nedaleké jídelny. Bude postavena v lokalit� ur�ené územním plánem 
pro rozvoj území.  

Zastav�ná plocha objektu 831,386 m2 

U�itná plocha 1.NP  696,7 m2

U�itná plocha 2.NP  696,7 m2 

U�itná plocha 3.NP  612,00 m2

Po�et funk�ních jednotek 25 
Po�et u�ivatel� � obytné jednotky ur�ené pro jednu a� dv� osoby. Ubytování pro 
28 osob.   
Provozovna � kavárna s cukrárnou, léka�ská ordinace.

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �e�ení, bezbariérové u�ívání 
stavby. 
Funk�ní bytová jednotka je ur�ena pro trvalé bydlení jedné a� dvou osob. 

 Jednotku tvo�í obytná místnost s kuchy�ským koutem, p�edsí� s úlo�nými  
 prostory a koupelna se záchodem a sprchovým koutem. 

 V prvním nadzemním podla�í se nachází prostory pro podnikání - 
léka�ská ordinace a kavárna s cukrárnou. Slu�by jsou poskytovány obyvatel�m 
domu i pro �irokou ve�ejnost. Dále je zde jídelna, p�íprava celodenní stravy pro 
obyvatele. Zázemí pro personál, �atny, sprchy a sociální za�ízení pro 
zam�stnance a sestry (o�et�ovatelky). Prádelna se su�árnou a sklad prádla. 
Technické zázemí - kotelna.  
 V druhém nadzemním podla�í je umíst�na kancelá� �editele a sekretariát 
domova. Zájmové aktivity pro seniory, spole�enská místnost, pe�ovatelská 
slu�ba, masá�ní cvi�ení, skald zdravotnických pom�cek. Dále 9 bytových 
jednotek pro seniory a star�í osoby.  
V t�etím nadzemním podla�í se nachází 10 bytových jednotek, knihovna s 
mo�ností vyp�j�ení knih, sklad poz�stalostí, sklad prádla a údr�ba domu. 

Nosné konstrukce domu - obvodové st�ny z keramických tvárnic Porotherm 30 
Profi. Vnit�ní nosné zdivo z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi, 25 AKU 
SYM, p�í�ky Pototherm 15 Profi, na malt pro tenké spáry. Stropní konstrukce 
bude provedena ze systému Porotherm strop. Objekt bude zast�e�en 
jednoplá��ovou plochou st�echou, ta bude odvodn�na vnit�ními st�e�ními vtoky.  
Vn�j�í povrch fasády � silikonová omítka s nát�rem ve sv�tlé barv�. Plastová 
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okna s imitací d�eva- zlatý dub, �esti komorový rám, zasklená izola�ním 
dvojsklem. D�ev�né vstupní dve�e, provedení o�ech.  

Bezbariérové u�ívání stavby.  
Stavba je �áste�n� �e�ena jako bezbariérová v souladu s Vyhlá�kou �.398/2009 
Sb. o obecných technických po�adavcích zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání 
staveb. V 1. NP jsou byty ur�ené pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. V objektu je navr�en evakua�ní výtah. Vnit�ní dve�e jsou opat�eny ve 
vý�ce 800 - 900 mm vodorovným madlem, umíst�ným na opa�né stran� ne� jsou 
záv�sy. Dve�e jsou do vý�ky 400 mm chrán�na  proti mechanickému po�kození. 
Hygienická za�ízení jsou �e�ená také jako bezbariérová. 

Celkové provozní �e�ení, technologie výroby.
Jedná se o budovu jednoduchého tvaru, �ást je �e�ena jako dvoupodla�ní a �ást 
budovy s obytnými bu�kami jako t�i podla�ní objekt. Budova je zast�e�ena   
jednoplá��ovou plochou st�echou. V 1. nadzemním podla�í se nachází prostory 
pro podnikání, slou�ící i pro ve�ejnost.  
Objekt bude postaven klasickou technologií výstavby, budou dodr�ovány 
technologické postupy jednotlivých fází výstavby.  

Konstruk�ní a stavebn� technické �e�ení a technické vlastnosti stavby. 
- Základové konstrukce  
Objekt bude zalo�en na základových pásech, které jsou navr�eny z prostého 
betonu do nezámrzné hloubky 1,1 m pod terén, �í�ka základových pás� 0,55 m 
pod obvodovými nosnými st�nami. Základové pasy pod vnit�ními nosnými 
st�nami jsou �í�ky 0,8 m, vý�ka 0,75 m. Pod vnit�ními p�í�kami tl. 150 mm, jsou 
provedeny základové pasy o min. rozm�rech 0,3x0,3 m. Na pásy bude 
provedena betonová mazanina tl. 150 mm z prostého betonu t�ídy C16/20, 
vyztu�ena výztu�nou sítí 2x 100/100/6. V celé plo�e objektu musí být provedena 
izolace proti zemní vlhkosti, pou�ity dva hydroizola�ní SBS modifikované 
asfaltové pásy, s nosnou vlo�kou se sklen�né tkaniny. Hydroizola�ní vrstva musí 
být b�hem výstavby chrán�na proti po�kození. Poté bude provedeno zateplení 
podlahy na zemin� a vrstvy podlahy. Základové pásy budou z vn�j�í strany 
opat�eny nenasákavou tepelnou izolací XPS tl. 100 mm a nopovou folii. 

- Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z tvárnic Porotherm 30 Profi spojováno 
na maltu pro tenké spáry, vnit�ní nosné zdivo mezi byty z tvárnic Porotherm 30 
Aku Sym. Vnit�ní nosné zdivo z Porotherm 24 Profi, nenosné zdivo p�í�ky 
Porotherm 14 Profi, Porotherm 11,5 a 8 Profi. Tvárnice budou spojovány na 
maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. Budou pou�ity koncové a rohové cihly, 
p�i zd�ní bude dodr�ena vazba zdiva.  
Vnit�ní omítky Porotherm Universal v tl. 10 mm. Obvodové zdivo bude 
zatepleno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem Stomix  STX 
Term Beta F, tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm.  
- Vodorovné nosné konstrukce 

 Stopní konstrukce nad 1.NP, 2.NP a 3. NP je navr�ena z Porotherm nosník�
POT a keramických vlo�ek Miako, stropní konstrukce bude zmonolitn�na 
betonem a dovyztu�ena. Celková tl. stropu je 250 mm. Pod budoucími p�í�kami  
v druhém nadzemním podla�í, budou pou�ity 3 nosníky, nebo bude stropní 
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konstrukce dovyztu�ena a pou�ity ni��í vlo�ky Miako. V úrovni stropní 
konstrukce bude proveden ztu�ující �elezobetonový v�nec. Ve stropní 
konstrukci budou vynechány prostupy pro vedení instalací, rozvody vody, 
kanalizace a prostupy pro svodné potrubí odvád�jící vodu ze st�e�ní konstrukce. 
- St�e�ní konstrukce   

 Zast�e�ení objektu je navr�eno jednoplá��ovou plochou st�echou. Hlavní 
hydroizola�ní vrstva � z SBS modifikovaných asfaltových pás� s kombinovanou 
vlo�kou (Elastek 40 Combi a Glastek 40 Special mineral). St�echa je zateplena 
deskami p�nového polystyrénu ve dvou vrstvách s prost�ídáním spár, celková 
tlou��ka izolace je 200 mm (EPS 150 a EPS 100).  
De��ová voda bude ze st�echy odvedena vnit�ním odvodn�ním. Jsou navr�eny 3 
st�e�ní vtoky nad t�í podla�ní �ástí budovy, pr�m�r vtok� DN 125 mm. Nad ni��í 
�ástí budovy jsou navr�eny 2 st�e�ní vtoky DN 70 mm. U obou st�ech jsou 
navr�eny pojistné p�epady umíst�né v atice 50 mm nad úrovní st�echy. Ty budou 
slou�it k odvedení de��ové vody v p�ípad� ucpání st�e�ních vtok�.  
- Schodi�t�  

 Hlavní schodi�t� je navr�eno jako deskové �elezobetonové s vybetonovanými 
stupni, povrchová úprava s ná�lapnou vrstvou z keramické dla�by. Schodi�t� je 
podporováno podestovými nosníky, které jsou ulo�eny na nosné st�ny. 
Podestové nosníky budou ulo�eny do systémových prvk� pro p�eru�ení 
kro�ejového hluku. Po obvodu schodi�t� bude pou�ita spárová deska z elastické 
pry�e. Sou�ástí schodi��ového prostoru je evakua�ní výtah, lanový 
bezstrojovnový, 2,25 x 2,8 m, velikost kabiny 1,1 x 2,1m   

 Únikové schodi�t� bude deskové �elezobetonové s vybetonovanými stupni, s 
neho�lavou povrchovou úpravou stup�� z keramické dla�by. Schodi��ové stupn�
musí mít protiskluznou povrchovou úpravu a budou opat�eny varovnými pásy. 
Schodi��ová ramena a podesty budou opat�eny po obou stranách zábradlím 
vý�ky 0,9 m. 
- Výpln� otvor�

 Vnit�ní d�ev�né dve�e osazeny do d�ev�ných oblo�kových zárubní. Vn�j�í 
d�ev�né dve�e (doporu�ený výrobce OknoStyl). P�esné rozm�ry jsou 
specifikovány ve výpisu prvk�. 

Okna plastová dvouk�ídlová nebo jednok�ídlová. �esti komorový PVC 
profil, zasklená izola�ním dvojsklem s plastovým distan�ním ráme�kem, 
dvoustup�ové dorazové t�sn�ní, sou�initel prostupu tepla zasklení  
Ug= 1,0 W/m2K, nap�íklad Oknostyl Premium. V barevném provedení imitace 
d�eva � zlatý dub.  
- Povrchové úpravy  
Podlahové konstrukce a ná�lapné vrstvy podlah budou provedeny podle typu 
místností, jednotlivé skladby jsou uvedeny ve výpisu skladeb. Podlahy v 1.NP 
(podlahy na terénu) budou navíc zatepleny tepelnou izolací EPS v tl. 120 mm. 
Podlahy v 2. a 3. NP budou dopln�ny zvukovou izolací podlah. 

Koupelna a WC budou oblo�eny keramickým obkladem do vý�ky 2,1 m. 
Hygienická za�ízení budou oblo�eny keramickým obkladem do vý�ky 1,8 m (wc 
�eny, mu�i, wc pro zam�stnance, sprchy, prádelna, p�íprava jídla a mytí nádobí). 
Hygienická za�ízení koupelna s WC  budou v�trány nuceným, samo odtahovým 
v�tráním.  

Vn�j�í povrch fasády � silikonová omítka s nát�rem ve sv�tle bé�ové 
barv�. Celý objekt je zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím 
systémem, s pou�itím minerální vlny z d�vodu po�ární bezpe�nosti objektu.  
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Bezpe�nost p�i u�ívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí. 
Stavba bude u�ívána podle návrhu - jako stavba pro bydlení. �ást ur�ena pro 
podnikání. Vnit�ní schodi�t� budou opat�eny zábradlím do vý�ky 900 mm.  

P�i výstavn� bude zaji�t�na minimální pra�nost a minimální hlu�nost. �ivotní 
prost�ední nebude výrazn� ohro�eno. P�ípadné zne�i�t�ní ve�ejné a p�íjezdové 
komunikace bude co nejd�íve odstran�no. Stavebník zajistí, aby staveni�t� bylo 
udr�ováno v �istot�. Dodr�ování no�ního klidu od 22,00 do 6,00 hodin.  
Odpady vzniklé p�i výstavb�, budou t�íd�ny na ur�ená místa na staveni�ti a 
následn� odvezeny na p�íslu�né skládky 

V pr�b�hu realizace stavby budou dodr�ovány v�echny bezpe�nostní p�edpisy, 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pom�ckami (helmy, reflexní vesty, 
rukavice, vhodná obuv, pracovní od�v, bezpe�nostní opat�ení p�i práci ve 
vý�kách aj.). Ve�keré práce musí být provád�ny za dodr�ení v�ech 
bezpe�nostních p�edpis�, technologických pravidel a platných norem. Pracovníci 
budou pou�ení a pro�koleni o bezpe�nosti práce a ochran� zdraví p�i práci. 

 Vyhl.�. 309/2006 Sb. bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci.  

Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, vibrace - 
popis �e�ení, zásady hospoda�ení energiemi, ochrana stavby p�ed negativními 
ú�inky vn�j�ího prost�edí. 
Stavba je navr�ena v souladu s normami a p�edpisy pro úsporu energie a tepla. 
Skladby obvodových konstrukcí, podlah i st�ech spl�ují po�adovaný sou�initel 
prostupu tepla UN. Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy  
Uem = 0,32 W/m2K. Budova je zat�íd�na do klasifika�ní t�ídy C � vyhovující.  
Výpo�ty jsou uvedeny ve slo�ce �. 6 - Stavební fyzika. 

Osv�tlení � Místnosti jsou osv�tleny p�irozeným osv�tlením � okenními otvory  
a um�lým osv�tlením � osv�tlovací soustavy.  

Oslun�ní � jsou spln�ny po�adavky na oslun�ní obytných místností. Sou�et 
podlahových ploch jeho proslun�ných obytných místností je roven min. jedné 
t�etin� sou�tu podlahových ploch v�ech obytných místností. Obytné místnosti 
jsou orientovány na severovýchodní a jihozápadní stranu.  

Akustika � St�na mezi obytnými jednotkami je navr�ena z tvárnic Porotherm 30 
AKU SYM.  Konstrukce spl�ují po�adavek �SN 730532:2010, podrobné 
hodnocení je uvedeno ve slo�ce �. 6 - Stavební fyzika.   
Stavba není vystavena ú�ink�m vibrací. 
 Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým 
indexem, nejsou stanoveny zvý�ené po�adavky na proti radonovou izolaci. 
Navr�ena hydroizolace proti zemní vlhkosti z SBS modifikovaných asfaltových 
pásu s vlo�kou ze sklen�né tkaniny, sou�asn� zabrání i pronikání radonu. 
Budova se nenachází v záplavovém území, protipovod�ová opat�ení nejsou 
nutná. 

Po�adavky na po�ární ochranu konstrukcí. 
Po�adavky na po�ární ochranu jsou vyhodnoceny v samostatné p�íloze ve zpráv�
Po�árn� bezpe�nostní �e�ení stavby. 
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Údaje o po�adované jakosti navr�ených materiál� a o po�adované jakosti 
provedení. 
Stavební práce budou provedeny podle daných technologických postup� a 
platných norem. V souladu s projektovou dokumentací. P�í p�ejímce materiál� a 
prací, bude zkontrolována po�adovaná jakost, mno�ství a druh materiál�. 

Popis netradi�ních technologických postup� a zvlá�tních po�adavk� na 
provád�ní a jakost navr�ených konstrukcí. 
Stavba bude provedena známými technologickými postupy. 

Po�adavky na vypracování dokumentace zaji��ované zhotovitelem stavby - obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele. 
Nebylo �e�eno v rámci Diplomové práce. 

Stanovení po�adovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkou�ek, pokud jsou po�adovány nad rámec povinných - 
stanovených p�íslu�nými technologickými p�edpisy a normami; výpis pou�itých 
norem). 
Nebylo �e�eno v rámci Diplomové práce. 

Brno, leden 2016     Vypracoval: Bc. �árka Bílková 
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ZÁV�R

Tato diplomová práce se zabývala návrhem novostavby Domova pro seniory. 
Stavba slou�ící pro trvalé bydlení star�ích osob s mo�ností vyu�ití pe�ovatelských 
slu�eb, s charakterem domu s pe�ovatelskou slu�bou. 
Dispozi�ní �len�ní je navr�eno tak, aby obytná �ást objektu, kde se nachází byty, byla 
odd�lena od provozních a zájmových prostor a navzájem se negativn� neovliv�ovaly. 
N�které prostory jsou ur�eny pro obyvatele domu i ve�ejnost.  
 Náplní práce bylo vypracování p�ípravných a studijních prací, návrh vhodného 
dispozi�ního �e�ení. Volba materiál� a konstruk�ního �e�ení stavby. Následné 
zpracování kompletní výkresové dokumentace pro provád�ní stavby v souladu 
s platnými normami a p�edpisy. Výpis prvk� a skladeb jednotlivých konstrukcí. 
Vypracování Pr�vodní zprávy, Souhrnné technické zprávy, Po�árn� bezpe�nostního 
�e�ení a zpracování Stavební fyziky. Oproti p�vodnímu návrhu, byly v projektu 
provedeny nepatrné zm�ny a úpravy. P�i pln�ní zadání, jsem vyu�ila v�domostí 
získaných b�hem studia. 
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SEZNAM POU�ITÝCH ZDROJ�

NORMY 

�SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb � Kreslení výkres� stavební �ásti  
�SN 73 4301 Obytné budovy 
�SN 73 0833 Po�ární bezpe�nost staveb � Budovy pro bydlení a ubytování 
�SN 73 1901 Navrhování st�ech 
�SN 73 0540-1/2005 Tepelná ochrana budov, �ást 1: Terminologie 
�SN 73 0540-2/2011+Z1/2012 Tepelná ochrana budov, �ást 2: Po�adavky 
�SN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov � Návrhové hodnoty a veli�iny 
�SN ISO 7519, 7437, 4172 Technické výkresy � Výkresy pozemních staveb 

PRÁVNÍ P�EDPISY  
Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu  
Vyhlá�ka �. 381/2001 Sb., katalog odpad�
Vyhlá�ka �. 309/2006 Sb. bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhlá�ka �.268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavbu 
P�edpis �. 185/2001Sb., zákon o odpadech 

VEBOVÉ STRÁNKY 
www.wienerberger.cz, 
www.ciko-kominy.cz, 
www.isover.cz, 
http://www.oknostyl.cz/plastova-okna/plastova-okna-oknostyl-premium-klasik/ 
www.rockwool.cz/produkty-a-reseni, 
www.izolace.cz/BH05-02-petricek-jednoplastove-1.pdf, 
www.dektrade.cz/podpora/ploche-strechy, 
http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy, (Pozemní stavitelství IV.) 
www.izolujeme.cz/,  
www.fdt.cz, 
www.izolace.cz/, 
http://eshop.propasiv.cz/, 
http://www.cuzk.cz/, 
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SEZNAM POU�ITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�

�SN    �eská technická norma 
NP   nadzemní podla�í 
Vyhl.    Vyhlá�ka 
p.�.    parcelní �íslo 
�.    �íslo 
aj.    a jiné 
apod.    a podobn�
atd.   a tak dál  
tl.    tlou��ka 
dl.    délka 
r.dl.    rozvinutá délka 
k-ce   konstrukce 
NN    nízké nap�tí 
NTL   nízkotlaký  
HUP    hlavní uzáv�r plynu 
B.p.v.    Balt po vyrovnání 
JTSK   jednotná trigonometrická sí� katastrální 
m n. m.  metr� nad mo�em 
min.    minimáln�
max.    maximáln�
nap�.    nap�íklad 
EPS   expandovaný polystyrén 
XPS   extrudovaný polystyrén 
	i [°C]  návrhová vnit�ní teplota 
	e [°C]  návrhová teplota venkovního vzduchu 

i [%]   relativní vlhkost vnit�ního vzduchu 

e [%]   relativní vlhkost venkovního vzduchu 
Uem [W/m2K] pr�m�rný sou�initel prostupu tepla 
U [W/m2K]� � sou�initel prostupu tepla konstrukcí 
� [W/mK]  sou�initel tepelné vodivosti 
R [m2K/W]  tepelný odpor konstrukce 
Rsi [m2K/W]  tepelný odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ní konstrukci 
Rse [m2K/W]  tepelná odpor p�i p�estupu tepla na vn�j�í konstrukci 
��10 [°C]  pokles dotykové teploty podlahy 
Rw [dB]  vzduchová nepr�zvu�nost (laboratorní) 
R´w [dB]  vzduchová nepr�zvu�nost (stavební) 
fRsi    teplotní faktor vnit�ního povrchu 
Ht [W/K]  m�rná ztráta prostupem tepla 
HI   hydroizolace  
TI   tepelná izolace  
DN   jmenovitá sv�tlost 
UT   upravený terén 
PT   p�vodní terén 
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