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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatkem a p ílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; 
(3) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb.; (4) Vyhlá ka č. 499/2006 

Sb. ve znění vyhlá ky č. 62/2013 Sb.; (5) Vyhlá ka č. 268/2009 Sb.; (6) Vyhlá ka č. 398/2009 

Sb.; (Ř) Platné normy ČSN, EN; (ř) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby objektu 
penzionu pro seniory. Cíle: Vy e ení dispozice zadaného objektu s návrhem vhodné 
konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních 
prvků, včetně vy e ení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. 
Dokumentace bude v souladu s vyhlá kou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C 
a část D v rozsahu části D.1.1, D.1.3 a D.1.4. Dále bude obsahovat studie obsahující 
p edbě né návrhy objektu a jeho dispozičního e ení a p ílohovou část obsahující 
p edbě né návrhy základů a rozměrů nosných prvků e eného objektu, prostorovou 

vizualizaci objektu a technické listy pou itých materiálů a konstrukcí. Část D.1.4 bude 
vypracována ve formě schématických výkresů a p íslu ných technických zpráv. Výkresová 
část bude obsahovat výkresy situace, základů, půdorysů v ech podla í, konstrukce 
zast e ení, svislých ezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkresy sestavy dílců, pop . 
výkresy tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti 

dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů pop . dal í 
specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: V KP bude členěna v souladu 

se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a p ílohami. Jednotlivé části dokumentace 
budou vlo eny do slo ek s klopami formátu A4 opat ených popisovým polem a uvedením 
obsahu na vnit ní straně ka dé slo ky. V echny části dokumentace budou zpracovány 
s vyu itím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opat eny popisovým 
polem. Textová část bude obsahovat i polo ky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejím  
obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění 
stavby podle vyhlá ky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlá ky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr". V KP bude 
mít strukturu dle manuálu umístěného na www.fce.vutbr.cz/PST/Studium.  

V KP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část V KP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zve ejňování 
a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(povinná součást V KP).  
2. P ílohy textové části V KP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást V KP v p ípadě, e p ílohy nejsou součástí textové části V KP, 
ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Petra Berková, Ph.D. 
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P edmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 

objektu penzionu pro seniory s doplněním o specializaci z oboru vzduchotechnika. 

Stavba se nachází v západní části města Byst ice nad Pern tejnem a je situována na 
parcelu 305ř/3 o celkové plo e 8315,2 m2. Celková zastavěná plocha navr eného 
objektu činí 1161,2 m2. Objekt má členitý půdorysný tvar. Je tvo en t emi na sebe 
navazujícími obdélníky, má t i nadzemní podla í s částečným podsklepením. St echa 
objektu je navr ena jako plochá jednoplá ťová s povlakovou izolací. Nosný systém 
je zvolen jako podélný se ztu ujícími stěnami. Obvodové zdivo bude navr eno 
z brou ených keramických bloků Heluz STI 40 o tlou ťce 400 mm.  Na celou budovu 
je projektován kontaktní zateplovací systém ETICS s izolantem z EPS o tlou ťce 
100 mm. Stavba penzionu pro seniory je z vět í části určena pro ubytování občanů 
s věkem nad 65 let v bytech pro jednu či dvě osoby ve 2NP a 3NP. V 1NP jsou 

umístěny prostory zaji ťující pot ebné slu by ubytovaným a v men í části prostory 
slou ící jak ve ejnosti, tak ubytovaným, mezi které se adí restaurace a léka ská 
ordinace.  

Penzion pro seniory, důchodce, senior, restaurace, ordinace, strojovna 

vzduchotechniky, částečné podsklepení, ubytování, knihovna, posilovna, tělocvična, 
herna, sesterna, jednoplá ťová st echa, kotelna, základové pasy, balkon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

The subject of my diploma thesis is the design documentation for the pension 

which is designed for the elderly and will be supplemented with a specialty from the 

air-conditioning branch. The building is situated in the western part of the town 

Byst ice nad Pern tejnem and it's located at 3058/3 about the total area of 8315,2m. 

The total footprint of the suggested building is 1161,2 m. The subject has got an 

irregularly-shaped floor plan. It is made of three subsequent triangels, it has got 

three above-ground floors with partial basement. The roof of the building is 

suggested as a warm flat roof with coating insulation. The structural system of a 

building is designed as longitudinal with shear walls. The exterior building masonry 

is suggested from sharpened clay blocks Heluz STI 40 with thickness 400 mm. The 

contact thermal insulation system ETICS with an insulant from EPS with thickness 

100 mm is designed for all building. The building for the elderly is from its bigger 

part meant for citizens who are older than 65 years in the flats for one or two 

persons in 2FLR and 3FLR. The space for essential services to the residents is located 

on the 1st FLR. There are also a cafe and a surgery located in a smaller part of the 

1st FLR, which are to be used both by the residents and the public. 

Pension for the elderly, pensioner, senior, restaurant, surgery, mechanical 

room of ventilating and air conditioning, with partial basement, accommodation, 

library, fitness room, gym, gaming room, nurses', warm flat roof, boiler room, 

foundation strips, balcony 
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Hlavním cílem této diplomové práce je vytvo ení projektové dokumentace 
penzionu pro seniory situovaného do města Byst ice nad Pern tejnem 

s p edpokladem dodr ení v ech p íslu ných zákonů, vyhlá ek a norem. Objekt bude 

umístěn v západní části města na parcele 305ř/3 o celkové plo e 8315,2 m2.  

Důle itým úkolem p i e ení tohoto úkolu, je vytvo it funkční a trvanlivý objekt, 
architektonicky zapadající do okolní zástavby. Návrh prostorového e ení objektu 
bude vycházet z umístění ji  vybudovaných staveb v okolí staveni tě, z po adavků 
stavebníka a také z platného územního plánu města Byst ice nad Pern tejnem, kde 

je pozemek veden jako plocha pro bydlení. 
Novostavba penzionu pro seniory bude slou it pro ubytování osob star ích 

65 let v bytech pro jednu, pop ípadě dvě osoby. Dále bude v objektu navr ena 
ve ejná část slou ící nejen pro ubytované, ale i pro ve ejnost. Konkrétně se bude 
jednat o restauraci a léka skou ordinaci. 

Práce bude rozdělena dle obsahu na jednotlivé části. Součástí bude také 
specializace z oboru vzduchotechnika. Po vypracování budou Jednotlivé části 
rozděleny do p íslu ných slo ek. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 
Penzion pro seniory 

b) Místo stavby: 
Katastrální území: Byst ice nad Pern tejnem 

parcela č. 305ř/3 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno a p íjmení 

Město Byst ice nad Pern tejnem 

b) Adresa 

P íční 405, 593 01 Byst ice nad Pern tejnem 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno a p íjmení 
Bc. Petr Nykodým 

b) Adresa 

Unčín 1, 592 42 Jimramov 

c) Kontakt 

Tel. 731252103 

E-mail: 14634@vutbr.cz 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Informace a po adavky investora 

Katastrální mapa 

Polohopis a vý kopis 

Územní plán města Byst ice nad Pern tejnem 

Informace správců in enýrských sítí 
Mapa radonového indexu 

Mapa sněhových a větrných oblastí ČR 

Po adavky investora 

Geologický a hydrogeologický průzkum 

Platné ČSN vztahující se k dané problematice 

Hygienické a po ární p edpisy 

A.3 Údaje o území 
a) Rozsah e eného území 
Rozsah e eného území se omezuje na parcelu číslo 3058/3 o celkové plo e 

8315,2 m2. Pozemek je situovaný ve západní části města a sousední výstavbu tvo í 
rodinné domy, nebo volné stavební parcely. Na e eném pozemku se nenacházejí 

mailto:14634@vutbr.cz
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ádné stávající objekty pozemek je zatravněný malým mno stvím náletových d evin. 

P ístup na pozemek bude zaji těn z p ilehlé místní komunikace situované 
na východě. Zastavěná plocha navr eného objektu je 1161,2 m2, s procentem vyu ití 
pozemku 13,96 %. Pozemek je rovinatý s mírným spádem k jihu. Povrch má dobré 
vsakovací poměry, proto není t eba e it dodatečné odvodnění pozemku. Terén 
v místě stavby se nachází v nadmo ské vý ce 552,5 m n. m.. Ve keré sítě (plynovod, 
vodovod, vedení NN, de ťová a spla ková kanalizace, sdělovací kabaly) jsou 
situovány v p ilehlé místní komunikaci pop ípadě v p ilehlých chodnících, vedoucích 
východně od e eného pozemku.  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních p edpisů. 
Objekt se nenachází na území ádné památkové rezervace a nepodléhá jiným 

právním p edpisům. 
c) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je rovinatý s mírným spádem k jihu a je schopný dostatečného 
odvádění a vsakování de ťových vod. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Pozemek je v územním plánu evidován jako plocha pro bydlení individuální, 

pop ípadě hromadné, do kterého je za azen i penzion pro seniory. Stavba penzionu 

pro seniory na parcele 3058/3 je proto v souladu s územním plánem města Byst ice 
nad Pern tejnem. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Samostatná dokumentace pro územní ízení nebyla zpracována. S podáním 
ádosti na spojené územní a stavební ízení bude p ilo ena tato dokumentace 

obsahující nále itosti stavebního zákona 1ř3/2006 Sb. 
f) Údaje o dodr ení obecných po adavků na vyu ití území 
Návrh výstavby objektu je v souladu s obecnými po adavky na vyu ití území 

dle vymezení zastavěného území města Byst ice nad Pern tejnem. Stavba je na 

pozemku umístěna tak, aby byly dodr eny odstupové vzdálenosti od hranice 
pozemku a nebyla tak znemo něna výstavba na p ilehlých sousedních pozemcích 

dle po adavků vyhlá ky č. 501/2006 Sb.  
g) Údaje splnění po adavků dotčených orgánů 

K umístění a provedení záměru výstavby se vyjád ili správci sítí a dotčené 
orgány. Projektová dokumentace zohledňuje v echny jejich po adavky a je 
v souladu jejich stanovisky a vyjád eními. 

 HSZ kraje Vysočina 

 E.ON – vyjád ení o existenci distribuční sítě a p ipojení k distribuční 
síti 

 MÚ Byst ice nad Pern tejnem – vyjád ení k napojení objektu na 
stávající místní komunikaci 
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 MÚ Byst ice nad Pern tejnem – souhrnné stanovisko 

h) Seznam výjimek a úlevových e ení 
V rámci tohoto projektu nebylo ádáno o udělení výjimek ani úlevových 

e ení. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Výstavba penzionu pro seniory není podmíněna ádnými jinými investicemi.  
j) Seznam pozemků a staveb dotčených právními p edpisy 

Seznam sousedních pozemků a staveb dotčených výstavbou penzionu pro seniory. 
 

P.Č. Vlastník Druh pozemku 

3052/2 Město Byst ice nad Pern tejnem Orná půda 

3057/2 Město Byst ice nad Pern tejnem Vodní plocha  

3058/2 Haví ová Marie 

Kopecký Leo  

Roubíková Libu e 

Orná půda 

3058/52 Loukota Tomá  

Loukotová Monika 

Trvalý travní porost 

3058/53 Pečinka Lubo  

Pečinková Radka 

Trvalý travní porost 

3058/47 Město Byst ice nad Pern tejnem Ostatní plocha 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba penzionu pro seniory je navr ena jako t ípodla ní, částečně 
podsklepená, samostatně stojící, trvalá stavba. 

b) Účel u ívání stavby 

Stavba penzionu pro seniory je z vět í části určena pro ubytování občanů 
s věkem nad 65 let v bytech pro jednu nebo dvě osoby ve 2NP a 3NP. V 1NP jsou 

umístěny prostory zaji ťující pot ebné slu by ubytovaným a v men í části prostory 
slou ící jak ve ejnosti, tak ubytovaným, mezi které se adí restaurace a léka ská 
ordinace. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jde o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních p edpisů 

Objekt je veden jako novostavba. Stavební pozemek nespadá do ádného 
chráněného p írodního pásma a nenachází se na něm ádná kulturní památka, 
proto nebude stavba e ena podle jiných právních p edpisů. 



 

 

16 

 

e) Údaje o dodr ení technických po adavků stavby a obecných technických 
po adavků zabezpečující bezbariérové u ívání stavby 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhlá kou č. 26ř/2009 Sb. 
o technických po adavcích na stavby. Stavba vy aduje bezbariérový p ístup, tudí  je 

t eba postupovat dle vyhlá ky č. 39ř/2009 Sb. o obecných technických po adavcích 
zabezpečujících bezbariérové u ívání staveb. 

f) Údaje o splnění po adavků dotčených orgánů a po adavků vyplývajících z 
jiných právních p edpisů 

Po adavky dotčených orgánů stavby budou zpracovány v projektové 
dokumentaci, jedná se p edev ím o napojení na technickou a dopravní 
infrastrukturu. 

g) Seznam výjimek a úlevových e ení 
V rámci tohoto projektu nebylo ádáno o udělení výjimek či udělení úlevových 

e ení. 
h) Navrhované kapacity stavby 

Veličina MJ Velikost, rozměr 

Plocha stavebního pozemku m2 8315,2 

Maximální půdorysné rozměry m 60,3 x 28,5 

Zastavěná plocha objektu m2 1161,2 

Procento zastavění % 13,96 

Počet nadzemních podla í - 3 

Počet podzemních podla í - 1 (částečné) 
Vý ka objektu m 12,105 

Obestavěný prostor m3 13683,9 

Počet bytů pro jednu osobu - 22 

Počet bytů pro dvě osoby - 10 

Maximální počet stálých u ivatelů - 42 

 

i) Základní bilance stavby (hospoda ení s de ťovou vodou, celkové 
produkované mno ství a druhy odpadů a emisí, t ída energetické 
náročnosti budov apod.) 

Vytápění, vzduchotechnika: 
Jako zdroj tepla budou slou it 4 plynové kotle o výkonu 20kW, které budou 

umístěny v suterénu v kotelně.  
Budova bude větrána z vět í části nuceně s rekuperací. Rozvody 

vzduchotechniky budou vedeny v podhledu a budou napojeny na centrální 
vzduchotechnickou jednotku umístěnou ve strojovně vzduchotechniky v suterénu. 
P edbě né dimenze vzduchotechnického potrubí a průtoky vzduchu jsou uvedeny 
v části specializace VZT. Účinnost rekuperace bude minimálně Ř5%.  
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Spot eba vody: 
Spot eba vody pro objekt dle p ílohy č. 12 vyhlá ky č. 120/2011 Sb. 

Provoz Počet MJ Pot eba 
m3/rok/osoba 

Celkem  

m3/rok 

Ubytování 42 35 1470 

Kuchyně 62 8 496 

Ordinace 2 18 36 

Zaměstnanci 8 18 144 

  celkem 2146 

Celková spot eba vody pro objekt penzionu pro seniory činí p ibli ně 
2500  m3/rok. 

 

Produkce odpadů a emisí: 
S ve kerými odpady bude nále itě nakládáno ve smyslu ustanovení 

zákona č. 1ř5/2001 Sb., o odpadech, vyhlá kou č. 3ř1/2001 Sb., vyhlá kou č. 
3ř3/2001 Sb., a p edpisů souvisejících. Původce odpadů (realizační firma, 
stavebník) je povinen odpady za azovat podle druhů a kategorií dle § 5 a 6 a 
zajistit p ednostní vyu ití odpadů v souladu s § 11 zákona. Odpady lze ukládat 
pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují po adavky pro 
ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na 
skládky je jejich slo ení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah kodlivých 
látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zák. č. 1ř5/2001 Sb. 
 Během provozu penzionu pro seniory bude vznikat bě ný směsný 
komunální odpad, který bude průbě ně likvidován v rámci odpadového 
hospodá ství. Pro t íděný odpad budou vyu ita nově navr ená místa 
s kontejnery na jednotlivý druh odpadu. 
Emise z provozu budovy: 

 Emise z provozu budovy budou vznikat pouze p i výrobě teplé vod a p i 
vytápění plynovými kotli o celkovém výkonu ř0 kW. Spot ebiče v objektu budou 

elektrické. Kvalita ovzdu í v okolí budovy nebude p i provozu nijak ovlivněna. 
 

Energetická náročnost budovy: 
  Dle energetického títku budovy je stavba penzionu pro seniory za azena do 
klasifikační t ídy B – úsporná. Výpočty viz stavební fyzika 

Hospoda ení s de ťovou vodou: 
 De ťová voda svedená z objektu bude za pomoci potrubí svedena do 
retenční nádr e s bezpečnostním p epadem, napojeným na de ťovou kanalizaci. 
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j) Základní p edpoklady výstavby 

P edpokládané zahájení stavby:  červenec 201Ř 

P edpokládané ukončení stavby:  červenec 2020 

k) Orientační náklady stavby: 
Orientační náklady jsou stanoveny cenou 24 450 000 Kč. 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
za ízení 
SO.01 Penzion pro seniory 

SO.02 P ípojka vodovodu 

SO.03 P ípojka plynu 

SO.04 P ípojka spla kové kanalizace 

SO.05 P ípojka NN 

SO.06 P ípojka de ťové kanalizace 

SO.0Ř P ípojka sdělovacího kabalu 

SO.0ř P ípojka vodovodu 

SO.09 Zpevněné plochy na pozemku 

SO.10 Parkovi tě a p ipojení na místní komunikaci 
SO.11 Oplocení 
SO.12 Retenční nádr  

SO.13 Revizní achta 

SO.14 Vodoměrná achta 

SO.15 P ístupová cesta k objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Byst ici nad Pern tejnem leden 201Ř    Bc. Petr Nykodým 
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B.1  Popis území  
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek le í v katastrálním území města Byst ice nad Pern tejnem, 

na parcele číslo 3058/3. Na tomto území se nenacházejí ádné stávající budovy, 

vyskytuje se zde pouze travní porost a náletové d eviny. V KN je pozemek veden jako 

trvalý travní porost a v územním plánu města Byst ice nad Pern tejnem je veden 
jako plocha pro bydlení individuální a hromadné. Sousední zástavba je tvo ena 
rodinnými domy, volnými stavebními parcelami a ji ní část pozemku sousedí s vodní 
plochou. 

Plocha pozemku má celkovou výměru ř315,2 m2, zastavěná plocha 
navrhovaného objektu penzionu pro seniory je 1161,2 m2 s vyu itím pozemku 
13,96 %. Pozemek je mírně sva itý od severní hranice k hranici ji ní. Povrch má 
dobré vsakovací poměry, proto není t eba e it dodatečné odvodnění pozemku. 
Terén v místě stavby se nachází v nadmo ské vý ce 552,5 m n. m. Ve keré sítě 
(plynovod, vodovod, vedení NN, de ťová a spla ková kanalizace, sdělovací kabaly) 
jsou situovány v p ilehlé místní komunikaci, pop ípadě v p ilehlých chodnících, 
vedoucích východně od e eného pozemku. 

Podrobněj í schéma je znázorněno v situačním výkrese 

  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický průzkum: 
Na základě in nýrsko-geologického průzkumu byl stanoven druh a únosnost 

zeminy nacházející se na stavebním pozemku:  
Horniny: rula, svorová rula 

Typ hornin: metamorfit, 

Mineralogické slo ení: biotit muskovit, 
Zrnitost: jemnozrnná a  st edně zrnitá 

Únosnost podlo í: 250 kPa 

Hydrogeologický průzkum: 
Hydrogeologický průzkum ukázal, e hladina podzemní vody se nachází 

v hloubce cca 12,5 m a ní e.  

Radonový průzkum: 
Dle radonových map bylo vyhodnoceno radonové riziko jako st ední 

s objemovou aktivitou radonu cA75= 58 kBq/m3.  

Jeliko  se jedná o stavební pozemek se st edním radonovým indexem, musí 
být navr ené opat ení k ochraně proti pronikání radonu z geologického podlo í, 

 

Stavebně historický průzkum: 
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Na pozemku ani v jeho okolí se nenacházejí ádné historické objekty a také 
se nenachází v ádné památkové zóně. 

c) Stávající ochrana a bezpečnostní pásma 

Objekt je veden jako novostavba. Stavební pozemek nespadá do ádného 

chráněného p írodního pásma a nenachází se na něm ádná kulturní památka. 
Na stavebním pozemku se nenacházejí ádná ochranná pásma in enýrských 

nebo dopravních sítí, které by ovlivňovaly stavbu nového objektu.  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území atd. 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém, v poddolovaném a ani v nějak 

nebezpečném území, tudí  nejsou kladena ádná omezení výstavby. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 
Stavba bude respektovat uliční čáru, maximální vý ku objektu v dané lokalitě 

i orientaci, a tudí  nebude mít ádný negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky.  
Srá ková voda bude odváděna do retenčních nádr í, umístěných na 

stavebním pozemku, odkud bude napojena na de ťovou kanalizaci. Stavba nebude 

mít vliv na odtokové poměry. 
f) Po adavky na asanace, demolice a kácení d evin 

V rámci výstavby penzionu pro seniory nevznikají ádné po adavky na 
asanace nebo demolice. P ed zahájením výstavby budou pouze odstraněny 
náletové d eviny 

g) Po adavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Objekt nezabírá ádné pozemky plnící funkci lesa, pp . zemědělského 
půdního fondu. 

h) Územně technické podmínky 

Stavba bude napojena na stávající místní asfaltovou komunikaci v městě 
Byst ici nad Pern tejnem vedoucí podél východní hranice pozemku. Komunikace je 

ve vlastnictví města. Napojení bude provedeno p íjezdovou cestou vedoucí 
k objektu o í i 5,950 m. Tato cesta bude provedena v dostatečném spádu, 
s asfaltovou povrchovou úpravou.  

Ve keré sítě (plynovod, vodovod, vedení NN, de ťová a spla ková kanalizace, 
sdělovací kabaly) jsou situovány v p ilehlé místní komunikaci, pop ípadě v p ilehlých 
chodnících, vedoucích východně od e eného pozemku. Pro jednotlivé sítě budou 
provedeny p ípojky o dostatečných dimenzích. 

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

P ed zahájením výstavby bude na staveni ti zbudována p ípojka vedení NN 
a p ípojka vodovodní, které budou slou it k zaji tění vody a elektrické energie 
pot ebné na výstavbu objektu. 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel u ívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba penzionu pro seniory je z vět í části určena pro ubytování občanů 
s věkem nad 65 let v bytech pro jednu či dvě osoby ve 2NP a 3NP. V 1NP jsou 

umístěny prostory zaji ťující pot ebné slu by ubytovaným a v men í části prostory 
slou ící jak ve ejnosti, tak ubytovaným, mezi které se adí restaurace a léka ská 
ordinace. 

Základní kapacity stavby: 
Veličina MJ Velikost, rozměr 

Plocha stavebního pozemku m2 8315,2 

Maximální půdorysné rozměry m 60,3 x 28,5 

Zastavěná plocha objektu m2 1161,2 

Procento zastavění % 13,96 

Počet nadzemních podla í - 3 

Počet podzemních podla í - 1 (částečné) 
Vý ka objektu m 12,105 

Obestavěný prostor m3 13683,9 

Počet bytů pro jednu osobu - 22 

Počet bytů pro dvě osoby - 10 

Maximální počet stálých u ivatelů - 42 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické e ení 
a) Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového e ení 
Současný návrh prostorového e ení objektu vychází z umístění ji  

vybudovaných staveb v okolí staveni tě, z po adavků stavebníka a také z platného 
územního plánu města Byst ice nad Pern tejnem, kde je pozemek veden jako plocha 

pro bydlení. 
 Stavba nebude vzhledově naru ovat krajinný ráz obce. Nově navrhovaný 

objekt je umístěný v p ední části pozemku. Zadní část pozemku bude určena jako 
odpočinková a klidová zóna pro ubytované.  Hlavní vstup do budovy penzionu pro 
seniory je situovaný na východ 

b) Architektonické e ení - kompozice tvarového e ení, materiálové 
a barevné e ení 

Objekt má členitý půdorysný tvar. Je tvo en t emi na sebe navazujícími 
obdélníky, má t i nadzemní podla í s částečným podsklepením. St echa objektu je 
navr ena jako plochá jednoplá ťová s povlakovou izolací. Nosný systém je zvolen 
jako podélný se ztu ujícími stěnami. Obvodové zdivo je navr eno z brou ených 
keramických bloků Heluz STI 40 o tlou ťce 400 mm.  Na celou budovu je navr en 
kontaktní zateplovací systém ETICS s izolantem z EPS o tlou ťce 100 mm. Nosné 
vnit ní stěny jsou navr eny o tlou ťce 300 mm v provedení z keramických bloků 
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Heluz Family 30 v 1S a 1NP a z keramických bloků Heluz AKU 30/33,3 MK ve 2NP 
a 3NP. P íčky uvnit  objektu budou také provedeny ze systému Heluz. Na nosné části 

stropních konstrukcí jsou navr eny p edepjaté stropní panely Spiroll o tlou ťce 
200 mm. V 2NP a 3NP má ka dý byt k dispozici balkon o í ce 1500 mm. Nosná 
konstrukce balkonu je vytvo ena za pomocí izo nosníku, díky němu je 
minimalizováno riziko vzniku tepelného mostu. 

Na povrchovou úpravu obvodových konstrukcí je navr ena kombinace barev 
světle edé a modré. Modrou barvou budou vytvo eny ikmé pruhy na ka dé straně 
budovy, zbývající místa budou mít světle edou barvu.   Jako výplně otvorů byla 
navr ena hliníková okna edé barvy. 

B.2.3 Celkové provozní e ení, technologie výroby 

Hlavní vstup se nachází v 1NP z východní strany objektu. V 1NP se nacházejí 
prostory zaji ťující pot ebné slu by ubytovaným a v men í části prostory slou ící jak 
ve ejnosti, tak ubytovaným.  Místa slou ící i pro ve ejnost jsou léka ská ordinace 
umístěná v ji ní části objektu a restaurace umístěná v severní části objektu. Jak 
restaurace, tak ordinace mají vlastní vstup. Pro ubytované je dále v 1NP navr ena 
tělocvična propojená s posilovnou, knihovna a herna propojená s společenskou 
místností, odkud je mo ný p ístup do venkovních prostor. Dále se v 1NP nachází 
kuchyň se zázemím pro zaměstnance (WC, atna, sprcha) a se sklady pro různé 
druhy potravin. Je zde také vybudován dal í vchod do objektu, slou ící pro personál 
a pro zásobování kuchyně.  U hlavního vstupu se nachází recepce a z haly je mo ný 
p ístup do kancelá e nebo do ostatních podla í.  

V suterén je určená pouze pro personál penzionu pro seniory a mů eme zde 
najít strojovnu vzduchotechniky, strojovnu výtahu, kotelnu a prádelnu rozdělenou 
na čistý a pinavý provoz. Dále je zde vybudováno zázemí (WC, atna, sprcha) pro 
zaměstnance.  

2NP a 3NP jsou toto ného půdorysného uspo ádání. V ka dém z nich se 

nachází sesterna, 5 bytů pro dvě osoby, 11 bytů pro jednu osobu a ka dé části 
podla í je navr en sklad s úklidovou místností. 

Dále je v objektu navr eno nucené větrání uskutečněné za pomoci centrální 
VZT jednotky umístěné ve strojovně vzduchotechniky. Rozvody VZT jsou vedeny 

z vět í části v 1S a 1NP v podhledu. 

 

B.2.4 Bezbariérové u ívání stavby 

Na navr ený objekt se vztahuje vyhlá ka č. 39ř/2009 Sb., o obecných 
technických po adavcích zabezpečujících bezbariérové u ívání staveb.  

V celé budově jsou místo prahů pou ity p echodové li ty. V bytech a místech 
mo ného výskytu vozíčká ů musí být minimální í ka dve í 900 mm. Ve ve ejně 
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p ístupných částech objektu je zbudováno bezbariérové WC a vý kové rozdíly musejí 
být men í ne  20 mm. 

B.2.5 Bezpečnost p i u ívání stavby 

Stavba je navr ena a provedena tak, aby p i jejím u ívání nedocházelo 
k ohro ení zdraví obyvatel i náv těvníků objektu nap íklad uklouznutím, popálením, 
výbuchem, zásahem elektrického proudu, nárazem, atd. V místech nebezpečí pádu 
z vý ky jsou osazena zábradlí odpovídajících vý ek. Během u ívání stavby budou 
dodr eny v echny p íslu né legislativní p edpisy. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební e ení 
Objekt má členitý půdorysný tvar. Je tvo en t emi na sebe navazujícími 

obdélníky, má t i nadzemní podla í a je částečně podsklepen. St echa objektu je 

navr ena jako plochá jednoplá ťová s povlakovou izolací. Nosný systém je zvolen 
jako podélný se ztu ujícími stěnami. Podrobněj í popis viz. B.2.2 Celkové 
urbanistické a architektonické e ení. 
 

b) Konstrukční a materiálové e ení 
Základové konstrukce: 

Obvodové zdivo v místě suterénu je zalo eno na základových pasech 

o rozměrech 0,5 x 0,Ř m. Obvodové zdivo, které nele í nad suterénem je zalo eno 
na pasech o rozměrech 0,ř x 0,55 m. Vnit ní nosné zdivo sousedící se suterénem 
bude zalo eno na základových pasech o rozměrech 0,6 x 0,Ř5 m a vnit ní nosné 
zdivo umístěné mimo suterén bude zalo eno na pasech o rozměrech 0,6 x 0,6 m. 

Ve keré základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu C 16/20.  
Obvodové stěny: 

Obvodové zdi jsou provedeny z keramických tvárnic ze systému Heluz. Pro 

tyto zdi o tlou ťce 400 mm budou pou ity brou ené tvárnice Heluz STI 40 lepené 
PUR pěnou. Na celou budovu je navr en kontaktní zateplovací systém ETICS 
s izolantem z EPS o tlou ťce 100 mm. 
Vnitřní nosné stěny: 

Vnit ní nosné stěny jsou navr eny o tlou ťce 300 mm v provedení 
z brou ených keramických bloků Heluz Family 30 v 1S a 1NP a z keramických bloků 
Heluz AKU 30/33,3 MK ve 2NP a 3NP. Bloky Heluz Family 30 budou lepeny pomocí 
PUR pěny a bloky Heluz AKU 30/33,3 MK budou zděny na maltu. Schodi ťová stěna 
sousedící s výtahem je provedena z keramických bloků Heluz Family 25. 
Vnitřní nenosné zdivo: 

P íčky, rozdělující vnit ní prostor, jsou navr eny ze systému Heluz a to 

z keramických bloků Heluz 1Ř,5, Heluz 11,5 a Hěluz 10. Ve styčných spárách jsou 
p íčky spojeny na pero a drá ku ve spárách lo ných lepeny PUR lepidlem. 
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Vodorovné konstrukce: 
Nosné vodorovné konstrukce ve v ech patrech jsou navr eny z p edepjatých 

elezobetonových stropních desek Spiroll o tlou ťce 200 mm. Nosná konstrukce 
balkonu je vytvo ena za pomocí izo nosníku, díky němu je minimalizováno riziko 
vzniku tepelného mostu. 
Střešní plášť: 

St e ní konstrukce je navr ena jako jednoplá ťová plochá st echa 
s minimálním sklonem 3 %. Spád st e ní konstrukce je zaji těn spádovými klíny 
z EPS 150S o minimální tlou ťce 50 mm, na který je p idán izolant ze stejného 
materiálu o konstantní vý ce 1ř0 mm a tím je zaručeno splnění po adavků na 
součinitel prostupu tepla. Hydroizolační vrstva st echy je vytvo ena z asfaltového 
souvrství, kde je ve spodní vrstvě pou it modifikovaný asfaltový pás se skleněnou 
tkaninou o tlou ťce 3 mm lepený k tepelné izolaci. Horní vrstva souvrství je 
vytvo ena za pomoci modifikovaného asfaltového pásu s PES roho í o tlou ťce 5 mm 
a je nataven na asfaltový pás ve spodní vrstvě. Dále je na horní vrstvu hydroizolace 
nataven asfaltový pás o í ce 500 mm a tlou ťce 3 mm s odli nou barvou 
a hrubozrnným posypem slou ící k vyznačení trasy pohybu po konstrukci. Trasa 
pochůzného pásu viz. výkres st echy.  
Schodiště: 

Hlavní schodi tě je navr eno jako t íramenné elezobetonové. Obě schodi tě 
vedlej í jsou navr ena jako dvouramenná elezobetonová. Jako materiál pro 
výstavbu schodi ť bude pou it beton C 20/25 a betoná ská ocel B500B. Vyztu ení 
schodi tě bude provedeno dle statického výpočtu. Na ve kerá schodi tě umístěná 
v objektu budou osazena nerezová zábradlí s d evěnými madly po obou stranách. 
Výplně otvorů: 

Pro výplně otvorů v obvodové stěně byla zvolena hliníková okna s izolačními 
trojskly. Jako výplně vnit ních otvorů jsou pou ity p evá ně d evěné dve e 
s oblo kovou zárubní. Dále jsou pou ity dve e prosklené i ocelové zárubně. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Ve keré stavební prvky, pou ité na výstavbu objektu, mají garantovanou 
únosnost a rozměry výrobcem, proto se nep edpokládají problémy s mechanickou 
odolností, ani se stabilitou. Stavební konstrukce jsou navr eny tak, aby bez 
problémů p enesli účinky zatí ení a nep íznivých vlivů, p ičem  nedojde 
k destruktivnímu po kození, z ícení a nep ípustnému p etvo ení. Konstrukce je také 
navr ena tak, aby tyto vlastnosti vydr eli po dobu plánované ivotnosti. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
za ízení 

Objekt bude napojen na vodovodní ád, spla kovou kanalizaci, de ťovou 
kanalizaci, NTL plynovod, vedení nízkého napětí a bude provedena také p ípojka 
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sdělovacího kabelu. U p ípojky spla kové kanalizace bude vytvo ena kontrolní 
a revizní achta, u plynovodní p ípojky bude vybudována sk íň s hlavním uzávěrem 
plynu, na vodovodní p ípojce bude z ízena vodoměrná achta a na p ípojce vedení 
NN bude vybudována rozvodná sk íň. De ťová voda ze st echy objektu bude 
sváděna do vsakovací jímky umístěné na pozemku stavebníka. Z vsakovací jímky 
bude proveden p epad de ťové vody do de ťové kanalizace.  

Zdrojem pro vytápění objektu a p ípravu TUV budou 3 plynové kotle o výkonu 
20 kW umístěné v kotelně v suterénu. Dále je v suterénu umístěna strojovna výtahu 
a strojovna vzduchotechniky, ve které budou umístěny 2 vzduchotechnické 
jednotky. 

B.2.8 Po árně bezpečnostní e ení 
Viz samostatná p íloha projektové dokumentace – D.1.3 Po árně 

bezpečnostní e ení. 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického posouzení 
Viz samostatná p íloha projektové dokumentace – E Stavební fyzika. 
b) Energetická náročnost budovy 

Viz samostatná p íloha projektové dokumentace – E Stavební fyzika. 
c) Posouzení vyu ití alternativních zdrojů energií 
Nejsou navr eny ádné alternativní zdroje energie 

B.2.10 Hygienické po adavky na pracovní a komunální prost edí 
a) Větrání 
Budova bude větrána z vět í části nuceně s rekuperací. Rozvody 

vzduchotechniky budou vedeny v podhledu a budou napojeny na centrální 
vzduchotechnickou jednotku umístěnou ve strojovně vzduchotechniky v suterénu. 
P edbě né dimenze vzduchotechnického potrubí a průtoky vzduchu jsou uvedeny 
v části specializace VZT. Účinnost rekuperace bude minimálně Ř5%.  

b) Vytápění, oh ev teplé vody 

Jako zdroj tepla budou slou it 4 plynové kotle o výkonu 20kW, které budou 
umístěny v suterénu v kotelně. P ívod vody bude zaji těn pomocí vodovodní 
p ípojky, napojené na vodovodní ád v města Byst ice nad Pern tejnem. 

c) Osvětlení, hluk, vibrace 

Denní osvětlení bude zaji těno okny. Umělé osvětlení bude provedeno LED 
svítidly dle výběru investora a projektu elektroinstalací. Stavba není výrobního 
charakteru, proto se zde nebude vyskytovat ádný výrazný zdroj hluku nebo vibrací. 
Podrobněj í výpočty oslunění, proslunění, kročejové neprůzvučnosti a vzduchové 
neprůzvučnosti viz. samostatná p íloha projektové dokumentace – E Stavební fyzika. 
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d) Nakládání s odpady 

Likvidace komunálních a jiných drobných odpadů je e ena p ítomností 
kontejnerů. Prkna, která byla pou ita na bednění, ponecháme na staveni ti, proto e 
budou pou ity p i dal ích stavebních procesech. Specifikace druhů odpadů, které 
mohou vznikat p i realizaci stavby a způsob jejich likvidace proběhne dle zat ídění 
odpadů. To je provedeno v souladu s vyhlá kou ministerstva ivotního prost edí č. 
381/2001 Sb. 

 

Kód druhu 

odpadu 
Název druh odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Nakládání 

07 03 04 ostatní organická rozpou tědla/plechovky N A 

15 01 06 směs obalových materiálů O A, B 

17 01 01 beton, cihly, O A, C 

17 02 01 d evo O A, C 

17 01 03 keramika O V 

17 06 02 ostatní izolační materiály O C 

20 01 16 detergenty, odma ťovací p ípravky N A 

20 03 04 kal z chemických toalet O A 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N A 

17 02 03 plast O A, B 

 

Legenda kategorie odpadů 

  O - ostatní odpad 

  N - nebezpečný odpad 

Legenda likvidace odpadů 

  A - bude ulo eno na skládku určenou pro p íslu nou kategorii odpadů 

  B - bude odevzdáno do sběrných surovin 

  C - bude p edáno k recyklaci 

 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vněj ího 
prost edí 

a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podlo í 
Stavba se nachází na pozemku se st edním radonovým rizikem. Ochrana 

spodní stavby objektu je zaji těna asfaltovým hydroizolačním souvrstvím o celkové 
tlou ťce ř mm. Dolní pás souvrství je celoplo né nataven na penetrovaný podklad 
a je tvo en 3 mm tlustým modifikovaným asfaltovým pásem s výztu í tvo enou 
skelnou tkaninou. Horní vrstva souvrství je vytvo ena za pomoci modifikovaného 
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asfaltového pásu s PES roho í o tlou ťce 5 mm a je nataven na asfaltový pás ve 
spodní vrstvě souvrství. 

b) Ochrana p ed bludnými proudy 

Výskyt bludných proudů nebyl v okolí stavby prokázaný, proto proti nim není 
e ena ádná ochrana. 

c) Ochrana p ed technickou seismicitou 

Objekt se nachází na území, kde se nep edpokládá výskyt technické 
seismicity.  

d) Ochrana p ed hlukem 

V okolí stavby se nenachází ádný výrazný zdroj hluku, tudí  na ochranu proti 
hluku postačí obvodové zdivo tvo ené keramickými tvárnicemi Heluz STI 40 
o tlou ťce 400 mm, které jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s tlou ťkou izolantu EPS 100F 100 mm. Dále je ochrana p ed hlukem zaji těna 
hliníkovými okny s izolačním trojsklem.  

e) Protipovodňová opat ení 
Stavba se nenachází v záplavovém území, proro zde není e eno ádné 

protipovodňové opat ení 

B.3  P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na vodovodní ád, spla kovou kanalizaci, de ťovou 
kanalizaci, NTL plynovod, vedení nízkého napětí a bude provedena také p ípojka 
sdělovacího kabelu. U p ípojky spla kové kanalizace bude vytvo ena kontrolní 
a revizní achta, u plynovodní p ípojky bude vybudována sk íň s hlavním uzávěrem 
plynu, na vodovodní p ípojce bude z ízena vodoměrná achta a na p ípojce vedení 
NN bude vybudována rozvodná sk íň. De ťová voda ze st echy objektu bude 
sváděna do vsakovací jímky umístěné na pozemku stavebníka. Z vsakovací jímky 
bude proveden p epad de ťové vody do de ťové kanalizace. Ve keré sítě jsou 

situovány v p ilehlé místní komunikaci pop ípadě v p ilehlých chodnících, vedoucích 
východně od e eného pozemku. 

 

b) P ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojka splaškové kanalizace: 
 P ípojka bude provedena z kanalizačního PVC potrubí KGEM DN 300 mm. Na 

p ípojce spla kové kanalizace bude provedena kontrolní a revizní achta o průměru 
800 mm s poklopem o průměru 500 mm. Vzdálenost st edu revizní a kontrolní 
achty od objektu je 2,315 m, a vzdálenost st edu revizní a kontrolní achty 

k hlavnímu kanalizačnímu ádu je 6,015 m 

Vodovodní přípojka: 
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 Vodovodní p ípojka bude realizována z potrubí PE 100 SDR 11 110 x 10 mm. 

Celková délka p ípojky činí 25,645 m a je na ní osazena vodoměrná achta 
o průměru ř00 mm s poklopem o průměru 500 mm. 
Přípojka dešťové kanalizace: 
 P ípojka de ťové kanalizace bude provedena z PVC potrubí KGEM DN 
300 mm. Na p ípojce bude z ízena retenční nádr  o objemu 10 m3, slou ící 
k zachycení de ťové vody a jejím p ípadném následném vyu ití. Nádr  bude plastová 
o průměru 2 m s revizním otvorem o průměru 500 mm. Z nádr e bude vyveden 
p epad navazující na PVC potrubí KGEM DN 300 mm, které bude zaústěno do 
kanalizačního ádu de ťové kanalizace. Délka p ípojky od de ťového ádu k ose 

retenční nádr e je 12,ř60 m a od osy nádr e k objektu 8,020m. 

Přípojka NTL plynovodu: 
 Potrubí p ípojky plynovodu bude provedeno z PE 100 SDR 17,6 125 x 7,1 mm. 

Na p ípojce bude vybudována plynovodní sk íň s hlavním uzávěrem plynu. Celková 
délka p ípojky činí 24,22 m. 
Přípojky NN: 
 P ípojka bude napojena na podzemní vedení NN. Celková délka p ípojky je 
34,295 m. 

B.4  Dopravní e ení 
a) Popis dopravního e ení 
Místní asfaltová komunikace vede podél východní hranice pozemku a má 

í ku v rozmezí 6,3 - 8,5 m. Po obou stranách komunikace jsou vybudovány chodníky 
o minimální í ce 2 m.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Místní komunikace, na kterou bude z ízen sjezd, se napojuje na silnici I. t ídy 
vedoucí jedním směrem na ďár nad Sázavou a směrem druhým na Brno. Sjezd je 

proveden pro obousměrnou dopravu. í ka sjezdu je cca 6 m. 
c) Doprava v klidu 

P ed objektem je vybudováno parkovi tě jak pro ubytované v penzion u pro 

seniory, tak pro náv těvníky restaurace nebo léka ské ordinace. Celkový počet 
parkovacích stání je 20 z toho jsou 3 parkovací stání určena pro osoby ZTP. Dále je 
vybudována komunikace vedoucí ke slu ebnímu vchodu, jeho  hlavním úkolem je 
zásobování kuchyně. Zde ve vybudováno stání pro vozidlo nad 3,5 t a je zde 
umo něno i jeho otočení. 

d) Pě í a cyklistické stezky 

Po obou stranách místní komunikace je veden chodník o í ce cca 2 m. Na tento 
chodník bude napojena p ístupová cesta pro chodce vedoucí ke vstupu do objektu 
penzionu pro seniory. í ka nově vybudovaného chodníku bude 2,4 m. 
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B.5  e ení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Z celé plochy stavebního pozemku bude sejmuta ornice o tlou ťce 200 mm. 
Tato ornice bude deponovaná na západní straně pozemku, odkud bude po 
dokončení stavby vyu ita na terénní úpravy okolo nově vybudovaného objektu. 

b) Pou ité vegetační prvky 

Bude e eno dle p ání investora. 
c) Biotechnická opat ení 
Netýká se této stavby. 

B.6  Popis vlivů stavby na ivotní prost edí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na ivotní prost edí - ovzdu í, hluk, voda, odpady, půda 

Během realizace stavby nedojde ke zvý ení hlučnosti a pra nosti v blízkém 
okolí natolik, aby byly p ekročeny p edepsané limity.  

S odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 1ř5/2001 Sb. o dopadech. 
Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat p i realizaci stavby a způsob jejich 
likvidace proběhne dle zat ídění odpadů. To je provedeno v souladu s vyhlá kou 
ministerstva ivotního prost edí č. 3ř1/2001 Sb.  

Ornice bude sejmuta na počátku stavebních prací, a to ve vrstvě 200 mm 

a bude ulo ena na deponii umístěnou na pozemku stavebníka. Ornice bude po 
dokončení stavby pou ita na terénní úpravy okolo nově vybudovaného objektu. 
S půdou vytě enou z výkopů základů bude nalo eno obdobně jako s ornicí. 

b) Vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a ivočichů apod.) zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině 

Stavba nemá ádný zásadní vliv na p írodní krajinu, nenachází se zde ádné 
chráněné d eviny, rostliny ani ivočichové. Ekologické funkce a vazby zůstanou 
zachovány. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Netýká se této stavby 

d) Návrh zohledněných podmínek ze závěru zji ťovacího ízení nebo 
stanoviska EIA 

Netýká se této stavby 

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

Netýká se této stavby 
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B.7  Ochrana obyvatelstva 

Novostavba penzionu pro seniory v Byst ici nad Pern tejnem nijak 

neohro uje obyvatelstvo v blízkém okolí. Výstavba je ízena zákonem 1ř3/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu a tudí  splňuje v echny kladené po adavky. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji tění 
Pot ebné energie a média budou na pozemek p ivedeny pomocí p ípojek 

vedoucích od jednotlivých in enýrských sítí. (vodovodní ád, plynovod, vedení NN)  
b) Odvodnění staveni tě 

Voda na staveni ti bude z vět í části odváděna pomocí vsakování na 
pozemku. P ípadná voda ve výkopech bude odvedena pomocí čerpadla do míst 
zaji ťující lep í vsakovací poměry. 

c) Napojení staveni tě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveni tě není napojeno na technickou infrastrukturu. Pot ebné energie 
a média budou na pozemek p ivedeny pomocí p ípojek vedoucích od jednotlivých 
in enýrských sítí. (vodovodní ád, plynovod, vedení NN)  

Pro napojení staveni tě na technickou infrastrukturu boudu slou it sjezdy na 
místní komunikaci vedoucí východně od pozemku.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude respektovat uliční čáru, maximální vý ku objektu v dané lokalitě 
i orientaci, a tudí  nebude mít ádný negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky. 
Jediným nep íznivým faktorem bude zvý ená zátě  komunikace p ed staveni těm, 
kde bude během výstavby zvý ená cirkulace dopravních prost edků zaji ťujících 
jednotlivé práce a dodávky na staveni ti. 

e) Ochrana okolí staveni tě a po adavky na související asanace, demolice 
a kácení d evin 

V rámci výstavby penzionu pro seniory nevznikají ádné po adavky na 
asanace nebo demolice. P ed zahájením výstavby budou pouze odstraněny 
náletové d eviny 

f) Maximální zábory pro staveni tě (trvalé/dočasné) 
Trvalý i dočasný zábor se vztahuje pouze na pozemek 3058/3, ádných 

dal ích záborů nebude t eba. 
g) Maximální produkovaná mno ství a druhy odpadů a emisí p i výstavbě, 

jejich likvidace 

Likvidace komunálních a jiných drobných odpadů je e ena p ítomností 
kontejnerů. Prkna, která byla pou ita na bednění, ponecháme na staveni ti, proto e 
budou pou ity p i dal ích stavebních procesech. Specifikace druhů odpadů, které 
mohou vznikat p i realizaci stavby a způsob jejich likvidace proběhne dle zat ídění 
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odpadů. To je provedeno v souladu s vyhlá kou ministerstva ivotního prost edí č. 
381/2001 Sb. 

 

Kód druhu 

odpadu 
Název druh odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Nakládání 

07 03 04 ostatní organická rozpou tědla/plechovky N A 

15 01 06 směs obalových materiálů O A, B 

17 01 01 beton, cihly, O A, C 

17 02 01 d evo O A, C 

17 01 03 keramika O V 

17 06 02 ostatní izolační materiály O C 

20 01 16 detergenty, odma ťovací p ípravky N A 

20 03 04 kal z chemických toalet O A 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N A 

17 02 03 plast O A, B 

 

Legenda kategorie odpadů 

  O - ostatní odpad 

  N - nebezpečný odpad 

Legenda likvidace odpadů 

  A - bude ulo eno na skládku určenou pro p íslu nou kategorii odpadů 

  B - bude odevzdáno do sběrných surovin 

  C - bude p edáno k recyklaci 

h) Bilance zemních prací, po adavky na p ísun nebo deponie zemin 

Ornice bude sejmuta na počátku stavebních prací, a to ve vrstvě 200 mm 
a bude ulo ena na deponii umístěnou na západní straně pozemku stavebníka. 
Celková skrývka ornice bude cca ř00 m3. Ornice bude po dokončení stavby pou ita 
na terénní úpravy okolo nově vybudovaného objektu. S půdou vytě enou z výkopů 
základů bude nalo eno obdobně jako s ornicí. 

i) Ochrana ivotního prost edí p i výstavbě 

Výstavba nebude mít ádný zásadní vliv na p írodní krajinu, nenachází se zde 
ádné chráněné d eviny, rostliny ani ivočichové. Ekologické funkce a vazby 

zůstanou zachovány. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveni ti, posouzení 

pot eby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných 
právních p edpisů 

Bude splněno Na ízením vlády č. 591/2006 Sb. o bli ích minimálních 
po adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveni tích, na ízení vlády 
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č. 362/2005 Sb. o bli ích po adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovi tích s nebezpečím pádu z vý ky a do hloubky a na ízení vlády č. 3Řř/2001 
Sb., kterým se stanoví bli í po adavky na bezpečný provoz a pou ívání strojů, 
technických za ízení, p ístrojů a ná adí. 

k) Úpravy pro bezbariérové u ívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se této stavby 

l) Zásady pro dopravně in enýrské opat ení 
Vjezd na staveni tě bude viditelně označen dopravním značením PRÁCE NA 

STAVENI TI, pop ípadě bude okolo staveni tě sní ena povolená rychlost na 30 km/h.  
Značení bude stanoveno městským ú adem v Byst ici nad Pern tejnem, odborem 
dopravy a silničního hospodá ství a projednáno s policií ČR. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro provádění této stavby nejsou zji těny ádné stanovené speciální 
podmínky. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

P edpokládané zahájení stavby:  červenec 201Ř 

P edpokládané ukončení stavby:  červenec 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Byst ici nad Pern tejnem leden 201Ř    Bc. Petr Nykodým 
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D.1 .1.a.1 Identifikační údaje  
Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 
Penzion pro seniory 

b) Místo stavby: 
Katastrální území: Byst ice nad Pern tejnem 

parcela č. 305ř/3 

Údaje o stavebníkovi 
c) Jméno a p íjmení 

Město Byst ice nad Pern tejnem 

d) Adresa 

P íční 405, 593 01 Byst ice nad Pern tejnem 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

e) Jméno a p íjmení 
Bc. Petr Nykodým 

f) Adresa 

Unčín 1, 592 42 Jimramov 

g) Kontakt 

Tel. 731252103 

E-mail: 14634@vutbr.cz  

D.1 .1.a.2 Účel objektu 

Stavba penzionu pro seniory je z vět í části určena pro ubytování občanů 
s věkem nad 65 let v bytech pro jednu či dvě osoby ve 2NP a 3NP. V 1NP jsou 

umístěny prostory zaji ťující pot ebné slu by ubytovaným a v men í části prostory 
slou ící jak ve ejnosti, tak ubytovaným, mezi které se adí restaurace a léka ská 
ordinace. 

D.1 .1.a.3 Architektonické e ení objektu 

Objekt má členitý půdorysný tvar. Je tvo en t emi na sebe navazujícími 
obdélníky, má t i nadzemní podla í a je částečně podsklepen. St echa objektu je 
navr ena jako plochá jednoplá ťová s povlakovou izolací. Nosný systém je zvolen 
jako podélný se ztu ujícími stěnami. Obvodové zdivo je navr eno z brou ených 
keramických bloků Heluz STI 40 o tlou ťce 400 mm.  Na celou budovu je navr en 
kontaktní zateplovací systém ETICS s izolantem z EPS o tlou ťce 100 mm. Nosné 
vnit ní stěny jsou navr eny o tlou ťce 300 mm v provedení z keramických bloků 
Heluz Family 30 v 1S a 1NP a z keramických bloků Heluz AKU 30/33,3 MK ve 2NP 
a 3NP. P íčky uvnit  objektu budou také provedeny ze systému Heluz. Na nosné části 
stropních konstrukcí jsou navr eny p edepjaté stropní panely Spiroll o tlou ťce 

mailto:14634@vutbr.cz
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200 mm. V 2NP a 3NP má ka dý byt k dispozici balkon o í ce 1500 mm. Nosná 
konstrukce balkonu je vytvo ena za pomocí izo nosníku, díky němu je 
minimalizováno riziko vzniku tepelného mostu. 

Na povrchovou úpravu obvodových konstrukcí je navr ena kombinace barev 
světle edé a modré. Modrou barvou budou vytvo eny ikmé pruhy na ka dé straně 
budovy, zbývající místa budou mít světle edou barvu.   Jako výplně otvorů byla 
navr ena hliníková okna edé barvy. 

D.1 .1.a.4 Dispoziční e ení objektu 

Hlavní vstup se nachází v 1NP z východní strany objektu. V 1NP se nacházejí 
prostory zaji ťující pot ebné slu by ubytovaným a v men í části prostory slou ící jak 
ve ejnosti, tak ubytovaným.  Místa slou ící i pro ve ejnost jsou léka ská ordinace 
umístěná v ji ní části objektu a restaurace umístěná v severní části objektu. Jak 
restaurace, tak ordinace mají vlastní vstup. Pro ubytované je dále v 1NP navr ena 
tělocvična propojená s posilovnou, knihovna a herna propojená s společenskou 
místností, odkud je mo ný p ístup do venkovních prostor. Dále se v 1NP nachází 
kuchyň se zázemím pro zaměstnance (WC, atna, sprcha) a se sklady pro různé 
druhy potravin. Je zde také vybudován dal í vchod do objektu, slou ící pro personál 
a pro zásobování kuchyně.  U hlavního vstupu se nachází recepce a z haly je mo ný 
p ístup do kancelá e nebo do ostatních podla í.  

V suterén je určená pouze pro personál penzionu pro seniory a mů eme zde 
najít strojovnu vzduchotechniky, strojovnu výtahu, kotelnu a prádelnu rozdělenou 
na čistý a pinavý provoz. Dále je zde vybudováno zázemí (WC, atna, sprcha) pro 
zaměstnance.  

2NP a 3NP jsou toto ného půdorysného uspo ádání. V ka dém z nich se 

nachází sesterna, 5 bytů pro dvě osoby, 11 bytů pro jednu osobu a ka dé části 
podla í je navr en sklad s úklidovou místností. 

Dále je v objektu navr eno nucené větrání uskutečněné za pomoci centrální 
VZT jednotky umístěné ve strojovně vzduchotechniky. Rozvody VZT jsou vedeny 
z vět í části v 1S a 1NP v podhledu. 

D.1 .1.a.5 Kapacity, u itkové plochy, zastavěné plochy, 

u itné plochy, plocha stavebního pozemku, orientace ke 
světovým stranám, osvětlení 
Základní kapacity stavby: 

Veličina MJ Velikost, rozměr 

Plocha stavebního pozemku m2 8315,2 

Maximální půdorysné rozměry m 60,3 x 28,5 

Zastavěná plocha objektu m2 1161,2 

Procento zastavění % 13,96 
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Počet nadzemních podla í - 3 

Počet podzemních podla í - 1 (částečné) 
Vý ka objektu m 12,105 

Obestavěný prostor m3 13683,9 

Počet bytů pro jednu osobu - 22 

Počet bytů pro dvě osoby - 10 

Maximální počet stálých u ivatelů - 42 

D.1 .1.a.6 Konstrukční e ení objektu 

a) Zemní práce 

Ornice bude sejmuta na počátku stavebních prací, a to ve vrstvě 200 mm 
a bude ulo ena na deponii umístěnou na západní straně pozemku stavebníka. 
Celková skrývka ornice bude cca ř00 m3. Ornice bude po dokončení stavby pou ita 
na terénní úpravy okolo nově vybudovaného objektu. S půdou vytě enou z výkopů 
základů bude nalo eno obdobně jako s ornicí. 

b) Základové konstrukce 

Obvodové zdivo v místě suterénu je zalo eno na základových pasech 
o rozměrech 0,5 x 0,Ř m. Obvodové zdivo, které nele í nad suterénem je zalo eno 
na pasech o rozměrech 0,ř x 0,55 m. Vnit ní nosné zdivo sousedící se suterénem 
bude zalo eno na základových pasech o rozměrech 0,6 x 0,Ř5 m a vnit ní nosné 
zdivo umístěné mimo suterén bude zalo eno na pasech o rozměrech 0,6 x 0,6 m. 

Ve keré základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu C 16/20.   
c) Obvodové zdivo: 
Obvodové zdi jsou provedeny z keramických tvárnic ze systému Heluz. Pro 

tyto zdi o tlou ťce 400 mm budou pou ity brou ené tvárnice Heluz STI 40 lepené 
PUR pěnou. Na celou budovu je navr en kontaktní zateplovací systém ETICS 
s izolantem z EPS o tlou ťce 100 mm. 

d) Vnit ní nosné zdivo 

Vnit ní nosné stěny jsou navr eny o tlou ťce 300 mm v provedení 
z brou ených keramických bloků Heluz Family 30 v 1S a 1NP a z keramických bloků 
Heluz AKU 30/33,3 MK ve 2NP a 3NP. Bloky Heluz Family 30 budou lepeny pomocí 
PUR pěny a bloky Heluz AKU 30/33,3 MK budou zděny na maltu. Schodi ťová stěna 
sousedící s výtahem je provedena z keramických bloků Heluz Family 25. 

e) Vodorovné konstrukce 

Nosné vodorovné konstrukce ve v ech patrech jsou navr eny z p edepjatých 
elezobetonových stropních desek Spiroll o tlou ťce 200 mm. Nosná konstrukce 

balkonu je vytvo ena za pomocí izo nosníku, díky němu je minimalizováno riziko 

vzniku tepelného mostu. 
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f) Vnit ní nenosné zdivo: 

P íčky, rozdělující vnit ní prostor, jsou navr eny ze systému Heluz a to 

z keramických bloků Heluz 1Ř,5, Heluz 11,5 a Hěluz 10. Ve styčných spárách jsou 
p íčky spojeny na pero a drá ku ve spárách lo ných lepeny PUR lepidlem.  

g) St e ní plá ť: 
St e ní konstrukce je navr ena jako jednoplá ťová plochá st echa 

s minimálním sklonem 3 %. Spád st e ní konstrukce je zaji těn spádovými klíny 
z EPS 150S o minimální tlou ťce 50 mm, na který je p idán izolant ze stejného 
materiálu o konstantní vý ce 1ř0 mm a tím je zaručeno splnění po adavků na 
součinitel prostupu tepla. Hydroizolační vrstva st echy je vytvo ena z asfaltového 
souvrství, kde je ve spodní vrstvě pou it modifikovaný asfaltový pás se skleněnou 
tkaninou o tlou ťce 3 mm lepený k tepelné izolaci. Horní vrstva souvrství je 
vytvo ena za pomoci modifikovaného asfaltového pásu s PES roho í o tlou ťce 5 mm 
a je nataven na asfaltový pás ve spodní vrstvě. Dále je na horní vrstvu hydroizolace 
nataven asfaltový pás o í ce 500 mm a tlou ťce 3 mm s odli nou barvou 
a hrubozrnným posypem slou ící k vyznačení trasy pohybu po konstrukci. Trasa 
pochůzného pásu viz. výkres st echy. 

h) Schodi tě 

Hlavní schodi tě je navr eno jako t íramenné elezobetonové. Obě schodi tě 
vedlej í jsou navr ena jako dvouramenná elezobetonová. Jako materiál pro 
výstavbu schodi ť bude pou it beton C 20/25 a betoná ská ocel B500B. Vyztu ení 
schodi tě bude provedeno dle statického výpočtu. Na ve kerá schodi tě umístěná 
v objektu budou osazena nerezová zábradlí s d evěnými madly po obou stranách. 

i) Komín 

Komínové těleso je navr eno ze systému Schiedel PERIMETR 25. Tvo it ho 
budou 2 komínové průduchy o vnit ním průměru 200 mm. Jedná se o komínový 
systém s vnit ní nerezovou vlo kou, tepelnou izolací a vněj ím plá těm 
z pozinkované oceli.  

j) Vnit ní omítky 

Ve keré vnit ní omítky budou provedeny jednovrstvou vnit ní omítkou se 
zrnitostí 0,Ř mm. Na jednotlivé rohy konstrukcí budou osazeny podomítkové li ty, 
zaručující vy í odolnost v často exponovaných místech. 

k) Vněj í omítky 

Ve keré vněj í omítky budou provedeny v rámci zateplovacího systému ETICS 
od firmy Weber. Povrchová úprava obvodových stěn bude provedena ze silikátové 
omítky. 

l) Podlahy 

Podlaha v suterénu bude zateplena 100 mm EPS 150S, v 1NP bude podlaha 

p iléhající k zemině zateplena 150 mm EPS 100S. Ve 2NP a 3NP bude na podlahu 
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pou ito 40 mm minerální plsti s dynamickou tuhostí s´=24 MN/m3. Rozná ecí vrstva 
bude vytvo ena za pomoci betonové stěrky o různých vý kách zaručující plynulý 
p echod p i pou ití různých ná lapných materiálů.  

m) Obklady a dla by 

Druh obkladu a dla eb bude zvolen dle p ání stavebníka. Vý ka obkladu je 
určena ve výkresové části projektové dokumentace. Místnosti, ve kterých je t eba 
ná lapná vrstva provedená z dla dic, jsou vyznačeny také ve výkresové části 
dokumentace.  

n) Zateplení objektu 

Na celou budovu je navr en kontaktní zateplovací systém ETICS s izolantem 

z EPS 100F o tlou ťce 100 mm. 
o) Nátěry a malby 

Vnit ní omítky budou provedeny v bílé barvě, omítky venkovní budou 
provedeny v kombinaci barvy edé a modré. 

p) Okna a dve e 

Okna i vstupní dve e jsou navr ena jako hliníková od výrobce ALUPROF MB - 

70 HI. Okna budou opat ena izolačním trojsklem, které bude osazeno do rámů edé 
barvy.  

q) Truhlá ské výrobky 

Vnit ní dve e budou provedeny jako d evěné, a to buď plné nebo částečně 
prosklené. Osazeny budou v oblo kových zárubních. 

r) Klempí ské výrobky 

Na okenní parapety bude pou it hliníkový plech edé barvy. Provedení 
klempí ských prací bude v souladu s ČSN Ř3 3610 – Navrhování klempí ských 
konstrukcí. 

s) Zámečnické výrobky 

Jako zámečnické výrobky bude pou ito nerezové zábradlí na terase 
a nerezové zábradlí u schodi tě. Dále bude vyu ito ocelových zárubní v jednotlivých 
bytech a také v suterénu. 

t) Zpevněné plochy 

Okolo objektu je navr en okapový chodník o í ce 500 mm. Okapový chodník 
bude opat en obrubníky a jako vrchní vrstva je zvolen kačírek. Povrchovou úpravu 
zpevněných ploch jako jsou chodníky p ed vstupy do objektu bude tvo it zámková 
betonová dla ba. 

u) Oplocení 
Oplocení bude vytvo eno okolo celého pozemku s výjimkou strany p iléhající 

ke komunikaci. Oplocení bude provedeno drátěným plotem o vý ce 1,5 m. 



 

 

42 

 

D.1 .1.a.Ř Tepelně technické vlastnosti stavebních 
konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti v ech konstrukcí splňují ve keré po adavky 
normy ČSN Ř3 0540 - 2. tepelně technických vlastnostech jednotlivých konstrukcí viz 
samostatná část E – Stavební fyzika.   

D.1 .1.a.ř Způsob zalo ení objektu, in enýrsko – geologický 
a hydrologický průzkum 

Objekt bude zalo en na betonových základových pasech vytvo ených 
betonem C16/20. Na základě in nýrsko-geologického průzkumu byl stanoven druh 
a únosnost zeminy nacházející se na stavebním pozemku:  

Horniny: rula, svorová rula 

Typ hornin: metamorfit, 

Mineralogické slo ení: biotit muskovit, 
Zrnitost: jemnozrnná a  st edně zrnitá 

Únosnost podlo í: 250 kPa 

Hydrogeologický průzkum ukázal, e hladina podzemní vody se nachází v hloubce 
cca 12,5 m a ní e. 

D.1 .1.a.9 Vliv objektu a jeho u ívání na ivotní prost edí a 
e ení p ípadných negativních účinků 

Výstavba nebude mít ádný zásadní vliv na p írodní krajinu, nenachází se zde 
ádné chráněné d eviny, rostliny ani ivočichové. Ekologické funkce a vazby 

zůstanou zachovány. 

D.1 .1.a.10 Dopravní e ení 
Místní asfaltová komunikace vede podél východní hranice pozemku a má 

í ku v rozmezí 6,3 - ř,5 m. Po obou stranách komunikace jsou vybudovány chodníky 
o minimální í ce 2 m.  

D.1 .1.a.11 Ochrana objektu p ed kodlivými vlivy vněj ího 
prost edí, protiradonová opat ení 
Stavba se nachází na pozemku se st edním radonovým rizikem. Ochrana 

spodní stavby objektu je zaji těna asfaltovým hydroizolačním souvrstvím o celkové 
tlou ťce ř mm. Dolní pás souvrství je celoplo né nataven na penetrovaný podklad 

a je tvo en 3 mm tlustým modifikovaným asfaltovým pásem s výztu í tvo enou 
skelnou tkaninou. Horní vrstva souvrství je vytvo ena za pomoci modifikovaného 
asfaltového pásu s PES roho í o tlou ťce 5 mm a je nataven na asfaltový pás ve 
spodní vrstvě souvrství. 
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D.1 .1.a.12 Dodr ení obecných po adavků na výstavbu  

Stavba bude provedena v souladu s touto projektovou dokumentací. 
Výstavba bude ízena dle v ech platných zákonů, norem a vyhlá ek 

D.1 .1.a.13 Nakládání s odpady 

Likvidace komunálních a jiných drobných odpadů je e ena p ítomností 
kontejnerů. Prkna, která byla pou ita na bednění, ponecháme na staveni ti, proto e 
budou pou ity p i dal ích stavebních procesech. Specifikace druhů odpadů, které 
mohou vznikat p i realizaci stavby a způsob jejich likvidace proběhne dle zat ídění 
odpadů. To je provedeno v souladu s vyhlá kou ministerstva ivotního prost edí č. 
381/2001 Sb. 

 

Kód druhu 

odpadu 
Název druh odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Nakládání 

07 03 04 ostatní organická rozpou tědla/plechovky N A 

15 01 06 směs obalových materiálů O A, B 

17 01 01 beton, cihly, O A, C 

17 02 01 d evo O A, C 

17 01 03 keramika O V 

17 06 02 ostatní izolační materiály O C 

20 01 16 detergenty, odma ťovací p ípravky N A 

20 03 04 kal z chemických toalet O A 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N A 

17 02 03 plast O A, B 

 

Legenda kategorie odpadů 

  O - ostatní odpad 

  N - nebezpečný odpad 

Legenda likvidace odpadů 

  A - bude ulo eno na skládku určenou pro p íslu nou kategorii odpadů 

  B - bude odevzdáno do sběrných surovin 

  C - bude p edáno k recyklaci 

 

 

 

 

 

V Byst ici nad Pern tejnem leden 201Ř    Bc. Petr Nykodým 
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Cílem diplomové práce bylo navrhnout projektovou dokumentaci pro provedení 
penzionu pro seniory dle platných norem a vyhlá ek.  

Samotná práce je rozdělena na část výkresovou a část textovou. V rámci části 
textové byla zpracována průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva 
a architektonicko-stavební e ení, technická zpráva. V části výkresové jsou jednotlivé 
výkresy rozděleny dle fáze výstavby na p ípravné a studijní práce, situační výkresy, 

architektonicko-stavební e ení a stavebně konstrukční e ení. K objektu bylo také 
zpracováno po árně bezpečnostní e ení, z jeho  výsledků je mo né zjistit, e se 
jedná o objekt vyhovující z hlediska po ární bezpečnosti. Jako dal í p íloha byla 
za azena stavební fyzika. V této kapitole proběhlo tepelně technické posouzení 
v ech konstrukcí včetně konstrukčních detailů. Dále zde bylo provedeno posouzení 
konstrukcí z hlediska akustiky oslunění a proslunění. Jako součást diplomové práce 
(projektové dokumentace) byla vypracována specializace z oboru vzduchotechnika. 

Zde byly vypočteny pot eby vzduchu pro jednotlivé místnosti s následným 
dimenzováním a trasováním vzduchotechnického potrubí. 
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Zákony, normy, vyhlá ky: 
Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu,  
Zákon č. 1ř5/2001 Sb., o odpadech  
Vyhlá ka č. 268/2009 Sb., o technických po adavcích na stavby, ve znění pozděj ích 
p edpisů. 

Vyhlá ka č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlá ky č. 62/2013Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhlá ka č. 501/2006 Sb., o obecných po adavcích na vyu ití území 
Vyhlá ka č. 39ř/2009 Sb., o obecných technických po adavcích zabezpečujících 
bezbariérové u ívání staveb 

Vyhlá ka č. Řř/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

Na ízení vlády  163/2002 Sb., o stanovení technických po adavků na vybrané 
stavební výrobky  

Na ízení vlády č. 2Ř2/2011 Sb., o ochraně zdraví p ed nep íznivými účinky hluku 
a vibrací 
ČSN Ř4 4301 Obytné budovy 

ČSN Ř3 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 

ČSN Ř3 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov: Po adavky 

ČSN Ř3 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN Ř3 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 

ČSN Ř3 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků  
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části 
ČSN Ř3 0ř02 Po ární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN Ř3 0ř1ř:0Ř/199Ř-Z1 10/2002 Po ární bezpečnost staveb – Obsazení objektu 

osobami 

ČSN Ř3 0ř35 Po ární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických za ízení a sociální 
péče 

ČSN Ř3 0ř33 Po ární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN Ř3 1901 Navrhování st ech: Základní ustanovení 
ČSN Ř5 9010 Vsakovací za ízení srá kových vod 

ČSN Ř3410ř Hygienická za ízení a atny  
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1NP   První nadzemní podla í 
2NP  Druhé nadzemní podla í 
1S  Suterén 

RD  Rodinný dům 

PT  Původní terén 

UT  Upravený terén 

m.n.m. Metrů nad mo em 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 
SO  Stavební objekt 
EPS  Expandovaný polystyren 

XPS  Extrudovaný polystyren 

MW  Minerální vata 

HI  Hydroizolace 

B   elezobeton 

p.č.  Parcela číslo 

ČSN  Česká státní norma 

Sb.  Sbírky 

NN  Nízké napětí 
NTL  Nízkotlaký 

Pv  Po ární zatí ení 
SPB  Stupeň po ární bezpečnosti 
R  Únosnost konstrukce 

E  Celistvost konstrukce 

W  Hustota tepelného toku 

I  Teplota na neoh ívané straně 

Өi  Vnit ní návrhová teplota 

Өe  Venkovní návrhová teplota 

ϕi  Vlhkost interiéru 

ϕe  Vlhkost exteriéru 

λ  Součinitel tepelné vodivosti 
U  Součinitel prostupu tepla 

R  Tepelný odpor 

fRsi  Teplotní faktor vnit ního povrchu 

Өmin  Nejni í vnit ní povrchová teplota 

R´w  Stavební neprůzvučnost 
RN  Retenční nádr  

R   Revizní achta 
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PUR  Polyuretan 

PE  Polyethylen 

TI  Tepelná izolace 

s´  Dynamická tuhost 
SDK  Sádrokarton 

p.ú.  Po ární úsek 

VC  Vápenocementová omítka 

MVC  Vápenocementová malta 

U   Součinitel prostupu tepla 

UN,rq   Po adovaný součinitel prostupu tepla 

Uem  Průměrný součinitel prostupu tepla 

g  Stálé zatí ení 
q  Nahodilé zatí ení 
dB  Decibel 

NÚC  Nechráněná úniková cesta 

CHÚC  Chráněná úniková cesta 

kN  Kilonewton 

λ   Součinitel tepelné vodivosti 
HT   Měrná ztráta prostupem tepla 

bi   Činitel teplotní redukce 

HUP  Hlavní uzávěr plynu 

DN  Průměr 

KN  Katastr nemovitostí 
PHP  Po ární hasící p ístroj 
ETICS  Vněj í kontaktní zateplovací systém 

PD  Projektová dokumentace 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví 
p   Po ární zatí ení vyjad ující mno ství ho lavých látek [kg/m2ž  
a   Součinitel vyjad ující rychlost oho ívání z hlediska charakteru 

ho lavých látek  
b   Součinitel vyjad ující rychlost oho ívání z hlediska stavebních 

podmínek  
c   Součinitel vyjad ující vliv po árně bezpečnostních opat ení 
Rsi   Tepelný odpor na vnit ní straně povrchu konstrukce [m2 K/Wž   
 

Rse   Tepelný odpor na vněj í straně povrchu konstrukce [m2 K/Wž 
  



 

 

49 

 

Slo ka číslo 1 – P ípravné a studijní práce 

 Studie: 

o Studie 1S, M 1: 150 

o Studie 1NP, M 1: 150 

o Studie 2NP, M 1: 150 

o Studie 3NP, M 1: 150 

o Studie EZ, M 1: 150 

o Studie SPÁDOVÁNÍ ST E NÍ KCE, M 1:150 

 Výpočet základů 

 Výpočet schodi tě 

 Vizualizace objektu 

 

Slo ka číslo 2 – C. Situační výkresy 

 C.1 – Situační výkres ir ích vztahů 

 C.2 – Celkový situační výkres, M 1:200 

 C.3 – Koordinační situační výkres, M1:200 

 C.4 – Katastrální situační výkres, M1:1000 

 

Slo ka číslo 3.A – D.1.1 Architektonicky-stavební e ení 
 D.1.1.01 – Půdorys 1S, M 1:50 

 D.1.1.02 – Půdorys 1NP, M 1:50 

 D.1.1.03 – Půdorys 2NP, M 1:50 

 D.1.1.04 – Půdorys 3NP, M 1:50 

Slo ka číslo 3.B – D.1.1 Architektonicky-stavební e ení 
 D.1.1.05 – ez A-A´, M 1:50 

 D.1.1.06 – ez B-B´, M 1:50 

 D.1.1.07 – ez C-C´, M 1:50 

 D.1.1.08 – Pohled severní a ji ní, M 1:150 

 D.1.1.09 – Pohled východní a západní, M 1:150  

 

Slo ka číslo 4.A – D.1.2 Stavebně-konstrukční e ení 
 D.1.2.01 – Výkres základů, M 1:50 

 D.1.2.02 – Výkres stropu 1S, M 1:50 

 D.1.2.03 – Výkres stropu 1NP, M 1:50 

 D.1.2.04 – Výkres stropu 2NP, M 1:50 

 D.1.2.05 – Výkres stropu 3NP, M 1:50 
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Slo ka číslo 4.B – D.1.2 Stavebně-konstrukční e ení 
 D.1.2.06 – Výkres st echy, M 1:50 

 D.1.2.07 – Detail A - Balkon, M 1:5 

 D.1.2.08 – Detail B – Schodi ťová podesta, M 1:5 

 D.1.2.09 – Detail C – Zalo ení suterénní stěny, M 1:5 

 D.1.2.10– Detail D – Balkonové dve e 1NP, M 1:5 

 D.1.2.11 – Detail E – Atika, M 1:5 

 D.1.2.12 – Detail F – Detail vtoku, M 1:5 

 D.1.2.13 – Výpis skladeb konstrukcí 
 D.1.2.14 – Výpis výrobků 

 

Slo ka číslo 5 – D.1.3 Po árně bezpečnostní e ení 
 D.1.3.a – Po ární zpráva 

 D.1.3.1 – Výkres 1S, M 1: 150 

 D.1.3.2 – Výkres 1NP, M 1: 150 

 D.1.3.3 – Výkres 2NP, M 1: 150 

 D.1.3.4 – Výkres 3NP, M 1: 150 

 D.1.3.5 – Odstupové vzdálenosti, M 1:1000 

 

Slo ka číslo 6 – Stavební fyzika 

 Stavební fyzika - zpráva 

 Výpočty v programu Teplo 2014 

 Výpočty v programu Area 

 Výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti 
 Výpočet v programu Stabilita 2011 

 Výpočet v programu Ztráty 2014 

 Výpočet oslunění 
 Výpočet proslunění 

 

Slo ka číslo Ř -  Specializace - Vzduchotechnika 

 Zpráva o postupu výpočtu 

 Výpočty VZT 

 Výkres rozvodů 1S, M 1: 150 

 Výkres rozvodů 1NP, M 1: 150 
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