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 Předmětem této diplomové práce je zpracování prováděcí projektové 

dokumentace novostavby domu s pečovatelskou službou v městské části Brno – 

Komín na místo stávajících garáží. Součástí je studie včetně přidruženého 

čtyřpodlažního bytového domu.  

 Řešený objekt DPS je tří podlažní, částečně podsklepený hromadnou garáží. 

Nachází se zde 34 malometrážních funkčních jednotek k bydlení pro seniory, 

ordinace praktického lékaře, kavárna, kadeřnictví a další zařízení poskytující péči 

seniorům. Pobytové místnosti jsou orientovány na jih a západ. Návrh dispozice 

vychází ze zkušeností s existujícími zařízeními pro poskytování sociální péče. 

 Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové nebo zděné. Vodorovné 

konstrukce jsou železobetonové. Střecha je plochá.  

 Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu Archicad.  

 

 

Diplomová práce, novostavba, dům s pečovatelskou službou, železobeton, 

plochá střecha. 
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 Subject of this thesis is creation and processing of a design documentation 

of new day care house in the city of Brno - Komin in place of the existing garages. 

Part of this thesis contains study of a associate four-storey apartment building. 

 Nursing home is three storeys tall with partial basement-garage. There are 

34 small-area functional units of housing for seniors, general practitioners, cafe, 

hair salon and other facilities providing care to seniors. Residential rooms are 

oriented to the south and west. layout of the design is based on experience with 

existing nursing  homes and other social care centers. 

 The vertical structure is made of reinforced concrete or brick. Horizontal 

structures are reinforced concrete. The roof is flat. 

 The project was processed using a computer program ArchiCAD. 

 

 Thesis, new building, design documentation, nursing home, reinforced 

concrete, flat roof. 
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ÚVOD 
 

 Diplomová práce: Dům s pečovatelskou službou se zabývá kompletním 

zpracováním projektové dokumentace novostavby DPS k jejímu provedení.  

 Součástí je studie včetně přidruženého bytového domu, která je zaměřena na 

vytvoření příjemného bydlení pro seniory s poskytováním služeb sociální péče v DPS a 

mladých lidí v BD. Dané téma bylo zpracováno na základě přání městského úřadu Brno 

– Komín, kde je nedostačující kapacita stávajících zařízení pro seniory.  

 Pro budoucí stavbu byla vybraná klidová lokalita s nízkým silničním provozem a 

s vysokým výskytem zeleně na okraji městské části. Při návrhu objektu bylo 

zohledňováno ekonomické hledisko. Byla navržena co nejjednodušší stavba s velkým 

počtem funkčních malometrážních jednotek k bydlení a nízkými náklady na provoz. 

 Práce je členěna na vlastní textovou část, která obsahuje vypracovanou Průvodní 

zprávu, Souhrnnou technickou zprávu a Technickou zprávu. 

 Dále je členěna na závěr, seznam použitých zdrojů, seznam použitých zkratek a 

symbolů, seznam příloh, přílohy.    
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A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby 

Dům s pečovatelskou službou 

 

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

ul. Řezáčova, Brno - Komín 

Katastrální území Komín (610585) 

 

Parcelní čísla pozemků, na kterých bude prováděna stavba:  

3987, 3988, 2450/75, 2450/76, 3986 ostatní plocha 

2450/4 zastavená plocha a nádvoří  

2450/3 (vymezené jednotky 1248/1, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6, 1248/7, 

1248/8, 1248/9, 1248/10, 1248/11, 1248/12, 1248/13, 1248/14, 1248/15, 1248/16, 

1248/17,  1248/18, 1248/19, 1248/20, 1248/21) garáž  

2450/105, 2451/3 (vymezené jednotky 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/5, 1249/6,  

1249/7, 1249/8, 1249/9, 1249/10, 1249/11, 1249/12, 1249/13, 1249/14, 1249/15, 1249/1

6, 1249/17, 1249/18,1249/19, 1249/20, 1249/21, 1249/22, 1249/23, 1249/24, 1249/25, 1

249/26, 1249/27, 1249/28, 1249/29, 1249/30, 1249/31, 1249/32, 1249/33, 1249/34, 124

9/35,1249/36, 1249/37, 1249/38, 1249/39, 1249/40, 1249/41, 1249/42) – garáž   

2452/3 (vymezené jednotky 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1250/4, 1250/5,1250/6, 1250/7, 

1250/8, 1250/9, 1250/10, 1250/11, 1250/12, 1250/13, 1250/14, 1250/15, 1250/16, 

1250/17, 1250/18,1250/19, 1250/20 garáž  

4622 – 4646, 4650 – 4668 garáž 

 

c) předmět projektové dokumentace 

Návrh novostavby domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) a bytového 

domu (dále jen BD) na místo stávajících garáží a trafostanice, které budou odkoupeny od 

soukromých vlastníků a kompletně zdemolovány (samostatně schválená akce – 

odstranění stavby).   

Zastavěná plocha novostavby DPS je 1095,481 m2 

Zastavěná plocha novostavby BD je 240,432 m2 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

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

- 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo 

- 

 

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

Městská část Brno – Komín, IČ: 00225835, Vavřinecká 15, 624 00 Brno 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=oJMc_pYSJkeReG6HyC0GJfvdRBiewjuYhmmZaer9e0d_NOJr5k0q5lzi2OzaMap_2pmYw-HUUJgcL6xbS9EFa_5WJguAx514HdU4jOgyGr89wNHC2-pVKOZODHy9Im1s
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=GWSHvu31wn0Rd__D0jFf4IFVUijfCFKHTxN22xjSkkO4oiI-sGJglCU4SSCQANKmA-2l0j27sfKQeLCdo8m3EyjiRShP2fCImigAZqwg1WxO7VyiAqlqK57b0DjnXgXw
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=RHjLT9x1CWrHtc6sHsTG-XFGxaPZKLSwjfgYuJimPpClWdfmtQjx5AO74MsZZR8ESAWxDamo1kg26Koi7YJkMRLaHKYvZGdGRR-U1bVuvwf6K_bYpGfcwC0KRbJjHu7S
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=1bTzzBCAoNadA7NKCyCa9qt6EjTsUz-XiOwxfeX08h629ZULUPgvIMCVUl00o2XhDHRi76v_nJcpYio8so107qTKSzfGz1-GPjiMGcGiEL612QNlsr9IPbdo8POuxwg0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mfm4dzbVLzxze5y2XOr8vpN29X4OAQW2ht0V_DcXjblYipHH_uDlhGu4s46qso1S7DiEL-p_iXIlS81KBoUWdbSWReg-SyDHWRHspFWlwaQk-LACj7PWHKkZgVYKmEfF
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=P62hZmMiNNDGJ2xDWHObOvcX0jxtDGv_bQDQmaLtoMbrXOYNWNDOcnBQmZTSs5-cu8ngOqPEBUBqloQQn4wojCurBzPhtaRKkgYgEdZS1tunJFbCIVvBg7ui7408nNWP
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=1dzQQic3w5MWGm37doVdnkUrc6u8h-zF_e-EFfyghnzMASqHLCepYJujovYxMbas-cM90-PXsItOhYvkROomsFMqBqYWTxtNHb1pD9QScTfti72xnXp3VNvZ_yH61jFc
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=LhrWR4GiN1CvT2xy79jj3HwMSO8uDsBle3kV3oYOe38vt9TFJboIamt8l8W3aswvUlGCeTyvZW9Fe6pMAh-iAnh6uE-TPP9AD1W2rPWJdHkZdjCgZ7drS8PUYktbhdvY
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=S0-rGiTSRJWb8fHFE4vLIH0778A0wb4U-5Bpv31O3sQPwgNb4WzkAPBuyLKneXA-wdInS3R79C2fb7F_FsT61hjxhp0PL5NidayrlgL3v6tzDdDqnmmIOHyCrUBPkNxR
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=xMkXCNxnt7PJkBGzIxU7_9wCyGjc6mFbTpDHr5ujN-FfQYFchrcqFFex-DNq6Ue01nIrrmPauV_EHvG3WI542BUdsSIOrhmVT52zyHeKS9pZRI0-kpsGidMIHGHUnAfH
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pszpGPFmabDn8jx9i_4IpjznU26wIeAmOjsgj7Oq2JKJ_dR6GLI2_3oqw6jznzWYui96bv3S1A_prJsFK6lzzLMDiPeR4ihf2IIs2nXz2oZs9vMwqik2EZC-llU_58_U
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Eeqr8Nr5HjMwhc9fEj9T7iav529AKJwdy9M-i9diNbbex0jBWj2B0u3YNM5P4W13kRijYhrg0zrRB_l73Wfj54V8phwVUBBBD_GLmk39jtJbKvArpGeaORgLBsojdGg4
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=tRL29qzlxSUzHU0gW4tuhQvXtdRQjYjKtQuLLLvcW10dXhqyc10Py87nK1LQds0DlSko9HgVt166tCBe0-q7X_weZd2UIALSC8IJ26jVbFnNkFCgLr478CEAXJIw89CP
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=qhwS4ey6lpP1mjPyD_8oB69phCKJDVkQE8iAGG_K1aCnDRUAJuYVqSH9ancd4AigA8Fgnn3o3x8f8T82R9DsS_QVjI-jxhZhpBB_gVUTMpJLApLu3k1OYcGORismm9OQ
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=0u68uSIUbZfqD23pNMzBd90qTcYD71SugBbFjEz6Vt15MFtSbbOhOY3MAGi8P_yAfRqSGup-tKtKab-RHP8CQ-L7lO_sr1zpl_H7loQZAt85mCpBzS2EiZ_haFmvm5mA
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=cu9dePBRRDrw9n2g3yS-yJDC91i9hO9VmOP2Gr9hFJNHa17oFkGI1Jplh3HWTkHXv9lIAjleN5hq6HyJf1pgTc4cih_yrOHvJN4c9VkhkzSJhtx1tWSqRQVqs7JkYBzK
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=M68UT0u4m6ewnbX2QSySd8B85JhqXqC1_6e8uOyI74GbnQCWZ89gBTXk9vNcBCp7IuFUcJUAHly0yhEZoD2bK8NvFMYjgboAHDTBAndq4jo0UTnXsqOy4bMS_vnZGox-
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fAkFJPvnfsr1ctj-MODEAdp0WWETnxiJpVJPHFqqUFBy21PkZg2QrJalgpgUAHjh61zExMjqARX7zYH8DY_nrkSeUb4UlaIac_bAVr2ry_xuoojYQM-8HZTnERSssEjU
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=zBPNKTn3iT0Nra7XQEjIcvgRaY5RnPd29I-xDMmxsfSnIKTl7-tAFxmMr6iIpWbzCd7Gvi9pQW9qrV1jcumLq6Pld1fmjEPNy9XPoiOQCdnT8HOTJGEWH4m25NB2oPsh
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Cd7E_ukrDyOdgun7EtFv7xos03pCKu9uxuI3KhJuRyW3EbpUaB2LK7hcpAtvhqCBAOPpt_PeQTsJKVKVR8dIE2yXiAHAPJlivhKVgHRZ2quYd0cAZHtn6_VgVdbPiznj
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=MqB39qyw868R8S8o_kiQW_uh1Ie2QxuAuPuLZ2s_6x6frbK6e3GK28USmWDwQ2WTnWMr5L6qCljXkjGJ9QoLh9-pINpn3KhkhQCpNIPINewP8iUym3mE4GeNZl3Y72Fp
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=tPPj0-88TTluQhMMS987RCSjaVbXxjp4PSLPH0tfsLQXEhU48ETiCURws2fLsKlgSYetifhPavzx7JGEAEmZRysU7iOkOOCskh4PJ8Riu3tVepHP_bEh-tWf9AQ-sfbQ
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=KYfyLsnyEs-kOsuYnt2JEPTgc_vUerToObLa8eCR0FryVgdppkoY9WmSlTzP3DWM_KwxvGMZlILfQjDrWKEwlNR_9SSNSRUsBx_hDC_EyQE7avz_Wru54Mkuzm_WSqi5
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=SrU1OcooI5wOWdeigN-hiy0zVByBmmD_hzfRjRtf5FAr6go17vEu9-Gby2cXWwGOGZlLTy6upWp0fq8RJnnGmgd4hFiqSC9qNDHFJ8wdpFPlmCDRS6ByiYjsl2jXkAyM
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fM7g3D6cu_ZV2qKMkGLKZvh8HXNOY6cN70C2rvUdkwHF_2vZo_2W_qWYS3HypQMXqm0ZLXnn1EyLhN3VueORXBn-XQuxqEDxhGSK0pv8FRcxXGJe8jT_dUr4GaKW7hAy
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6Kn--ZZP2BDqiz0IkGhh3KmTbnnMtRFX7dJaGy8a877dzi3GG2qcOIaE3ywb0DGR5Grjs4o4-vsDUVLoznsuvAYiAQ6nRIeL-Xb6_mG3QpeRM5s7Q8iZNU-YK_zF2ILE
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=vNY4FFHKh6DJJk7pogIr8alCMNBGmln1XgWUM-cghrUrEBjDvB-wxKbNhniG9JHsI0mVwTeFVbIB4LH-Io_icb6yEJnkG3BrbYFw3ncwYntT3ki3IeLutXoOl-YT5BU4
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fA5gFC2rDFtCQ0oOAM-CJIJVPsTX2jH2Y5LpdLyPENhyGGhLv2xyfmnT0jy13RtdUx4AJAky8O-GqKwijgs6ATHLLD-92BLVbvryBPT8hab36r06TJ9ZrBjd4vqE835W
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=h_J_HLAPUmstSZJmJpbudyuyv96FQuGs1e6gL0onDxs9Mj_U09DafLETj8qpgC4gPbY_m3x96TqY4JOHagH0tmXp_ElYlmqMutHWXLFSsscWS917yJqGgeginqOCbqy8
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=3V7A9u7mZwjYCWqotUagfVZNeNvYmFQMF7cBp0aCxLUDXkK9su_jCpjTmktZNm_ECr4ELq3DbBQYrXS2rAQESrIGStA6HzUp0k-CNOCdr07KFGDVZAG7KvrN46Oy4m3V
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=CS83lQWjViey5zcMSUedBozOyPeqp5GxHNHMoamfetpSmEokPpnlktwJGENIrWGpo0qPI3elYxHd9f3YCTkxHKbpPj1CWlBPWYDMJAffRGTCW6gsLlfRodRwGgDXLYhm
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=W6qXNThdzb3BuamHYKC0VmRcVM85Q1diot2TwbeYOb1srmPzRAl_c1kBUAzUBdC6TCmY7tNjKvZ7ie0PXHvnZpPpVY_6WruwSB01hMNgWYEuZUQGh3hk0RcsOPJQZ9oS
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=IfUaYE5IM2D4Xi4fwd_y-0Y7Yjad3MEL0j7cCfxbNMgYGGEqnrB_8Lc6Bu7jIslYAhHoAiEzcYaoMfySh-yHar4LfJdGBeTtwDPGUMdzIGypxmKahmpXoxQip0ovsc2g
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NLGs28TH1zVAilhdtAdhelLxEKqZbyrTcnsql-bF5bvXqSbGBqSm21joBwZAv-neTrWx5K3fo8-psIb8vws8N0JbuIAL5iMiNjqWGXUTH7dpUG2Axy3a_ok3PxGM8vbv
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=0cJp5Lk1AvAdXDUOJuQqKDv1LyRpP2D31xYnu1n0xO7S-Ka-oFzSWO7p-pLO0eF2O2awB2yqb3J2e6_lx5R9n0D2dvjLpu95UBeMahJdeikhtF2ql1a4Ttnetv7jpRwW
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=SMLUeuty74qq1AZ6DmEcP0T8F1VU6DmmCT2KY51D2oEapL9RRW-8b1-08obyCxc8H6T-GpbAt33smHLxzVs74I6xLRx20fKXvxhG2xDiLnZTFCmTREM9RGSIlI_ezLRQ
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=yRyDwfT90AVZWrRMewaM1zeHXmoGo8_w5Bw-NMYbS20k0Zn-3hHggBMfcYxvueARXIywuPV0gH_AO9exkLm3oi2VxESelTNtPgzn1EFUcPHuO0kqT7Pu706-TYf_SrIG
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=yRyDwfT90AVZWrRMewaM1zeHXmoGo8_w5Bw-NMYbS20k0Zn-3hHggBMfcYxvueARXIywuPV0gH_AO9exkLm3oi2VxESelTNtPgzn1EFUcPHuO0kqT7Pu706-TYf_SrIG
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=HwBU7XgCAewRbjN8B5JpRv1iNL_H9wwbXS1MUpQdYvsfbHiP-a15A-EC0H_BJt9p6BOs6ohP90LQdz173IMoCGBJ5xtiFzJ9AXGPPakAjbWEiAjC7vzaOJGZTTimoYOO
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=SXY0msQkg8D6CmjGq_9yHzs1i95x0EqUX38wGuZeBzeXcL8Q77uULGAe4GBs39S4P9V9dILx6gkcnyrz2Om0tWhh3XmqU5Qf4fAC9bDFUFrlRo_E9zXah--ElQBgSqWP
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=5ORCt4ZwtbpgkrylEHjtgcOH2jufoowUZ27O7dFx7yKfXkClj5g4jzsrXLcHAqjer_JOB4w42AVkF9dD4pUog_mIS_cD6X3qBxcua7k5HNtl_i4DLL29yPd9yEb90Jus
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=yecyVcD2nVuLvhRUjmDAqpuK0JrRv4Yyy697c4TYeOUr9MgWlHWwQvDortCr3zcBH79JMnXN7SXs_l036xjHaUy7aGHBEtxTqZaeLF7NhThauzT5iEl_NwH2aGFpdOBM
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=IFgMe6m1J8RR_NZbLbovOxVlb9wD5Ghs0xjov8ffk_l36-ZydMHpZ39VfG1zY4mKLXiGuVgO7KGWBzDe72OUL9ybslSwtn0K6tOdKbgVPRLBW9qzggYUEd7Q3XKOtcB0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=roALzqndOrTpkjKnKx9T3S1seXeDkfNygvuzATgPDaELsET3XDfX8-wB60kONso3oZgWY1eoKMb5nTaq81tAdN8pnEY2x_rB-sZfU4KhCDc88IZZPqL2BPKPEAUDnst8
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=UDdZKk6NSHxiOAftjoyUzGJ34HJlu1gX_-LPGDEhhxF0dBVW9uqWWsADs32BCI6nM0DgAMHuM94RolzfBH5wK7xomiTUrF6qXZ0RhIxm4XmRrjO_LZhyDuT3ybJR1DYt
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=--Jw7H-qHbOYu7v5uXXVCq23kKTGiDcNdeYvT8jLboOSEduisTAY_LkWK3NF4PtsX13JvL7rVuTdxSY3vEfbZAEWQuJf_tPzN_EXvsgiLYiGkNhLuBNuBl-S5dkn1ONf
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mNJKtkfGkcWKo54CTqJDSlP1pG30M8ho799VCtrHdP672nS9JGPhb-tZ7lFGmYRDQUPVNgB-q0ptX9LP-O8sd-Z4GkEP-vSj9hZplaDUvJLkAlsM_L-EaP9RCqkvxakx
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6ZpKsnS1prL1iZ2eLppJlCalGbrtdQlW8lq-kO4u5Xi8AZ-STVRYYaG9ikAhwBB95Z2dO76Ig9NChNdDZ9lAgQlVg_EmNb31qPxq1JwcPIdBpaqZBCqjIe3jzbay8vaR
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6ZpKsnS1prL1iZ2eLppJlCalGbrtdQlW8lq-kO4u5Xi8AZ-STVRYYaG9ikAhwBB95Z2dO76Ig9NChNdDZ9lAgQlVg_EmNb31qPxq1JwcPIdBpaqZBCqjIe3jzbay8vaR
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=s3ATUXm2Ym090B7Dr--x5_XAbqgeZ6mLfKyVoI5iSvX572NL-QUvETLHOGnXQCqh2q0fHimQtBXwusQ9_He1WKjxZ_rMIqUPCMfKEIA9gR92FPvtpAc4U2NVuv6yITjR
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=41Nb_eXfZx4i2dg6ZmNyKb2J6_eBya2Xp3wZt3Y-vB7Qq_I0UZEeJUrJuqio-cGJ6QM1b7W45cvmd3ZOW0jH43JoEzDU0qJEoT1jVEHEl0MFzdguU74D-OYhnJ86ZGKD
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=qqQIK8Edv1ilm9hZO9KPhblBK-HPV8x05I-ckMu9NOEvyacKVnPaRob_Q8q5imwUy55V0YHTeNzzkKToPSDEJfUDkC4lugBH7gc-BfkT2vdybjM3yGBa46OC_vQtf7J8
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7FBV_8iPL8xBIlmxbw-9odKQq2Wumag6WL-T8la_3P_DKjW58k_8caZ6B0Z3cfxAif1PVBBbHhP4p_6qWKK8U4ARG0pKBf3bNAH8RQma8PtYXpUFLoFuPwl1hbTpqVFQ
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=HjZJH_hbweYJUBM0Xg6grqecA05uJwL6MWY9WfmH_fY3iBxkjpNsQJmnFjHlLXuvwgFI_0lHQq3dFivIHgSv4HtkQAT6D2kv5XCgo5MRj03jbd5gmBZtcENVkstKUGZT
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=t8edvdKjRimDtS9hjAjKiv0-8ww4495T8XyEk0mtVEmFB6QttjtvLjHiYyL2DFd6LlZLIsCH_4UYztGZHsKQQYJqh1BWoa4anN-fvmcb_Y-dJwfTSb_BPyDjHmKqiCu7
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=-CF5-cXoKzddIUjDX12-cc8GVZtoYwksgCerpF1Gp-JaH-xRiuxEJ9ZpwbLmcVy17eYE0xxwcsJTvsgO4aa1V-O6r4pI1xBfqLI-GO2XoMSVeaiB2IWm8SI2eVMXAOMh
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=3x_b2hLMbJ6-yrW5uwfTXOQr06YTjmY29Cb2MPwYJe6M_i_Bo8KQErxsjSPS6EW_XzIDQgx3VLe0A5QjbgYur_UW410XtJ8d6SyGD-Zbwj6jOw7ghdwrCDnY6uGi2JOV
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=AkxHpSIEZE1gq8zs3gdsbwhFkBZTOOZT2cGd_7MIGli1xNUJUX4hKc0njtk6hbusIWTxQGwQ4lbxxcXkUjvfUjwxfPJ5FZkP7z6mOXmHsMCkP-jvm0tj4COycGfUa-an
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=AkxHpSIEZE1gq8zs3gdsbwhFkBZTOOZT2cGd_7MIGli1xNUJUX4hKc0njtk6hbusIWTxQGwQ4lbxxcXkUjvfUjwxfPJ5FZkP7z6mOXmHsMCkP-jvm0tj4COycGfUa-an
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=kbynd5jBiuzl1PyRmRTTRvOYdvFjsL9eWo2-4PqIlMbY8lXLFixW1jWTD9edhfdyM1g7lwj4m_1dh8KAO_539ehqNQhqV0avGSXa0E0riEEAXC14r0c_z1ODCZkW0-pr
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=LThk0etlM0CeyRCx593RKNw_YTSM7qS1fwVgx74JagTQkn0EMe7z114n2Mkyv0NNDEo3eKUChavIEECXHBMoiA8BbwIeIEI1T8-Jg7T27QUep_4nmIaRiIFPzu_2hTvu
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=YzqKVBY1SLWR2L-88pO27DI5C745iDOKcHRDbvGp05TiJPesCyt6U46J2DxdXuDV7TvD7v55p-fqMeFQ6B5_UVaXoEQRjdg8_a_9CBQ6agPhJoJkpMU5HaC6B6RtilDx
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=dUK7utE-ByEaSSYBePFlMZsvZx4uIzV-qsOL8J_ec1rHsAoFIeVxKyMizjgVaJ6JagZbYazVRzAtLCukLzzXlqiX1WT6vn4XGCfVFesyP6sPS-0EGjtVAcSsM8g5qTFy
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=dyMQu8zwjuYJw7tVI08RuK0bk8-9WU_bsVuhZn_yj0fu-97-VchH09qKWOnPn04aTDbEyfHfxKGdHqlXVC2a_4XSW0ifoDZPBj1f0JBGimptBOx4_6TxapgF0fuiXON5
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=0Brd2xAYGJ1gxAv8p7tqTSYtXybtxgt0f9iE7c9V3vyna3scchTumpAQGwR2ViUWeuC6lQbIiHLxSSsvivm5o7x4n2SSRHVygZ4rtU0D1qgQ5RbIJvDwKBumfWT5uTHg
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=UPrc2kpsaDQO-2RfxfQQuv0zY-_xoVd8kJHI_MWGMR5C740WkFwX05zl1SdBLKRZL8s1u9tKzEa8YtQQlSwhyC-H5Zcf6jkr7pKoISRW29wIPEaYz-I5dLrWm2ACHpgc
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=5Vas9fv12_SBmSyNWe6p4bu9HQD1vJuBGI2n0-Mwi-B8P12IjKNNaQdS-sNg699e202IPCcAXAYBfrZLftk5cShhMkK_UfVz5oT2TG321rXTxrHX28VWscz7TMsfK1ao
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Vr4XVE5YQqk-4m1XXgg0JxbggepPqJ9qAcY08wQpTytk9nWj3xkm2g8sdAhe9ggzyEcqyinCHLkyhgTtlRCQWWesYPCL5S-M002BukYkQZckjxy3mSPyYLLaF28QQKkI
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=zTWiIFCZUpTDmCFGmPHr41wcW_DV3kLLUrZBknFGzHyhf67BCt0nnI4A6lQge99vueky5HceFC9c4TMdch59NMMkDWGhoZXbjVADXiDFXKcSgVPOistSUAtasVwSb-75
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=IZy5LrkuqjQ_BSobswioCUh_2QjJZGiXzwGbxRvBx7mdZ3IZkTi3pC26e60c5j5y4cxX1rbVYu0HMUSI5sVnB2e7xfBBidHcqztcr-Gk5ah89KFFkNbiAZQrQcM4_d2u
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=8YcTC0I844snWzuKHV9XonnXPsjNeAiPbWo0sInI-EQq0ufQ2pR_52M2iSySiMDcr_r3OUv7OwUGOyWHwcOticLHK1XcGC4kIN52LcMO-UY8G5EqAHpAXehSRaHGJrJ9
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=BJKJy11ZDHm596ipo_v2RMrGyQT0yqxRJKFIvMRLsuK7wbdrVZvR9AhZljsuj0jSbBzohH32lLnbHicjVO2nvaixZblcU_mzUfERLks7XDzWSrJLJFsr4SqsIG9T1dRT
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=j1vZTwkzP4iG2AzZvRqa2f1iDoGZnkU9MS_UgXJh0yeqem2nxH8hVhb55vJFSAeH2pGdZqRJq5LlafLl3dQeZU24rc5hU2EsfV0xtV6sbgZqcyeOalc_6foSGVuxwF2E
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=no2qmgvEMYf2wmuxsAuhfY6Bev5b88e_vSavr8qvaGq9NaIXBR_AmuCqe4wjysRhGktNkbLRogUowvqQLGMPudvGjheSjZaTUhkxd-i2qkvenjLjOHYFWwsb0Ipyp5GE
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6ohEHLWZiZqlhUR2a2_lZBTAdqdSML-564sk0o5Or3rGU4oDFFxlsOyNUSd_BWkDPJgqs5-4Jhv6Nqrko43VWATFlNJzX_OxvOg_vHYpmDguRIqdbJ7MjMD77L2q2gwt
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=SGdfS_-vTTb0YUv2EAGfimGpfheLCHQ72X3KuLIFVy1A9NWvaMs270rx0uHRLe7N5RT84-Q-OSdl8PTEoNp2S2DEmaT7NtmNchpztDBecSKo9fNtjxNcLFa3fz6GPTKg
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=LmU-HE4uZG5UAYWPprzTFG3TNHZVyqgO2Z2xUHKRrmqZO0L0_HrrLg9bib4d5jQXQ9Ess5QoI-ZNL2HE7_ujS57gOJfgVfCd-b73BRLXUqM9fv14ngavF759lrwKkErK
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ELQpGO3F1DriRFk2_Iec3brCORE8h70wjNt6zI5zK5FJlghPgEF1DPF72v0FuZDikCQk2wgTYdaUVlni8aZEO-ryICJO-IqwbwBlNz8lB3R_XVdhPkIVfJwQbrWGf-Ax
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=t40w3sXYHG-GfUVz8GzmaQ_iz9qfVAKQLi2vJc-em2i4qRwGfjZYkrysMGcvd460mthkciT_EX_EUfFvfVQdzNoEXL9pLm_BCENnEJT92LkqlXGUthyDTyEMFXd3Lyn7
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=_sYNAoe7Nhh45sVCj7Dc9N_j5cTnTeMUw0rXhi4DAujg65X5kf1dTuTjIgbN9OKCIKxKSiUyGKf8VD3jK8k4THVWOai-pRJftZpEq5mMzkpEimcVXP5ZkSaZNWQPtsl8
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=F7u2Atggk0nrx_Iuy2LG6s5_Xp4_zvporuHVS36BTfjSYtFePtY2m6bUFt2AADhyJ3BqNy48ocUoHwz4P92WpwoR12uWky6g0IhSML09bStA8BF57cr-CVraWscvoyTE
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6IrtijDJVKnGx0LqqVFoIYxMI4F7MhAGBnMxM2OEPfGqI7TVNsJ8YXcRs7UtSa-0qx62d5zYtHMGc1kuPCfvbbAioZnqIbxfRQIwqx_H5dv7sWzjFJltMT9PYMrU3J1I
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=grlrV_iGhdBTEnrW3-cFNkPeavCnLpq9PEpiYrheuMx9ATJbp3g8FXz_wBwhobhbFJ5LSujnZlJ0AjkiVyPRx2kPa1RfDfpdTEPjBOXmIblqBfEYpI3cUwZwl-SquDlR
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=orz6wJ2xT3CZ0uy3AGgFHF6qY8wwVJ6OtOzVuKrQrtgcdAmk9FMvw6Tf6JmH1x52EgtPe6VFAUtBioX1eBHGyIUy4gj851UklphdT9ghv1t9wy9O15T7csxzowPEcXI5
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=otYs_A3VqMN4EY3cIqXX07Z2zgBqjuRVVofpCsKVbe8xIwGdjBOd2Svu3Y2HBbIF5X-bUJAC_Zr-7D6uMIZzal9yvmJk_jfsg-we-YWCj6ee4Zz8VGuUhs4E_IPdIWGG
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=zWUf62IMAFktsnFv0wG0x95GKeB_IWgJiU6_8C9twoJh6XjCuDunMzxLqu6ySxBLas5nJJm8xYQywV3Ax8QbSZTk5CL8xrqrhH_kX8NJQDEuNJrlBT67m2SngKzwsIe0


 

14 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

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

(právnická osoba) 

Zpracovatel – Bc. Lukáš Janda, Nerudova 848, 285 04 Uhlířské Janovice 

tel. 776 888 620  

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

Hlavní projektant – Bc. Lukáš Janda, Nerudova 848, 285 04 Uhlířské Janovice 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Požárně bezpečnostní řešení, průkaz energetické náročnosti: Bc. Lukáš Janda, 

Nerudova 848, 285 04 Uhlířské Janovice  

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

V současnosti je část plochy nového objektu zastavěna objekty (garáže, 

trafostanice), které budou kompletně odstraněny (samostatně schválená akce – 

odstranění stavby). Vybudování nové komunikace k zahrádkářské osadě (samostatná 

akce) a nové přístupové komunikace do objektu. Z nově získaného nezastavěného 

území bude vytvořen městský park. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1 (památková rezervace, 

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

Pro dané území nejsou stanoveny žádná ochranná pásma. Dotčené parcely se 

nenachází v záplavovém území.  

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Na dotčených území jsou dvě dešťové kanalizace. Jedna na jižním okraji 

využívaného území (v místě budoucí vybudované komunikace k zahrádkářské osadě) a 

druhá pod stávající nejsevernější přístupovou komunikací ke garážím. V blízkosti (asi 

150 m) je Komínský potok. Stavba nebude mít významný vliv na odtokové poměry.  

  

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Projekt respektuje územně plánovací dokumentaci města Brna. 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
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podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

 Bylo zažádáno o vydání územního rozhodnutí.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Byly dodrženy obecné požadavky.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Byly respektovány při provádění projektové dokumentace. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro stavební záměr nebyl stanoven seznam výjimek a úlevových řešení.  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic                                                  

Kromě samotné výstavby DPS a BD, bude nutné investovat do demolice 

stávajících staveb. Dále bude nutné zřídit přípojky (vody, kanalizace, elektriky a 

teplovodu), novou komunikaci k zahrádkářské osadě (samostatná akce) a přístupovou 

komunikaci k objektům.   

 

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

Výpis pozemků dotčených stavbou – na nich bude prováděna stavba 

 

Město katastrální území parcelní č. Bude prováděno  

Brno 

Komín Komín (610585) 3987 Přístupová komunikace, zemní práce 

Brno  

Komín Komín (610585) 3988 Přístupová komunikace, park, zemní práce 

Brno  

Komín Komín (610585) 2450/75 DPS, BD, přístupová komunikace, ing. sítě 

Brno  

Komín Komín (610585) 2450/76 DPS, BD, přístupová komunikace, ing. sítě 

Brno  

Komín Komín (610585) 3986 DPS, park, přístupové komunikace, ing. sítě  

Brno  

Komín Komín (610585) 2450/4 DPS, komunikace k zahrádkářské kolonii 

Brno  

Komín Komín (610585) 2450/3 BD, parkoviště  

Brno  

Komín Komín (610585) 2451/3 DPS, BD  

Brno  

Komín Komín (610585) 2450/105 BD 

Brno  

Komín Komín (610585) 2452/3 DPS, park 

Brno  

Komín Komín (610585) 4622 - 4646 DPS, park 
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Brno  

Komín Komín (610585) 4650 - 4668 Zemní práce (odstranění svahu)  

 

Sousední pozemky dotčených stavbou (3985, 2461/1, 2462, 2628/33, 3984) jsou 

ve vlastnictví Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno. 

A.4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba  

 

b) účel užívání stavby 

Novostavba DPS bude sloužit k ubytování 38 seniorů ve 34 bytech s možností 

využití vybavení pro základní péči. Novostavba BD bude sloužit k ubytování 26 

obyvatel ve 13 startovacích bytech.     

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

 

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

Současná stavba nepodléhá žádné ochraně. 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Bylo dodrženo dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 

 

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

právních předpisů2 

V rámci přípravy projektu byla tato akce konzultována a projednána s dotčenými 

orgány a jejich požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace.  

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Projekt neobsahuje žádné výjimky nebo úlevová řešení.   

 

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

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

 

Zastavěná plocha DPS je 1139,96 m2 

Zastavěná plocha BD je 240,432 m2 

Zastavěná plocha celkem je 1335,913 m2 

Obestavěný prostor DPS je 15314,824 m3 

Obestavěný prostor BD je 3123,211 m3 

Obestavěný prostor celkem je 18438,035 m3 

Užitná plocha DPS: 790,82 (1S)+888,29 (1NP)+2.928,25 (2-3NP) = 3535,61 m2 

Užitná plocha BD: 202,14 (1NP)+2.197,99 (2-3NP)+196,78 (4NP) = 794,9 m2 

Užitná plocha celkem: 4330,51 m2 
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Počet, velikost a kapacita funkčních jednotek DPS:  

 Stravování DPS (123,14 m2): jídelna pro 44 osob, letní zahrádky pro 32 osob,  

     1-2 pracovníci  

 2 x WC DPS (14,76 m2) 

 Ordinace (71,52 m2): čekárna pro 20 osob, 2 pracovníci 

 Kavárna, smíšenka (114,54 m2): pro 28 osob, 1-2 pracovníci 

 Kadeřnictví, pedikúra, manikúra (62,05 m2): pro 6 osob, 1-2 pracovníci 

 Služba DPS, správa areálu (93,36 m2): 2-4 pracovníci 

 Byt správce 2kk (49,52 m2): pro 2 osoby 

24 bytů, 1kk (35,23 m2) každý pro 1 seniora  

 4 byty 1kk (35,23 m2) každý pro 1 vozíčkáře 

2 byty 1kk (52,15 m2) každý pro 1 vozíčkáře 

4 byty, 2kk (55,12 m2) každý pro 2 seniory  

Garáž (790,82 m2) se 13 park. místy, šest kójí, dva sklady, čtyři techn. místnosti, 

dílna, prostor pro tříděny a komunální odpad.  

 

Počet, velikost a kapacita funkčních jednotek BD:  

5 bytů, 1kk (33,87 m2) každý pro 2 osoby 

8 bytů, 2kk (49,58 m2) každý pro 2 osoby 

Kolárna (18,73 m2) 

13 x kóje            

                

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

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

náročnosti budov apod.) 

Stavba bude využívat k vytápění přivedený teplovod k výměníkové stanici. 

Dešťová voda bude odvedena dešťovou kanalizací. Odpadní voda bude odvedena do 

splaškové kanalizace. Třída energetické náročnosti budovy C – Vyhovující viz stavební 

fyzika. 

 

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

Demolice stávajících staveb 

Zemní práce a vytyčení objektů 

Betonování základů  

Zdění (bednění a vylévání) obvodových, nosných stěn a sloupů včetně překladů  

Bednění a vylévání monolitického stropů a střechy včetně překladů a věnce 

Zdění příček, montovaných příček 

Podlahy  

Montáž oken 

Omítky, parapety  

Nášlapná vrstva  

Obklady  

Dokončovací práce (otopná tělesa, obložkové zárubně, osazení dveří)  

Omítka, malba   

 

k) orientační náklady stavby 

113 000 000 Kč bez DPH 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 DPS 

SO 02 BD 

SO 03 KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA   

SO 04 KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA  

SO 05 ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA NN 

SO 06 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ EL. SKŘÍŇ 

SO 07 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO 08 HYDRANT 

SO 09 GABIONOVÉ ZDIVO 

SO 10 NOVĚ VYBUDOVANÉ KOMUNIKACE 

SO 11 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o klidnou lokalitu v severovýchodní části Komína s hřbitovem a řadou 

pětipodlažních bytových domů v ulice Řezáčova. V blízkosti (asi 150 m) je přírodní 

památka Medlánské kopce a Komínský potok. Území stavby je ve svahu obklopené 

stromy a zelení. Na jeho okraji je betonové hřiště.  Stávající vysvahování je řešeno 

garážemi ve dvou řadách nad sebou. Ke garážím vedou tři přístupové komunikace 

z ulice Řezáčova.  

 

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický, hydrogeologický, radonový průzkum byl stanoven z existujících 

průzkumů. Na dotčeném území se nachází spraše.  

  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V místě stavby je ochranné pásmo veřejného pohřebiště okolo hřbitova. Bude zažádáno 

o výjimku dle § 17 zákona č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví.  
 

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

V místě stavby nejsou žádná záplavové a poddolované území  

 

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

v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové 

poměry v území.   

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice, odstranění dřevin a případná asanace bude v souladu se stanovenými 

předpisy a vyhláškami. Demolice stávajících objektů bude prováděná na základě ohlášky 

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

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Projekt neřeší.  

 

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

technickou infrastrukturu) 

Novostavba bude mít tři přístupové komunikace (dvě do hromadné garáže a 

jednu ke vstupu a parkovišti). Dvě jsou původní napojené z ulice Řezáčova a třetí z 

plánované komunikace vedoucí k zahrádkářské osadě (samostatná akce). El. Energie 

bude zajištěna z místního rozvodu ČEZ (napojení objektů a ochrana – přechodka 

stávajících rozvodů je osamostatněná akce ČEZ). Stavba bude napojena na vodovodní 

řád, splaškovou a dešťovou kanalizaci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

Do objektu bude pro vytápění a tuv přiveden teplovod společnosti Teplárny Brno a.s.     

 

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

Kromě samotné výstavby DPS a BD, bude nutné investovat do demolice 

stávajících staveb. Dále bude nutné zřídit přípojky (vody, kanalizace, elektriky a 

teplovodu), novou komunikaci k zahrádkářské osadě (samostatná akce) a přístupovou 

komunikaci k objektům.   

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Novostavba DPS bude sloužit k ubytování 38 seniorů ve 34 bytech s možností 

využití vybavení pro základní péči. Novostavba BD bude sloužit k ubytování 26 

obyvatel ve 13 startovacích bytech.    

 

Počet, velikost a kapacita funkčních jednotek DPS:  

 Stravování DPS (123,14 m2): jídelna pro 44 osob, letní zahrádky pro 32 osob,  

     1-2 pracovníci  

 2 x WC DPS (14,76 m2) 

 Ordinace (71,52 m2): čekárna pro 20 osob, 2 pracovníci 

 Kavárna, smíšenka (114,54 m2): pro 28 osob, 1-2 pracovníci 

 Kadeřnictví, pedikúra, manikúra (62,05 m2): pro 6 osob, 1-2 pracovníci 

 Služba DPS, správa areálu (93,36 m2): 2-4 pracovníci 

 Byt správce 2kk (49,52 m2): pro 2 osoby 

24 bytů, 1kk (35,23 m2) každý pro 1 seniora  

 4 byty 1kk (35,23 m2) každý pro 1 vozíčkáře 

2 byty 1kk (52,15 m2) každý pro 1 vozíčkáře 

4 byty, 2kk (55,12 m2) každý pro 2 seniory  

Garáž (778,40 m2) se 13 park. místy, šest kójí, dva sklady, čtyři techn.  

místnosti, dílna, prostor pro komunální a tříděný odpad. 

 

Počet, velikost a kapacita funkčních jednotek BD:  

5 bytů, 1kk (33,87 m2) každý pro 2 osoby 

8 bytů, 2kk (49,58 m2) každý pro 2 osoby 

Kolárna (18,73 m2) 

13 x kóje 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

DPS a BD budou umístěné na jižním okraji bytové zástavby. Jejich návrh svým 

tvarem a umístěním dodržuje urbanistickou koncepci s řadou bytových domů. Při návrhu 

byl zachován odstup stávajících garáží od bytového domu a budov mezi s sebou. DPS je 

třípodlažní a BD čtyřpodlažní. Nepřevyšuje tak stávající pětipodlažní stavby a díky 

dostatečnému odstupu nedochází k vzájemnému zastínění. Pod DPS je hromadná garáž, 

která vyrovnává výškovou úroveň mezi DPS a BD. Novostavba bude mít tři přístupové 

komunikace (dvě do hromadné garáže a jednu ke vstupu a parkovišti). Dvě jsou původní 

napojené z ulice Řezáčova a třetí z plánované komunikace vedoucí k zahrádkářské osadě 

(samostatná akce). Z nově získaného nezastavěného území bude vytvořen park. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Pro řešené území byla zvolena koncepce spojených objektů DPS elkového 

půdorysu a BD čtvercového půdorysu. Objekty překonávají různé výškové úrovně 

terénu podzemními garážemi částečně podsklepenými pod DPS. Svažitý terén a různá 

výška budov přispívají k celkovému architektonickému dojmu. Objekty budou, tak jako 

okolní stavby zastřešeny plochou střechou, kde bude navíc kačírek. K ,,rozbití‘‘ fasády 

jsou využity lodžie a různě barevné fasádní desky bezkontaktního zateplovacího 

systému. Na objektech se bude střídat tmavá a světlá přírodní barva. Lodžie nad 

chodníkem vytváří podloubí k jednotlivým vstupům do provozů DPS a spojuje terasy 

kavárny a terasu jídelny, nad níž je altán. Místo pro tříděný a komunální odpad je 

schováno pod ŽB lávkou při výjezdu z garáží. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vstup do DPS a BD  

Je řešen jako společný včetně prostoru pro kočárky, kola a vozíky odkud je také 

vstup na lodžii. Vstup je řešen bezbariérově. 

 

DPS  

Dispozice vychází ze zkušeností MMR již stávajících zařízení (zdroj: Domy 

s pečovatelskou službou katalog technických řešení).  

Na každém nadzemním podlaží jsou dvě hlavní chodby (orientace na sever a východ) 

s vlastními dvouramennými schodišti (dva požární úseky). Při vstupu je schodiště a 

výtah vedoucí přes všechny podlaží DPS, s možností převozu na lůžku (neslouží 

k evakuaci osob). Společné prostory včetně sociálních zařízení jsou řešeny jako 

bezbariérové. Druhé schodiště spojuje pouze nadzemní podlaží.  

 

1NP DPS 

V levém křídle je provoz jídelny a společenské místnosti se vstupem na terasu 

(orientace jih, východ, západ) včetně zásobování, skladu, přípravny jídel a mytí nádobí, 

sociálních zařízení a společné kuchyňky. Dále je v levém křídle veřejný provoz 

ordinace s vlastním vstupem (orientace na jih) včetně čekárny, zázemí a sociálního 

zařízení. V průčelí křídel je veřejný provoz kavárny se smíšenkou (orientace jihozápad) 

včetně zázemí. V pravém křídle je veřejný provoz kadeřnictví, pedikúry a manikúry 



 

21 

 

(orientace na západ) včetně zázemí a koupelny. Vstup a sociální zařízení má společné 

s kavárnou. Dále je v pravém křídle provoz pečovatelek a správa areálu (orientace 

východ, jih, západ) včetně úklidové místnosti, koupelny, prádelny se sušárnou a 

žehlírnou, skladem prádla, kanceláří, zázemí pečovatelek, sociálních zařízení a bytu 

správce 2KK.  

 

2-3NP DPS 

Ve 2NP 3NP je sklad. Káždé patro má 17 bytů. Dva byty jsou 2kk (zádveří, WC 

s koupelnou, obytná kuchyně, lodžie a ložnice), 12 bytů 1kk (zádveří, WC s koupelnou, 

obytná kuchyně s jedním lůžkem a lodžie), dva byty jsou 1kk bezbariérové s jedním 

lůžkem a jeden byt 1kk bezbariérový se dvěma lůžky. Bezbariérové byty jsou umístěné 

v blízkosti výtahu. Všechny byty jsou přizpůsobeny lidem ve stáří s orientací na jih a 

západ. 

 

1S DPS 

Hromadná garáž pro skupinu 1a (osobní vozidla) je řešena jako jednosměrná. 

Vjezdem z komunikace vedoucí k zahrádkářské osadě a výjezdem do ulice Řezáčova. 

Pro lidi ve stáří je zde navrženo 13, šikmých (60°) parkovacích stání. V suterénu je šest 

kójí, dva sklady a technické zázemí (výměníková stanice, dílna, vodoměrná místnost, 

technická místnost slaboproudu, strojovna výtahu, opravárenská dílna, kanalizační 

šachta). Při výjezdu z garáže jsou pod lávkou schovány kontejnery na komunální, 

tříděný odpad a odpad z ordinace.    

 

BD  

Hlavní chodby podlaží jsou spojeny dvouramenným schodištěm. 

Byt 1kk – zádveří, koupelna s WC, obytná kuchyně s dvojlůžkem, lodžie  

Byt 2kk – zádveří, koupelna s WC, obytná kuchyně, lodžie, ložnice 

 

1NP BD 

Sedm kójí s chodbou (orientace severozápad), dva byty 1kk (orientace 

severovýchod a jihovýchod) 

 

2NP-3NP BD 

Dva byty 2kk (orientace jihozápad a severozápad) a dva byty 1kk (orientace 

severovýchod a jihovýchod) na každém podlaží. 

 

4NP BD  

Šest kójí s chodbou (orientace jihozápad) s lodžií a vlezem na střechu DPS, 

jeden byt 1KK (orientace severozápad) a dva byty 2kk (orientace severovýchod a 

jihovýchod) 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Veřejné prostory objektu DPS včetně vstupu do BD a DPS jsou řešeny jako 

bezbariérové. Dále v DPS je 6 bytů 1kk řešených bezbariérově dle vyhlášky 398/2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb. Ostatní 

byty DPS jsou přizpůsobeny lidem se sníženou schopností pohybu.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Péče a bezpečnost provozu stavby musí být zajištěna v souladu s příslušnými platnými 

předpisy a vyhláškami.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Pro řešené území byla zvolena koncepce spojených objektů DPS elkového 

půdorysu a BD čtvercového půdorysu. Objekty překonávají různé výškové úrovně terénu 

podzemními garážemi částečně podsklepenými pod DPS. Svažitý terén a různá výška 

budov připívají k celkovému architektonickému dojmu. Objekty budou, tak jako okolní 

stavby zastřešeny plochou střechou, kde bude navíc kačírek. K ,,rozbití‘‘ fasády jsou 

využity lodžie a různě barevné fasádní desky bezkontaktního zateplovacího systému. Na 

objektech se bude střídat tmavá a světlá přírodní barva. Lodžie nad chodníkem vytváří 

podloubí k jednotlivým vstupům do provozů DPS a spojuje terasy kavárny a terasu 

jídelny, nad níž je altán. Místo pro tříděný a komunální odpad je schováno pod ŽB lávkou 

při výjezdu z garáží. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Obvodové stěny z keramických tvarovek a ŽB tl. 250 mm s provětrávanou 

fasádou. Obvodové ŽB stěny suterénu tl. 300 mm. Ztužující jádra tl. 200 a 250 mm. ŽB 

sloupy 300x300 mm a 250x250 mm. Nosné zdi z keramických tvarovek tl. 250 mm. 

Příčky zděné tl. 100 a 125 mm. Příčky SDK tl. 125 mm. Překlady ŽB monolitické a 

keramické. Stropy a střecha ŽB monolitická tl. 220 mm (DPS), tl. 150 mm (BD), 

schodiště ŽB prefabrikovaná. ŽB základová deska uložená na pilotách. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Použité materiály vyhovují požadavkům mechanické odolnosti. Stabilita 

jednotlivých nosných konstrukcí bude ověřena statikem. Založení stavby bude ověřena 

geotechnikem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení 

Větrání bude především přirozeně okny. V sociálních zařízeních, přípravny jídel, 

jídelny a společenské místnosti a zázemích provozů, kde není možné okny větrat, bude 

VZT lokální jednotka zavěšená pod stropem. Pro vytápění a ohřev TUV bude sloužit 

výměníková stanice napojená na teplovod. Kanalizační přípojky budou ústit do již 

vybudované splašková a dešťová kanalizace. Zdroj pitné vody bude z veřejné 

vodovodní sítě.  

   

b) výčet technických a technologických zařízení 

Motor výtahu, výměníková stanice, 4 x lokální VZT jednotky závěsné, běžné 

vybavení v domácnosti.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Pro projektovou dokumentaci bylo zpracováno, jako příloha k projektu. 
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b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Pro projektovou dokumentaci bylo zpracováno, jako příloha k projektu.  

  

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Pro projektovou dokumentaci bylo zpracováno, jako příloha k projektu.  

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Pro projektovou dokumentaci bylo zpracováno, jako příloha k projektu.  

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Pro projektovou dokumentaci bylo zpracováno, jako příloha k projektu.  

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění     

   vnitřních a vnějších odběrných míst 

Pro projektovou dokumentaci bylo zpracováno, jako příloha k projektu.  

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Na pozemku bude zajištěn dostatečná prostor a průjezd k přistavění požárního 

vozidla.  

  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Projekt neřeší   

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Pro projektovou dokumentaci bylo zpracováno, jako příloha k projektu. 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Pro projektovou dokumentaci bylo zpracováno, jako příloha k projektu 

   

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Pro projektovou dokumentaci bylo zpracováno, jako příloha k projektu.  

 

b) energetická náročnost stavby  

Pro projektovou dokumentaci bylo zpracováno, jako příloha k projektu.  

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nejsou využívány alternativní zdroje energií.  

 

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.)  

Větrání bude především přirozeně okny. V sociálních zařízeních, přípravny jídel, 

společenské místnosti a zázemích provozů, kde není možné okny větrat, bude VZT 
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lokální jednotka zavěšená pod stropem. Pro vytápění a ohřev TUV bude sloužit 

výměníková stanice napojená na teplovod Teplárny Brno. Kanalizační přípojky budou 

ústit do již vybudované splašková a dešťová kanalizace. Zdroj pitné vody bude 

z veřejné vodovodní sítě. Osvětlení bude zajištěno dostatečnou plochou zasklení a 

umělým osvětlením. Objekt se nachází v klidné lokalitě bez výrazného zdroje hluku. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba neřeší. V místě stavby je z existujících průzkumů zjištěn nízký radonový 

index.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba neřeší  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba neřeší  

 

d) ochrana před hlukem 

Nejsou vyžadována opatření k ochraně proti hluku, nejsou překročeny stanovené 

limity.  

 

e) protipovodňová opatření 

V místě stavby není stanoveno záplavové území, projekt řeší pouze opatření proti 

dešťové vodě a to svody do dešťové kanalizace.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Novostavba bude mít tři přístupové komunikace (dvě do hromadné garáže a jednu 

ke vstupu a parkovišti). Dvě jsou původní napojené z ulice Řezáčova a třetí z 

plánované komunikace vedoucí k zahrádkářské osadě (samostatná akce). El. Energie 

bude zajištěna z místního rozvodu ČEZ (napojení objektů a ochrana – přechodka 

stávajících rozvodů je osamostatněná akce ČEZ). Stavba bude napojena na vodovodní 

řád, splaškovou a dešťovou kanalizaci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Do 

objektu bude pro vytápění a tuv přiveden teplovod společnosti Teplárny Brno a.s 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Projekt neřeší. 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení  

Novostavba bude mít tři přístupové komunikace (dvě do hromadné garáže a jednu 

ke vstupu a parkovišti). Dvě jsou původní napojené z ulice Řezáčova p.č. 2450/75 a p.č. 

2450/76 a třetí z plánované komunikace vedoucí k zahrádkářské osadě (samostatná akce). 

Bude řešeno dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
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Všechny stávající přípojné komunikace a nově vybudovaná místní komunikace 

k zahrádkářské kolonii (samostatná akce) bude napojena na ulici Řezáčova. Bude řešeno 

dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.  

 

c) doprava v klidu 

Klidová doprava, tj. odstavování a garážování vozidel, je situováno na vlastním 

pozemku. Veřejné parkoviště na p.č. 2450/3 bude mít 21 parkovacích stání (z toho dva 

pro invalidy a jedno pro RZ). Hromadná garáž DPS bude mít 13 parkovacích stání 

z toho dva pro invalidy. Je řešeno dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, ČSN 73 6058 Jednotlivé, 

řadové a hromadné garáže 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší doprava je umožněna chodníky při komunikacích a prostřednictvím 

zklidněných komunikací. Řešeným územím neprochází žádná značená turistická stezka 

ani cyklotrasa.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Množství vykopané zeminy se přibližně rovná množství zeminy potřebné pro 

násypy. V průběhu výstavby se budou provádět terénní úpravy potřebné pro realizaci 

stavby. Po dokončení stavby bude provedeno vysvahování od DPS směrem k nově 

vybudované komunikaci k zahrádkářské osadě (samostatná akce). Dále budou 

provedeny terénní úpravy nově vybudovaného parku a běžné terénní úpravy kolem 

objektů. Stromy, které nejsou na místech plánovaných staveb budou při výstavbě DPS a 

BD zachovány. V místě komunikace k zahrádkářské osadě (samostatná akce) budou 

stromy odstraněny.   

 

b) použité vegetační prvky 

Projekt neřeší vegetační prvky   

 

c) biotechnická opatření 

Projekt neřeší biotechnická opatření.  

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

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

Veškeré odpady související se stavební činností (zbytky materiálů, atd.) musí být 

likvidovány v souladu s příslušnými předpisy o zacházení s odpady. Dodavatel stavby 

předloží doklady o likvidaci odpadů. Zbytky materiálů ze stavby budou vady 

příslušným dodavatelem prací odvezeny a upotřebeny při jiných akcích, případně budou 

jím likvidovány v souladu s předpisy o nakládání s odpady. Výkopová zemina bude 

použita k terénním úpravám kolem objektu. Dešťové vody z objektu a zpevněných 

ploch budou svedeny do dešťové kanalizace. Likvidace provozního odpadu (komunální 

odpad – bude ukládán do kontejneru) bude smluvně zajištěna. Splaškové vody budou 

svedeny do splaškové kanalizace.  
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Kategorizace odpadů 
150101 Obaly plastové a lepenkové. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel  

 stavby. 

150102 Obaly plastové. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 

150103 Obaly dřevěné Použití k otopu příp. odvoz na řízenou skládku, zajistí   

 dodavatel stavby. 

170101 Beton (dlažba, zbytky ze stavby). Odvoz na recyklační linku, zajistí   

 dodavatel stavby. 

170102 Cihelné zdivo (zbytky ze stavby) Odvoz na recyklační linku, zajistí   

 dodavatel stavby. 

170103 Keramické výrobky (obklady) Odvoz na recyklační linku, zajistí    

 dodavatel stavby. 

170201 Dřevo (bez povrchové úpravy) Použití k otopu příp. odvoz na řízenou  

 skládku, zajistí dodavatel stavby. 

170203 Zbytky plastů. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 

170405 Železný odpad, oplechování. Odvoz do sběrných surovin, zajistí    

 dodavatel stavby. 

170411 Zbytky kabelů. Odvoz do sběrných surovin, zajistí dodavatel stavby. 

170604 Zbytky izolací. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 

170802 Zbytky SDK desek. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 

080118 Jiné odpady z odstraňování barev včetně obalů. Odvoz na řízenou   

 skládku k likvidaci, zajistí dodavatel stavby.  

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Na pozemcích se nevyskytují žádné 

památné stromy.   

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Projekt neřeší  

 

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

Projekt neřeší 

 

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

podle jiných právních předpisů 

V místě stavby se nevyskytují žádná ochranná pásma.   

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Budou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva dle platný norem a zákonů.   

B.8 Zásady organizace výstavby  

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

Stavba bude stavebním materiálem zajištována subdodávkou nebo vlastní 

dopravou z blízkých stavebnin.  
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b) odvodnění staveniště 

 Odvodnění do stávající dešťové kanalizace. Odtokové poměry se novostavbou 

nezmění.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemky jsou napojené třemi přístupovými komunikacemi ke garážím (2450/75, 

2450/76, 3986) na ulici Řezáčova. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Hlučné práce budou regulovány dohodou se sousedy. 

  

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

Bude zajištěno dle platných norem a předpisů.  

  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Staveniště bude pouze dočasné, pouze na pozemku investora   

 

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

Zbytky materiálů ze stavby budou vady příslušným dodavatelem prací odvezeny 

a upotřebeny při jiných akcích, případně budou jím likvidovány v souladu s předpisy o 

nakládání s odpady.  

 

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

Výkopová zemina bude použita k terénním úpravám kolem objektu. Množství 

vykopané zeminy se přibližně rovná množství zeminy potřebné pro násypy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Všechny odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v souladu s 

příslušnými předpisy o zacházení s odpady. Dodavatel stavby předloží doklady o 

likvidaci odpadů. 

  

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů3 

Bude zajištěno dle platných norem a předpisů.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Projekt neřeší  

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba nevyžaduje zábory na veřejných dopravních komunikacích. 

   

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vlivem vnějšího prostředí nevznikají zvýšené nároky na ochranu stavby.  

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Demolice stávajících staveb 
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Zemní práce a vytyčení objektů 

Betonování základů  

Zdění (bednění a vylévání) obvodových, nosných stěn a sloupů včetně překladů  

Bednění a vylévání monolitického stropů a střechy včetně překladů a věnce 

Zdění příček, montovaných příček 

Podlahy  

Montáž oken 

Omítky, parapety  

Nášlapná vrstva  

Obklady  

Dokončovací práce (otopná tělesa, obložkové zárubně, osazení dveří)  

omítka, malba   
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D. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
  

D. 1. 1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Pro řešené území byla zvolena koncepce spojených objektů DPS elkového 

půdorysu a BD čtvercového půdorysu. Objekty překonávají různé výškové úrovně terénu 

podzemními garážemi částečně podsklepenými pod DPS. Svažitý terén a různá výška 

budov připívají k celkovému architektonickému dojmu. Objekty budou, tak jako okolní 

stavby zastřešeny plochou střechou, kde bude navíc kačírek. K ,,rozbití‘‘ fasády jsou 

využity lodžie a různě barevné fasádní desky bezkontaktního zateplovacího systému. Na 

objektech se bude střídat tmavá a světlá přírodní barva. Lodžie nad chodníkem vytváří 

podloubí k jednotlivým vstupům do provozů DPS a spojuje terasy kavárny a terasu 

jídelny, nad níž je altán. Místo pro tříděný a komunální odpad je schováno pod ŽB lávkou 

při výjezdu z garáží. 

 

Vstup do DPS a BD  

Je řešen jako společný včetně prostoru pro kočárky, kola a vozíky odkud je také 

vstup na lodžii. Vstup je řešen bezbariérově. 

 

DPS  

Dispozice vychází ze zkušeností MMR již stávajících zařízení (zdroj: Domy 

s pečovatelskou službou katalog technických řešení).  

Na každém nadzemním podlaží jsou dvě hlavní chodby (orientace na sever a východ) 

s vlastními dvouramennými schodišti (dva požární úseky). Při vstupu je schodiště a 

výtah vedoucí přes všechny podlaží DPS,  s možností převozu na lůžku (neslouží 

k evakuaci osob). Společné prostory včetně sociálních zařízení jsou řešeny jako 

bezbariérové. Druhé schodiště spojuje pouze nadzemní podlaží.  

 

1NP DPS 

V levém křídle je provoz jídelny a společenské místnosti se vstupem na terasu 

(orientace jih, východ, západ) včetně zásobování, skladu, přípravny jídel a mytí nádobí, 

sociálních zařízení a společné kuchyňky. Dále je v levém křídle veřejný provoz 

ordinace s vlastním vstupem (orientace na jih) včetně čekárny, zázemí a sociálního 

zařízení. V průčelí křídel je veřejný provoz kavárny se smíšenkou (orientace jihozápad) 

včetně zázemí. V pravém křídle je veřejný provoz kadeřnictví, pedikúry a manikúry 

(orientace na západ) včetně zázemí a koupelny. Vstup a sociální zařízení má společné 

s kavárnou. Dále je v pravém křídle provoz pečovatelek a správa areálu (orientace 

východ, jih, západ) včetně úklidové místnosti, koupelny, prádelny se sušárnou a 

žehlírnou, skladem prádla, kanceláří, zázemí pečovatelek, sociálních zařízení a bytu 

správce 2KK.  

 

2-3NP DPS 

Ve 2NP a 3 NP je sklad. Káždé patro má 17 bytů. Dva byty jsou 2kk (zádveří, 

WC s koupelnou, obytná kuchyně, lodžie a ložnice), 12 bytů 1kk (zádveří, WC 

s koupelnou, obytná kuchyně s jedním lůžkem a lodžie), dva byty jsou 1kk bezbariérové 

s jedním lůžkem  a jeden byt 1kk bezbariérový se dvěma lůžky. Bezbariérové byty jsou 
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umístěné v blízkosti výtahu. Všechny byty jsou přizpůsobeny lidem ve stáří s orientací 

na jih a západ. 

 

1S DPS 

Hromadná garáž pro skupinu 1a (osobní vozidla) je řešena jako jednosměrná. 

Vjezdem z komunikace vedoucí k zahrádkářské osadě a výjezdem do ulice Řezáčova. 

Pro lidi ve stáří je zde navrženo 13,  šikmých (60°) parkovacích stání. V suterénu je šest 

kójí, dva sklady a technické zázemí (výměníková stanice, dílna, vodoměrná místnost, 

technická místnost slaboproudu, strojovna výtahu, opravárenská dílna, kanalizační 

šachta). Při výjezdu z garáže jsou pod lávkou schovány kontejnery na komunální, 

tříděný odpad a odpad z ordinace.  

b) Bezbariérové užívání stavby 

Veřejné prostory objektu DPS včetně vstupu do BD a DPS jsou řešeny jako 

bezbariérové. Dále v DPS je 6 bytů 1kk řešených bezbariérově dle vyhlášky 398/2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb. Ostatní 

byty DPS jsou přizpůsobeny lidem se sníženou schopností pohybu. 

 

Vstup do objektu  

Hlavní vstup do objekt je řešen jako bezbariérový. Vstupní dveře do objektu je 

řešen dvoukřídlími dveřmi šířky 1250 mm s otvíravým křídlem šířky 900 mm, dveře 

vybaveny samo zavíračem. Před vstupem do objektu je vodorovná plocha (do sklonu 

2%). velikosti min. 1500 x 1500 mm. Spodní rám dveří je vysoký 400 mm. Dveře ve 

výšce 850 mm jsou opatřeny madlem. Ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 

1400 až 1600 mm bude nalepený výrazný pruh š. 50 mm nebo pruh ze značek o 

průměru 50 mm vzdálených od sebe 150 mm, jasně viditelný oproti pozadí. Výškový 

rozdíl ve vstupu činí max 20 mm. 

 

 

 

Zvonkové tablo 

Zvonkové tablo domovního telefonu je umístěno na stěně před vstupem do 

objektu. Horní hrana zvonkového tabla je ve výšce 1200 mm od podlahy. 

 

Domovní schránky 

 Bloky domovních schránek pro DPS budou umístěné v m. č. 101 Zádveří. Bloky 

domovních schránek pro BD budou umístěné v m. č. 161 Chodba č. 3. Spodní hrana 

schránek bude 700 mm od podlahy. Horní hrana schránek bude max 1700 mm od 

podlahy. Schránky bezbariérových bytů, budou ve výšce 850 až 1200 mm nad 

podlahou. 

 

Schodiště 

Rozměry schodiště splňují vyhlášku č. 398/2009 a ČSN 73 4130. Schodiště je 

opatřeno oboustranným madlem ve výši 900 mm, přesahujícím o 150 mm první a 

poslední schodišťový stupeň. Madlo je vzdálené 60 mm od zdi. Tvar madla splňuje 

vyhlášku č. 398/2009 Sb. Madlo podél zrcadla schodiště je průběžné, na celou výšku 

schodiště. Stupnice nástupního a výstupního schodu je barevně odlišena od ostatních 

stupnic schodiště. 

 



 

31 

 

Výtah 

Velikost vnitřního prostoru kabiny výtahu je 1400 x 2500 mm s možností 

převozu na lůžku. Volná plocha před výtahem je min 1500 x 1500 mm. Dveře výtahu 

jsou samočinné, vodorovně posuvné šířky min. 900 mm. Ovládací tabla výtahu budou 

osazena do výšky horní hrany tabla 1200 mm. Ve výtahové kleci musí být instalováno 

sklopné sedátko v dosahu ovladačů. Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do 

výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky 

nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry 

standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak 

nemusí provádět. Musí být splněny požadavky na akustickou a hlasovou signalizaci 

v kleci výtahu i ve stanicích. Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídící systém 

signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby se 

zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze. Obousměrné dorozumívací 

zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto 

zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 k vyhlášce 398/2009. 

 

Společné prostory domu 

Všechny společné prostory jsou bezbariérově přístupné pro osoby zdravotně 

postižené. Šířka dveří do společných prostor je 900 mm. Velikost bezbariérových 

místností např. hygienická zařízení včetně jejího vybavení splňuje vyhlášku č. 398/2009 

Sb. Podlahy jsou navrženy s povrchem - součinitel smykového tření 0,5. 

 

Bezbariérové byty 

Šířka do všech prostor bezbariérového bytu je 900 mm. Velikost bezbariérových 

místností např. hygienická zařízení včetně jejího vybavení splňuje vyhlášku č. 398/2009 

Sb.  

 

Chodníky 

Podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 

1:50 (2,0%) Všechny nově budované chodníky budou vybaveny přirozenými vodícími 

liniemi pro zrakově postižené. 

 

Parkovací stání 

V hromadné garáži a na parkovišti je dodržen minimální požadovaný počet stání 

dle § 8 vyhlášky č. 398/2009 Sb. Stání odpovídají svými parametry podmínkám této 

vyhlášky. Všechna parkovací stání pro vozidla zdravotně postižených osob budou 

označena mezinárodním symbolem přístupnosti. 

 

c) Stavební fyzika 

Všechny konstrukce byly posouzeny dle příslušných norem a předpisů. Jednotlivé 

posudky viz část Stavební fyzika.  
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D. 1. 2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

a) Výkopy, pažení a zásypy 

Tato část dokumentace řeší zejména rozsah výkopů nutných pro realizaci 

stavebních objektů, nikoli inženýrských sítí (výkopy inženýrských sítí jsou součástí 

jejich dodávky).  

 Při odstranění garáží bude provedeno svahování. Nutný posudek geologa, který 

při samotných pracích, potvrdí předpoklady návrhu svahování. Výkopy pro základové 

pasy, žebra a desku budou prováděny výkopem svislou stěnou, následně bude osazeno 

bednění bočních ploch, aby se zabránilo znečištění výztuže při případném sesunutí 

hrany výkopu. Drenážní opatření bude navrhnuto dle geologického a hydrologického 

průzkumu. Při provádění výkopových prací je nutno zamezit negativnímu působení 

klimatických vlivů (rozmáčení a promrznutí) na spáru pod základovou deskou. 

V prostoru po sejmutí poslední vrstvy zeminy (cca 30 cm) je nutno okamžitě provést 

nehutněný štěrkopískový podsyp a spáru uzavřít vrstvou suchého podkladního betonu. 

Před zahájením zemních prací bude zajištěno vytýčení všech stávajících sítí na 

pozemku investora i sousedních dotčených pozemcích a také jejich zajištění. 

 

b) Založení   

 Pro založení stavby jsou navrženy piloty Ø 800 mm. Průměry a délky pilot 

budou přesněji navrženy dle podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. Průměry 

a délky pilot jsou navrženy v závislosti na intenzitě zatížení, úrovni založení a 

geologickém profilu. Skladba podloží se však může lokálně měnit. Na stavbě je nutná 

přítomnost geologa, který potvrdí předpoklady návrhu. Pokud dojde k odlišnostem, 

musí být ihned informován statik a bude provedeno přepočítání délek pilot dle 

skutečného geologického profilu. Rozhodující parametr pro piloty je jejich délka a 

velikost vetknutí do únosného podloží. Piloty jsou navrženy osově pod sloupy a pod 

vnitřními stěnami. Způsob založení (piloty) byl zvoleny s ohledem na velké zatížení 

objektu a hodnotou únosnosti zeminy.  

 Na pilotách bude vybetonovaná ŽB základová deska. v místech styku základové 

desky s UT budou navíc ŽB žebra pro snížení rizika promrzání základové desky a 

eliminaci tepelného mostu. U stěn prostorů pro komunální a tříděný odpad budou ŽB 

pasy.  

 Beton plošných a hlubinných základů bude C25/30 (prostředí XC2, XA1), 

konzistence betonové směsi S4, kamenivo frakce max 22 mm. Výztuž – B500B.  

Bude vybetonována základová deska tl. 350 mm s přísadou Xypex (Xypex Admix C-

1000NF 2kg/m3). Bude použit beton C25/30 (prostředí XC2, XA1) ocel B500B.  

Projektant požaduje při provádění založení objektu dohled geologa, převzetí 

základové spáry a při vrtání pilot potvrzení geologického profilu z provedeného 

průzkumu. V případě výrazných odlišností od předpokládaného stavu je nutné založení 

objektu znovu posoudit. Dále projektant požaduje, aby základovou spáru přebíral statik.  

 

c) Obvodový plášť, vnitřní stěny a příčky 

Stěny jsou v projektu kótovány bez omítek v koordinačních rozměrech.  

V objektu se nacházejí různé typy svislých konstrukcí. Dle funkce, kterou mají splňovat 

a materiálu je lze rozdělit: 
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- Obvodový plášť nadzemních podlaží: tvarovka Heluz Family 25 broušená zděná 

na tenkovrstvé celoplošné lepidlo.   

- Obvodový plášť suterénu včetně opěrných zdí: ŽB stěna tl. 300 mm (v místě 

dilatace mezi DPS a BD TL. 250 mm), beton C 30/37 XC2 s přísadou Xypex 

(Xypex admix C-1000NF 2 kg/m3), výztuž B500B 

- Obvodový plášť schodišťových jader včetně severní a východní stěny DPS: 

ŽB stěna tl. 250 mm, beton C25/30 XC4, výztuž B500B 

- Schodišťové jádro: ŽB stěna tl. 250 mm, beton C25/30 XC1, výztuž B500B 

- Výtahová šachta: ŽB stěna tl. 200 mm, beton C25/30 XC1, výztuž B500B    

- Vnitřní mezi bytové a mezi provozní nosné zdivo včetně oddělení od chodeb a 

vyzdění šachet: tvarovky HELUZ AKU 25 MK, P15 zděná na celoplošné 

lepidlo. 

- Vnitřní nosné zdivo v místě dilatace: tvarovka Heluz 17,5 zděná na celoplošné 

lepidlo.  

- Vnitřní nosné zdivo suterénu: tvarovka Heluz AKU 25 MK, P15 zděná na 

tenkovrstvé celoplošné lepidlo.   

- Zděné příčky mezi kójemi: tvarovka Heluz 8 broušená zděná na tenkovrstvé 

celoplošné lepidlo.  

- Zděné příčky mezi provozy, šachtové stěny: tvarovka Heluz 11,5 broušená 

zděná na tenkovrstvé celoplošné lepidlo.  

- Lehké příčky provozů, bytů: SDK příčka Rigidur opláštění z každé strany 1x 

SDK deskou určené do vlhka tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 60 mm. 

- Skleněná příčka mezi m. č. 136 (kavárna a smíšenka) a m. č. 104 (chodba č. 1): 

nenosná bezrámová interiérová příčka s požadavkem požární odolnosti EI 45 

DP1.  

 

Vnitřní příčky (konstrukce dodatečně zděné) musí být vyzděny max. 20 mm pod 

spodní hranu desky. Takto vzniklá spára mezi příčkami a žb. stropem by se měla vyplnit 

pružným materiálem těsně před realizací omítek. Vnitřní nosné zdivo ztužené ŽB 

věncem bude vyzdíváno současně s obvodovým pláštěm (před betonáží dalšího 

monolitického stropu).  

 

Poznámka: Ve zdivu, kde jsou kladeny akustické požadavky (zdivo mezi byty, 

bytem a společnou chodbou, ordinace apod.) jsou kladeny akustické požadavky. Do této 

konstrukce nesmí být prováděny jakékoliv drážky, niky a prostupy. Veškeré kabelová 

vedení mohou být provedeny pouze v tloušťce omítky.  

 

d) Sloupy  

Rozměry sloupů byly stanoveny na základě empirických vztahů. Nutno staticky 

ověřit. V hromadné garáži DPS jsou použity ŽB sloupy 300 x 300 mm. V místě dilatace 

v hromadné garáži DPS jsou použity dva sloupy vedle sebe 250 x 300 mm. Z betonu 

C25/30 XC1, ocel B500B. V nadzemních podlažích DPS jsou použity ŽB sloupy 250 x 

250 mm. Beton C25/30 XC4, ocel B500B.  

 

 

 

e) ŽB konstrukce stropů, střech a lodžií. 
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Monolitické železobetonové stropy byly navrženy dle empirických vztahů dle 

ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou 

směrech. Nutno staticky ověřit. Nad hromadnou garáží DPS bude vybetonována 

monolitická, lokálně podepřená bez hřibová stropní deska tl. 220 mm. Nad výjezdem 

z parkingu bude tato deska vytažená ven, podporována ŽB stěnami se systémem 

přerušení tepelných mostů Schöck Isokorb typ KXT s tepelným izolantem tl. 120 mm. 

Nad 1NP, 2NP včetně střechy nad 3NP DPS bude vybetonována monolitická, prostě 

podepřená stropní deska tl. 220 mm. Stropy budou z betonu C25/30 XC1, ocel B500B. 

Střechy budou z betonu C25/30 XC4, ocel B500B. Desky lodžie budou k ŽB 

vodorovným konstrukcím kotveny systémem přerušení tepelných mostů Schöck Isokorb 

typ KXT s tepelným izolantem tl. 120 mm. 

 

f) Překlady 

 Překlady jsou vykázány v tabulce překladů v půdorysech. V objektu se nachází 

různé druhy použitých překladů: 

 

- V obvodových konstrukcích u otvorů bude vybetonován současně s věncem a 

stropem. Bude použit beton C25/30 XC1, ocel B500B.  

- U ŽB obvodových stěn je překlad jejich součástí.  

- U vnitřních nosných zdí tl. 250 mm bude plochý překlad Heluz 2x115 a u 

vnitřních nosných zdí tl. 175 mm bude plochý překlad Heluz 1x175.  Překlady 

budou použity v kombinaci s nízkými cihlami Heluz. Překlady budou osazeny 

do cementového maltového lože M10 v tl. 10 mm. Vzhledem k šířce otvoru ≤ 

2,25 m a nadezdívky ≤ 1 m není nutné promaltovávat styčné spáry 

(technologický předpis výrobce). Zvolené délky budou dle techn. předpisu 

výrobce (viz jednotlivé půdorysy). 

- U zděných příček jsou použity otvory s ocelovou zárubní. Zde místo překladů 

jsou do maltového lože ložné spáry vloženy dva pruty betonářské výztuže o 

průměru 8 mm s přesahem 500 mm.  

 

g) Schodiště 

DPS má dvě dvouramenné schodiště. Schodiště jsou navržena jako 

prefabrikovaná ramena uložená na monolitické podesty a mezipodesty. Podesty jsou 

součástí stropní desky, mezipodesty budou prováděny dodatečně např. pomocí lišt 

vylamovaní výztuže ve schodišťových stěnách. Bude použit beton C25/30 XC1 

s výztuží B500B. Tloušťka schodišťové desky 160 mm. Tl mezipodesty je 170 mm. 

Mezi schodištěm a výtahovou šachtou, šachtou a stropem bude vložen pás vibrační 

izolace Belar Be 0,8 tl. 20 mm.  

 

h) Dilatace 

Dilatace objektové 

Objekty mají tři dilatační celky resp. dvě dilatační spáry vedoucí celým 

objektem kromě základů. Jejich tloušťky jsou 30 mm. První dilatace je mezi křídly DPS 

a druhá dilatace mezi DPS a BD. Ve spáře budou uloženy smykové trny umožňující 

dilataci ve vodorovném směru. Smykové trny budou např. Schock Dorn ED 20 (Vrd=22 

kN). Dilatační spára bude utěsněna pomocí těsnícího pásu (např. Kunex DA 24). 

Z vnitřní strany bude vložen ukončovací pás (např. Kunex FA 90). Jako výplň 
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dilatačních spár bude použit EPS, vkládaný vždy pouze v jedné vrstvě. V případě, že 

konstrukce je současně požárně dělící konstrukcí, bude jako výplň dilatační spáry 

použito izolace na bázi minerálních vláken, vkládané vždy pouze v jedné vrstvě. Krytí 

dilatačních spár bude provedeno dodatečně systémovými lištami v rámci povrchových 

úprav nebo podlahy. Pro výplň mezi lištami budou použity buď systémové silikonové 

nebo pryžové profily v barvě odpovídající povrchové úpravě, nebo trvale pružné 

přetíratelné tmely.  

Dilatační spáry musí probíhat všemi vrstvami skladby např. hydroizolací, musí 

tak splňovat systémové, certifikované a autorizované řešení výrobce, tak aby plnila 

svoji funkci.  

 

Dilatace objemové 

Dilatace, její velikost a úprava je dána technologickým předpisem zpracování 

jednotlivých technologických celků. Velikost dilatačního celku, úprava dilatace a 

návaznost na okolní konstrukce je dána systémovým a certifikovaným technologickým 

předpisem výrobce. 

 

ch) Hydroizolace a odvodnění 

Hydroizolace spodní stavby, odvodnění parkingu. 

Hydroizolace spodní stavby DPS je řešena samotnou železobetonovou 

konstrukcí, která je provedena jako tzv. Xypexová vana. Spodní stavba nebude opatřena 

povlakovou izolací. Vodotěsnost betonové konstrukce bude zajištěna přidáním 

krystalizační přísady Xypex pro zamezení tvorby nadměrných trhlin do betonové směsi. 

ŽB základová deska umístěná přímo na terénu bude opatřena hydroizolačním nátěrem 

polycementovou stěrkou Waterfin PV tl. 1 mm. Pokud by bylo zjištěno geologickým 

průzkumem agresivní prostředí, je nutné konstrukce na styku se zeminou opatřit 

nátěrem Xypex. Nadzemní zdivo ve styku s terénem bude opatřeno hydroizolací 

z asfaltového pásu např. Glastek 40 special mineral vytažené 300 mm nad okolní terén.  

 Odvodnění parkingu 1S v DPS bude řešeno pomocí liniového odpařujícího 

žlabu, který bude vytvořen v žb betonové mazanině na základové desce. Bude osazen 

roštem vhodným pro zatížení osobními automobily. 

 

Hydroizolace, odvodnění střechy 

Hydroizolace střechy (vrchní vrstva) bude provedena z celoplošně nataveného 

pásu z modifikovaného bitumenu s odolností proti prorůstání kořínků s certifikací 

v systému Broof (t3). Parozábrana střechy (spodní vrstva) celoplošně lepený pás 

z modifikovaného bitumenu. Položena na asfaltový penetrační nátěr Siplast Primer 

případně ALP-M. Hydroizolace střechy je vytažená na atiku.  

K odvodnění bude využito dvoustupňové vpusti (s odvodněním vrchní 

hydroizolace a parozábrany). Vnitřní svody budou provedeny z běžného odpadního 

potrubí. V atikách budou osazeny pojistné přepady.  

  

Hydroizolace, odvodnění v koupelnách 

V koupelnách bude provedena stěrková hydroizolace. Tato hydroizolace bude 

„vytažena“ 150 mm na stěnu, u sprchových koutů a vany do výše obkladu. 

Hydroizolační stěrka bude provedena pouze v koupelnách, na samostatných WC 

nikoliv. 
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Odvodnění (odtok bezbariérové sprchy) v koupelnách DPS je pomocí žlabu 

Schlüter®-KERDI-LINE zapuštěného v podlaze (viz technický lit výrobce).  
 

Hydroizolace, odvodnění lodžií  

U lodžií bude provedena hydroizolační polymerová stěrka aplikovaná dle 

technolog. předpisu výrobce např. MAPEI Mapelastic, vytažena do výše 350 mm.  

Lodžie nejsou odvodněny, pouze vyspádovány k vnějšímu obvodu s okapnicí ze strojně 

lakovaného plechu.  

 

Pojistná hydroizolace stěn 

U provětrávané fasády bude na TI aplikována vysoce paropropustná membrána Dupont 

Tyvek.  

 

i) Izolace proti radonu 

Dle existujících geologických vrtů byl zjištěn mírný radonový index, izolace proti 

radonu není nutná.  

 

j) Tepelná izolace 

Fasádní zateplovací systém 

Bude použit provětrávaný fasádní systém CETRIS VARIO s ocelovým 

pozinkovaným roštem např. s nosným roštem LA-LV1, cementotřískovými deskami tl. 

10 mm a tepelnou izolací ISOVER UNI ( = 0,035 W/mK). tl. 180 mm a vzduchovou 

mezerou tl. 50 mm. Na TI bude aplikována difuzně propustná fólie Dupont Tyvek. 

Vrtání otvorů a rozpětí nosných podpor musí odpovídat technologickému 

předpisu výrobce. Připevnění desek na nosnou konstrukci musí umožnit posuv 

způsobený objemovými změnami fasádních desek. Jednotlivé fasádní prvky je nutno 

klást se spárami min. 5 mm při rozměru prvku do 1 600 mm a min. 10 mm při 

maximálním rozměru 3 350 mm. V případě dodatečného zhotovení otvorů v systému 

VARIO musí být průměr otvoru 10 mm (při maximálním rozměru do 1 600 mm postačí 

průměr 8 mm).  

Svislé podpory budou s roztečí menší jak 500 mm s odstupem vrutů menších jak 

500 mm. Vzdálenost vrutu od svislé hrany mezi deskami bude 50 – 70 mm u desek > 

1875 mm, 30 - 50 mm u desek < 1875 mm. Vzdálenost vrutu od vodorovné hrany mezi 

deskami bude 70 – 100 mm. Připevnění kotvících profilů k betonové a cihelné stěně 

bude provedeno rámovými hmoždinkami Hilti HRD s roztečí dle technologického 

předpisu. Připevnění tepelné izolace bude provedeno talířovými hmoždinkami běžného 

tipu. Počet bude stanoven na základě statického výpočtu od dodavatele izolace. 

Založení a ukončení u atiky viz detail výrobce.  

   

Tepelná izolace střech 

Izolace tvořící spádové vrstvy min. 210 mm stabilizovaný expandovaný 

polystyren EPS 100 S Stabil se spádem včetně tepelně izolační vrstvy 3%. Spádová 

vrstva se stabilizuje lepením např. střešním polyuretanovým lepidlem PU-ROOFFIX. 

Nanášení dle doporučení konkrétního výrobce. Součástí je i teplená izolace atik, které 

budou z vnitřní strany zatepleny EPS 100 S Stabil tl. 60 mm.  

 

Podhled 1S 
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Strop v parkingu, v technologických místnostech a sklípcích 1S je v celé ploše 

opatřen podhledem pro rozvody z SDK Rigidur tl. 2 x 12,5 mm s vloženou minerální 

izolací tl. 160 mm vhodnou do zavěšených podhledů, např. Isover UNI ( = 0,035 

W/mK) s odolností EI 60 DP1. 

 

k) Akustické izolace 

Podlahy 

V konstrukčním systému těžkých plovoucích podlah s izolací proti kročejovému 

hluku EPS T 3500 v kombinaci s EPS 100 Z  (tloušťky dle jednotlivých skladeb podlah) 

budou oddělené od svislých stěn vložením okrajové pásky např. na bázi minerální 

vláken tl. min. 10 mm. Při provádění mokrých procesů nad úrovní izolace proti 

kročejovému hluku je nutno důsledně provádět separační PE folii s dostatečnými 

přesahy a dodržovat technologického předpisu tak, aby nedošlo ke znehodnocení 

parametrů izolace proti kročejovému hluku. 

 

Schodiště 

 Ramena budou uložena přes pryžový tlumící pás BELAR N-08 tl. 10 mm. 

Konstrukce podlah podest a mezipodest je tvořena těžkou plovoucí podlahou (po 

obvodě bude bet. roznášecí deska oddilatována od svislých konstrukcí pomocí 

okrajových pásků na bázi minerálních vláken min. tloušťky 10 mm. Povrchová úprava 

spáry bude realizována trvale pružným tmelem. 

 

Podhledy 

Podhled v parkingu, v technologických místnostech a sklípcích 1S je v celé 

ploše opatřen podhledem pro rozvody z SDK  Rigidur tl. 2 x 12,5 mm s vloženou 

minerální izolací tl. 160 mm vhodnou do zavěšených podhledů, např. Isover UNI ( = 

0,035 W/mK). Požární odolnost EI 60 DP1. 

V podhledech chodeb kde budou v podhledu zabudované lokální VZT jednotky 

a vedeny rozvody je v celé ploše opatřen podhledem z SDK  Rigidur tl. 2 x 12,5 mm 

s vloženou minerální izolací tl. 60 mm vhodnou do zavěšených podhledů, např. Isover 

UNI ( = 0,035 W/km²). Požární odolnost EI 60 DP1. 

 

l) Protipožární izolace 

Budou provedeny dle ČSN 73 0802 a dle souvisejících předpisů. Dále podle 

projektu požárně bezpečnostního řešení a technické zprávy 

 

m) Podlahy 

Nadzemní podlaží   

Veškeré podlahové konstrukce nadzemních podlaží budou provedeny jako těžké 

plovoucí podlahy s kročejovou izolací na bázi polystyrenu EPS, s roznášecí deskou 

z anhydritu tl. 45 mm vhodné pro dané zatížení resp. bet. mazaniny oddilatované od 

svislých konstrukcí pomocí okrajových pásků na bázi minerálních vláken min. tloušťky 

10 mm. Rovněž budou vloženy systémové dilatační profily v místě zárubní pro oddělení 

anhydritové desky místností. Umístění dilatačního profilu pod prahem dveří. V  

koupelnách bude provedena hydroizolační stěrka viz část hydroizolace a odvodnění. 

Nášlapná vrstva je ve společných, provozních prostorách a koupelnách bytů tvořená 

keramickou dlažbou s požadovaným součinitelem smykového tření µ>0,5, lepená 
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tmelem – tl. celkem 15 mm. V provozech, společných prostorách včetně soklu vysokým 

70 mm. V bytech bude nášlapná vrstva keramická dlažba v koupelnách, wc a v zádveří. 

V obytných místnostech skládaná plovoucí vinylová podlaha.   

 

Lodžie 

 Na ŽB monolitických lodžiích budou provedeny betonové mazaniny ve spádu 

z betonu C16/20 a budou vyztuženy sítí oka 100 x 100 mm, 6 mm. Bude použita 

keramická dlažba, mrazuvzdorná, s požadovaným součinitelem smykového tření, lepená 

tmelem např. MAPEI Kerabond + Isolatic – tl. celkem 20 mm. Dlažba bude kladena na 

betonovou mazaninu ve spádu cca 2%. Betonová mazanina bude po 3 m dilatována 

proříznutím, tato dilatace bude provedena také v místě půdorysného zalomení desek. 

 

Schodiště 

Povrchová úprava stupňů, podest i mezipodest na schodišti je tvořena 

keramickou dlažbou s požadovaným součinitelem smykového tření se soklem 70 mm, 

s požadovaným protiskluzem dle ČSN 73 4130, ČSN 74 4507, Vyhl. č. 398/2009. 

Stupnice nástupního a výstupního schodu je v celé ploše barevně odlišena od ostatních 

stupnic schodiště. Konstrukce podlah podest a mezipodest je tvořena těžkou plovoucí 

podlahou (po obvodě bude bet. roznášecí deska oddilatována od svislých konstrukcí 

pomocí okrajových pásků na bázi minerálních vláken min. tloušťky 10 mm, povrchová 

úprava spáry bude realizována trvale pružným tmelem, tř. reakce na oheň A1, A2) 

Součástí dodávky podlah je osazení všech vymezujících profilů na bocích a čelech 

podest, mezipodest a dilatací. 

 

Suterén 

V suterénu bude betonová deska vyspádována 2% do liniového žlabu. Betonové 

desky a mazaniny v parkingu, sklípcích a v technických místnostech, které budou 

s povrchovou úpravou (nátěry nebo stěrky), budou zahlazeny ocelovým hladítkem a 

vyztuženy ocelovou sítí s okem 100 x 100 mm, beton C16/30 tl. 6 mm.  

 

Poznámka: Podrobné skladby podlah viz Výpis skladeb.  

 

n) Chodníky, terasy  

 Veškeré chodníky a terasy budou položeny ze zámkové dlažby Standart 200 x 

165 x 40 mm na spodní vrstvě drceného kameniva (8-16 mm) tl. 60 mm a na vrchní 

vrstvě jemnozrnného štěrku (4-8 mm) tl. 40 mm. Terasy a chodníky budou příčně 

vyspádovány 2% od objektů. Podélný sklon nejvýše 8,33%. Chodníky budou v místě 

vstupů v úrovni podlahy 1NP. Maximální převýšení u vstupu je 20 mm.  

 

o) Opláštění podhledů  

V objektu se nachází na různých místech jiné druhy podhledů. 

- V podzemním podlaží bude podhled opláštěn 2 x SDK tl. 12,5 mm s úpravou do 

vlhka a požadované požární odolnosti na kovové konstrukci CD s vloženou 

minerální izolací tl. 160 mm. 

- V přízemí v podhledech chodeb ( m. č. 104 a 107) bude v celé ploše opatřen 

podhledem z SDK  Rigidur tl. 2 x 12,5 mm s úpravou do vlhka a požadovanou 

požární odolností na kovové konstrukci CD s vloženou minerální izolací tl. 60. 
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- V hygienických místnostech, kuchyní a zázemí provozů, budou pro zakrytí 

rozvodů vzduchotechniky provedeny pouze sádrokartonové „kastlíky“, tj. pouze 

opláštění  vzduchotechniky nebo falešný trámek. Bude použit impregnovaný 

sádrokarton Rigips s úpravou do vlhka tl. 12,5 mm. 

 

Poznámka:  

- Ve všech podhledech, kde je potřeba umožnit přístup k armaturám, čistícím 

kusům a požárním ucpávkám, budou osazena revizní dvířka příslušné velikosti, 

s příslušnou požární odolností. Dvířka jsou součástí dodávky podhledu. Dvířka je 

nutné koordinovat s požadavky profesí jejichž instalace jsou v podhledu vedeny. 

- Při realizaci podhledů musí být dodržena v místě pod podhledem min. světlá 

výška dle výkresové dokumentace od čisté podlahy. Při  provádění je nutné 

dodržovat technologické postupy a způsoby montáže dle standardů výrobce. 

- Podhledy budou splňovat požadovanou požární odolnost dle Technické zprávy 

požárně bezpečnostního řešení.  

- Podrobnější skladby viz Výpis skladeb. 

 

p) Instalační šachty  

Instalační šachty jsou vyzděny v nadzemních podlažích z tvarovek HELUZ 

AKU 25 MK, P15 zděná na celoplošné lepidlo nebo z ŽB. V podzemním podlaží 

z tvarovek HELUZ FAMILY 25 zděná na celoplošné tenkovrstvé lepidlo. Nosné zdivo 

jader je v kombinaci s příčkou z tvarovky Heluz 11,5 broušená vyzděná na tenkovrstvé 

celoplošné lepidlo, která bude dozděná po osazení technických rozvodů. Před 

uzavřením příčkami budou prostupy přebetonovány v úrovních stropů. Revizní dvířka 

do šachet u každého bytu musí splňovat požární odolnost dle Technické zprávy požárně 

bezpečnostního řešení. U bytových jednotek se sprchovým koutem u šachty musí být 

dvířka zabezpečena proti vniknutí vody.  

 

q) Úpravy povrchů 

Omítky vnitřní 

V objektu se nacházejí na různých místech jiné druhy omítek.  

 

- V místnostech nadzemních podlaží na cihelném zdivu budou provedeny omítky 

vápenosádrové – VSO tl. 15 mm + malba.  

- V místnostech nadzemních podlaží na lehkých příčkách, podhledech ze 

sádrovlákniknitých desek Rigidur bude použita  bílá sádrová omítka tl. 10 mm 

- Ve sklepních prostorách na cihelném zdivu budou provedeny vápenocementové 

štukové omítky – VCO tl. 15 mm + malba   

- V místnostech nadzemních podlažích na železobetonových stěnách, sloupech a 

stropech bude použita tenkovrstvá cementová stěrka – TCS tl. 5 mm + malba 

V případech, kdy žb. kce ve své délce navazuje na kci zděnou, nebo v případech, 

kdy je v délce zděné kce osazen žb. prvek – je na obou konstrukcích provedena 

VSO nebo VCO tl. 15 mm s přiznanou negativní spárou (vložení systémové 

lišty) v rozhraní kce.  

- V místnostech podzemního podlaží na ŽB stěnách a sloupech bude pouze 

 uzavírací nátěr, bez malby – ZBN. 

- V místnostech podzemního podlaží bude použit u podhledů akrylátový, 

bezprašný uzavírací nátěr – PON s netmelenou spárou.  
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Jako konečná malba bude použit Primalex Standart. 

 

Omítky vnější 

- Objekt je zateplen provětrávaným fasádním systémem CETRIS VARIO 

s cementotřískovými deskami tl. 10 mm s hotovou povrchovou úpravou. 

- U viditelných ŽB stěn suterénu budou stěny opatřeny tenkovrstvou cementovou 

stěrkou – TCS tl. 5 mm + malba 

- Předsazené ŽB lodžie a lávka u výjezdu z parkingu budou opatřeny uzavíracími 

nátěry – ZBN.  

Poznámka: 

- Omítky budou prováděny dle technologických předpisů jednotlivých výrobců. 

- Pro provádění omítek budou osazeny rohovníky. Při styku různorodých podkladů 

musí být spára bandážována, rabicována, nebo opatřena jinou úpravou dle 

doporučení výrobce. 

- V místech, kde to technologické postupy předepisují, např. rozhraní hmot 

podkladu, dilatační spáry, budou do omítek vkládány bandáže, rohovníky apod. 

- Rovinnost vnitřních omítek bude provedena s povolenými odchylkami dle ČSN 

73 0205 – tab A.4 a A.5 

- Návaznost omítky nebo tenkovrstvé stěrky na rám výplně otvoru je vždy přes 

přechodové APU lišty. 

 

Obklady vnitřní 

Obklady budou provedeny ve všech koupelnách, wc, úklidových místnostech, 

kuchyních včetně soklů v místnostech s dlažbou. Za sprchovým koutem a vanou bude do 

výšky obkladu provedena hydroizolační stěrka aplikovaná dle technolog. předpisu 

výrobce např. MAPEI. Do obkladů budou osazeny revizní otvory. Zařizovací předměty, 

spáry mezi obkladem a dlažbou dále spáry svislých rohů obkladů budou silikonovány. U 

vnějších rohů bude plastový rohovník – kulatý roh. Ukončení obkladu hliníkovou lištou 

tvaru L. Obkládání se řeší dle technického předpisu výrobce. 

 

Nátěry 

Veškeré výplně otvorů budou dodány kompletizované s konečnými 

povrchovými úpravami. Budou provedeny nátěry zámečnických výrobků (zárubně, 

zámečnické výrobky uvnitř objektu, apod.).  Nátěry budou syntetické v kvalitě dle ČSN. 

Barevnost nátěrů dveří a zárubní viz. Výpis dveří. Dále bude provedeno dopravní 

značení, nátěr sloupů a  ochranných prvků (syntetické nátěry žlutočerné barvy). 

Všechny klempířské výrobky ze strojně lakovaného plechu, zámečnické výrobky z 

ocelových prvků použité ve venkovním prostoru (zábradlí, madla, atd.) budou žárově 

zinkované případně s nátěrem viz. Výpis zámečnických výrobků.  

 

 

¨ 
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r) Výplně otvorů 

Tyto konstrukce budou zhotoveny na základě schválené dílenské dokumentace 

zhotovitele. Podkladem pro zpracování této dokumentace je PD a skutečných rozměrů 

stavby. Přesná specifikace viz Výpis dveří a Výpis oken 

 

Okna a balkonové dveře, vstupní dveře 

V obvodovém plášti jsou navržena klasická okna, francouzská okna, balkónové 

dveře a vstupní dveře jako plastové. 5-ti komorový plastový profil hnědé barvy s 

výztužnými rámy, funkční spára musí mít dvoustupňové těsnění, středové těsnění 

s dekompresní dutinou. Okna s balkónovými dveřmi jsou spojena do celých sestav. 

Výplně otvorů budou zasklena izolačním dvojsklem. Bude použito celoobvodového, 

bezpečnostního kování. Součástí dodávky budou i plastové vnitřní parapety hnědé barvy 

a venkovní systémové parapety ze strojně lakovaného plechu tl. 0,8 mm. Přesah 

vnitřních a venkovních parapetů je 30 mm přes líc obvodové zdi (včetně zateplení).  

 

Okna a dveře budou předsazené před obvodovou konstrukci umístěné v teplené 

izolaci systémem Illbruck použitím nosného profilu PR007 s předsazením o 90 mm. 

Profily pro osazení oken jsou součástí dodávky.  

 

Vnitřní dveře 

 Standartní vnitřní dveře v místnostech. Vstupní dveře do provozů a bytů 

s bezpečnostním kováním a protipožárními požadavky.  

 

Vjezdová vrata do parkingu 

 Budou použity Sekční garážová vrata  

 

s) Zámečnické výrobky 

Tyto konstrukce budou zhotoveny na základě schválené dílenské dokumentace 

zhotovitele. Podkladem pro zpracování této dokumentace je PD a skutečných rozměrů 

stavby. Všechny kovové součásti zámečnických výrobků v exteriéru jsou žárově 

zinkovány. Vybrané výrobky v exteriéru a interiéru budou opatřeny syntetickým 

nátěrem. Přesná specifikace viz Výpis zámečnických výrobků. 

 

Zárubně 

Ocelové zárubně budou provedeny hranaté ocelové pro přímé zazdívání a do 

vybetonování např. zárubně HSE. Zárubně do kterých budou osazeny protipožární dveře 

musí mít stejnou požární odolnost jako křídlo (je nutno posuzovat jako celek).  

 

Zábradlí  

Výšky zábradlí jsou vztaženy k nejvyššímu bodu pochozí plochy. Kotvení 

zábradlí do ŽB monolitických konstrukcí bude prováděno chemickými kotvami.  

 

Oplocení u vjezdu a výjezdu z parkingu 

Bude provedeno oplocení ze svařovaného průmyslového pletiva 

s pozinkovaným poplastovaným povrchem. Průmyslové pletivo bude kotveno pomocí 

šroubů z vnitřní strany, aby nebylo možno pletivo odmontovat z exteriéru.  

 

Konstrukce pro oplocení předzahrádky 
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 Ocelový rám z čtyřhranné trubky 30/30/2 se sloupky 48,3/4 pro dřevěné plaňky. 

Bude zpracováno, jako dílenská dokumentace.  

 

Rám pro dělící a boční stěny na lodžiích 

 Ocelový rám z čtyřhranné trubky 30/30/2 pro opláštění cementotřískovou 

deskou tl. 10 mm. Rámy budou kotveny do ŽB, zděných konstrukcí kotveny 

chemickými kotvami. 

 

Ochranné prvky v garážích 

  Tyto prvky slouží k ochraně kanalizačních stoupaček, protipožárních uzávěrů, 

sloupů apod. proti poškození parkujícími vozidly. Prvky budou opatřeny syntetickými 

nátěry žlutočerné barvy. 

 

t) Klempířské výrobky 

Tyto konstrukce budou zhotoveny na základě schválené dílenské dokumentace 

zhotovitele. Podkladem pro zpracování této dokumentace je PD a skutečných rozměrů 

stavby. Vnější parapety budou ze strojně lakovaného plechu tl. 0,8 mm, jsou provedeny 

jako systémové a budou součástí dodávky oken. Dešťové svody, žlaby a ostatní 

oplechování budou z plechu tl. 0,6 mm. Přesná specifikace viz Výpis klempířských 

výrobků. 

 

u) Truhlářské výrobky  

 Tyto konstrukce budou zhotoveny na základě schválené dílenské dokumentace 

zhotovitele. Podkladem pro zpracování této dokumentace je PD a skutečných rozměrů 

stavby. Veškeré truhlářské výrobky do interiéru budou opatřeny ochranným matným 

transparentním lakem v kvalitě dle ČSN. Přesná specifikace viz Výpis Truhlářských 

výrobků 

 

v) Dřevěná pergola 

 Dřevěná pergola umístěná nad terasou jídelny a společenské místnosti bude 

vyprojektována na základě schválené dílenské dokumentace.  

 

w) Výtah 

 Dům pečovatelské služby bude vybaven jedním typovým výtahem například od 

výrobce:  Vymyslický výtahy spol. s r.o.  

 

Parametry 

1 x výtah osobní  

- vnitřní rozměr šachty : 2150 x 2850 mm 

- min.  vnitřní rozměr kabiny : 1400 x 2500 mm 

- počet stanic: 4 (1 podzemní, 3 nadzemních) 

- kabina neprůchozí 

- počet osob : 21 

- evakuace: není evakuační, při požáru nebo výpadku proudu sjede nebo vyjede do 

nejbližší stanice, zálohování pro tyto případy je dodávkou výtahu 

- velikost dveří : š 900 mm, výška dveří 2100mm 

- nosnost min. 1600 kg 
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- hydraulický se dvěma písty 

- rychlost 0,3 - 0,7 m/s 

- strojovna v 1S vedle šachty 

- telefonní spojení: ano (samostatná GSM brána, včetně hlášení poruch) – součást 

dodávky výtahů 

- projektem navržený spodní dojezd 1300 mm 

 

x) Technické zařízení budov 

Projekty budou zpracovány jednotlivými profesemi s nutnou vzájemnou 

koordinací. K rozvodům instalací budou sloužit podhledy, šachty, podhledy. 

V konstrukcích, kde jsou kladeny akustické požadavky (zdivo bezi byty, bytem a 

společnou chodbou, ordinace apod.) jsou kladeny akustické požadavky. Do této 

konstrukce nesmí být prováděny jakékoliv drážky, niky a prostupy. Veškeré kabelová 

vedení mohou být provedeny pouze v tloušťce omítky.  

 

Kanalizace 

 Splaškové vody budou kanalizací odvedeny do šplaškové kanalizační přípojky a 

dále do veřejné splaškové kanalizace v ulici Řezáčova. Umístěné jižně od objektu.  

Dešťové vody budou kanalizací odvedeny do dešťové kanalizační přípojky a 

dále do veřejné dešťové kanalizace. První vedená na jižním okraji využívaného území 

(v místě budoucí vybudované komunikace k zahrádkářské osadě) a druhá vedená pod 

stávající nejsevernější přístupovou komunikací ke garážím. Obě kanalizace bude z PVC 

trub spojovaným hrdly s integrovaným těsněním. U výjezdu do garáže bude v podlaze 

umístěná revizní šachta. 

 

Vytápění 

 Objekt bude napojen na novou teplovodní přípojku z primárního rozvodu 

Teplárny Brno a.s. V prostoru místnosti 1S02  výměníková stanice bud osazena 

objektová výměníková stanice, ta bude zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. 

K vytápění budou navržena desková otopná tělesa a otopných žebříků v koupelnách. 

Potrubí bude navrženo z ocelových trubek bezešvých, závitových.  

 

Vodovod  

 Vodoměrná soustava včetně hlavního uzávěru vody bude umístěná ve 

vodoměrné místnosti 1S09. Vodovod bude proveden z trub PE. Centrální ohřev TUV 

bude umístěn v 1S02  výměníková stanice.  

 

Vzduchotechnika 

 V objektu je uvažováno s nuceným větráním těch místností, které nemají 

možnost přirozeného větrání okny nebo tam, kde přirozeným způsobem není možno 

požadované prostředí zabezpečit. Budou použity VZT lokální jednotky zavěšené pod 

stropem v chodbě č. 1 a chodbě č. 2 v1NP objektu DPS. Každý provoz bude mít vlastní 

lokální VZT jednotku. Přívod čistého vzduchu bude umístěn na fasádě 1NP a odvod 

znečistěného vzduchu bude vyveden nad střechu BD. VZT jednotky budou pouze 

s filtrací vzduchu. Z hlediska požární ochrany nejsou navrženy žádné VZT jednotky. 

Podmínky dle ČSN 73 0802 dovolují větrat CHÚC přirozeně okny. Garáž bude 

odvětrávána 2x neuzavíratelným otvorem na opačných stranách garáže. Hygienické 
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místnosti bytů budu odvětrávány axiálním ventilátorem s ústím do bytového jádra a nad 

střechu. U bytů DPS není s digestoří uvažováno. Bude použito ocelové VZT potrubí.  

 

Slaboproud 

 Veškeré rozvodné skříně a zařízení pro slaboproud případně silnoproud budou 

umístěné v 1S10 T.M. slaboproud. Bude se jednat o rozvod elektrické sítě, telefonní 

rozvod, rozvod společné TV antény, internetové připojení, přístupový systém, 

kamerový systém, elektrická zabezpečovací signalizace, zařízení autonomí detekce a 

signalizace požáru. 

   

y) Závěr 

Navržené materiály (např. hydroizolace, tepelné izolace, obklady, dlažby, apod.) 

jsou pouze doporučené. Pro určení materiálu je závazný standard investora. jiné než 

doporučené materiály musí splnit minimálně standard doporučeného (referenčního) 

výrobku a musí být schváleny investorem. Stavba bude provedena v souladu s platnými 

technickými normami včetně všech uvedených příloh. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nejasnosti a případné změny oproti projektu nutno 

konzultovat s projektantem.  
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ZÁVĚR 
 

 Diplomová práce Dům s pečovatelskou službou se od prvotního návrhu příliš 

nezměnil. Již ve fázi studie, zpracovávané na základě přání investora, jsem navštěvoval 

řadu profesí, tak aby při samotném zpracování prováděcí dokumentace, bylo změn co 

nejméně a vše bylo dle příslušných norem. Byly provedeny změny z důvodu požadavků 

požárně bezpečnostního řešení a drobná úprava dispozice.   

 Vzhledem k realizovatelnosti a času věnované přípravě, jsem zpracovával svoji 

diplomovou práci poctivě, tak aby při samotné výstavbě bylo problému co nejméně.  

Zároveň jsem se snažil splnit zadání mé diplomové práce. 

  Pod odborným vedením paní Ing. arch. Ivany Utíkalové a konzultací u dalších 

zaměstnanců Fakulty stavební jsem získal mnoho rad, které mi budou velkým přínosem 

v praxi.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  
 

Normy: 

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. Červen 2005. Praha: 

Český normalizační institut, 2005. 

 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Říjen 2011. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

 

ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Duben 

2012. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

 

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Listopad 

2005. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

 

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty. Červen 2005. 

Praha: Český normalizační institut, 2005. 

 

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

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Únor 2010. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

 

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

2004. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

 

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Březen 2010. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

 

ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí. Leden 2005. Praha: Český normalizační institut, 

2008. 

 

ČSN 73 4108. Hygienická zařízení a šatny. Únor 2013. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

 

ČSN 73 4301. Obytné budovy. Červen 2004. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Květen 2009. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

 

ČSN 73 0802 ZMĚNA Z1. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Únor 2013. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

 

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Červenec 2016. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 

 

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Září 2010. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 
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ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Červen 2003. 

Praha: Český normalizační institut, 2003. 

 

ČSN 73 0835. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. Duben 2006. Praha: 

Český normalizační institut.     

 

ČSN 74 4505. Podlahy - Společná ustanovení. Květen 2012. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

 

ČSN 73 6058. Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Září 2011. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.  

 

ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. Leden 2006. Praha: Český 

normalizační institut. 

  

Vyhlášky a nařízení vlády: 

 

ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. In. č. 81/2009. 

2009. 

 

ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání stavby. 

 

ČR. Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/200ř Sb. o technických 

požadavcích na stavby. In. č. 6/2012. 2012. 

 

ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. In. č. 163/2006. 2006. 

 

ČR. Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb. In. č. 28/2013. 2013 

 

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

č. 163/2006. 2006. 

 

ČR. Vyhláška 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. In. č. 157/2012. 2012. 

 

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. In. č. 36/2013. 2013. 

 

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

a vibrací. In. č. 97/2011. 2011 

 

ČR. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. In. č. 145/2001. 2001. 

 

ČR. Vyhláška č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. In. č. 14/2014. 2014. 
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ČR. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

30 vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). In. č. 145/2001. 2001. 

 

ČR. Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/200Ř Sb. o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. In. č. 95/2011. 2011. 

 

ČR. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). In. č. 

95/2001. 2001. 

 

Zákony: 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. In. č. 63/2006. 

2006. 

ČR. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In. 

č. 71/2001. 2001. 

 

ČR. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. In. č. 34/1985. 1985. 

 

Internetové stránky 

 

http://www.baumit.cz/   omítky, potěry, lepidla apod. 

http://www.denbraven.cz/   lepidla, tmely 

http://www.isover.cz/   tepelná izolace 

http://www.fischer-cz.cz/   kotvící prvky 

http://www.rigips.cz    sádrokartonové konstrukce 

http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/  katastr nemovitostí 

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

http://www.heluz.cz/    cihelný systém 

http://mmr.cz/    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR    
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  
 

VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 

DPS   dům pečovatelské služby 

BD   bytový dům 

PD    projektová dokumentace 

1S   první podzemní podlaží suterénu 

1NP    první nadzemní podlaží 

2NP   druhý nadzemní podlaží 

3NP   třetí nadzemní podlaží  

UT    upravený terén 

PT    původní terén 

S    sever 

Z    západ 

V    východ 

J    jih 

ŽB    železobeton 

XPS    extrudovaný polystyren 

EPS    expandovaný polystyren 

FeZn    pozinkované železo 

tl.   tloušťka 

ρ    objemová hmotnost vrstvy konstrukce [kg/m3] 

λ    návrhový součinitel tepelné vodivosti material [W/m·K] 

U    součinitel prostupu tepla [W/m2·K)] 

UN,20    požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] 

Uem    průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Uem, N   požadovaná hodnota průměrného souč. prostupu tepla [W/m2K] 

Uw   součinitel prostupu tepla okna a dveří [W/ m2K] 

Rt    odpor konstrukce při prostupu tepla [m2K/W] 

Rsi    odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2K /W] 

Rse    odpor při přestupu tepla na vnější exter. straně kce [m2K /W] 

fRsi    teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N    požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnitř. povrchu [-] 

θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi    vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

θi    návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

Δ θi    teplotní přirážka [°C] 

A    plocha [m2] 

φe    relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%] 

φi r   elativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

PBŘ   požární bezpečnost staveb 

P.Ú.    požární úsek 

SPB    stupně požární bezpečnosti 

DP1    nehořlavý konstrukční systém 

A1    reakce na oheň 

REI 120   požární odolnost konstrukce 

N 1.01   označení požárního úseku 
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h    požární výška objektu [m] 

ho    výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m] 

hs    světlá výška prostoru [m] 

hu    výška požárního úseku [m] 

S    celková plocha P.Ú. [m2] 

Si    plocha místností v požárním úseku [m2] 

So    celková plocha otvorů v obvodových a střešních kcí P.Ú. [m2] 

Sp    plocha obvodového nebo střešního plášte posuzovaného P.Ú. [m2] 

Spo   požárně otevřená plocha [m2] 

pv    požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

p    požární zatížení stálé a nahodilé [kg/m2] 

ps    požární zatížení stálé [kg/m2] 

pn    požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

a    součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hled. charakteru 

   hořlavých látek [-] 

d    odstupové vzdálenosti [m] 

s    součinitel podmínek evakuace 

l    délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště P.Ú. [m] 

E    počet evakuovaných osob 

M    hmotnost hořlavých látek [kg] 

SO 01    označení stavebního objektu 

TUV    teplá užitková voda 

NN    nízké napětí 

O    označení odpadů ostatních v katalogu odpadů 

N    označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů 

MŽP    ministerstvo životního prostředí 

parc. č.   parcelní číslo 

k. ú.    katastrální území 

L    délka 

∅    průměr 

ρ    objemová hmotnost[kg/m3] 

h    výška 

mm    milimetr, délková jednotka 

m    metr, délková jednotka 

m2    metr čtvereční, plošná jednotka 

m3    metr krychlový, plošná jednotka 

MPa    megapascal, jednotka tlaku 

°    stupně 

%    procenta 

ČSN EN   eurokód norma 

ČSN    česká státní norma 

vyhl.    vyhláška 

§   paragraf 

Sb.    sbírka zákona 

Kč    koruna česká 

ks    kusy 

č.    číslo 

Tab.    tabulka 
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apod.   a podobně 

pozn.    poznámka 

kce    konstrukce 

Rdt    výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

C 20/25   beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20MPa a  

   charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa 

m n. m.   metry nad mořem 

HT    měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 
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