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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a pTílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozděj¥ích pTedpisj; (4) Vyhlá¥ka č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozděj¥ích pTedpisj; (5) Vyhlá¥ka č. 268/2009 Sb. ve znění pozděj¥ích pTedpisj; (6) 
Vyhlá¥ka č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 
návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané 
budovy. Cíle: VyTe¥ení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy 
a nosného systému na základě zvolených materiálj a konstrukčních prvkj, včetně vyTe¥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 
a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující pTedběyné návrhy budovy a jeho 

dispozičního Te¥ení a pTílohovou část obsahující pTedběyné návrhy základj a rozměrj 
nosných prvkj Te¥ené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude 
obsahovat výkresy: situace, základj, pjdorysj v¥ech podlayí, konstrukce zastTe¥ení, 
svislých Tezj, technických pohledj, min. 5 detailj, výkres(y) sestavy dílcj, popT. výkres(y) 
tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 

bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailj popT. 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 pTílohami. Jednotlivé části dokumentace budou 
vloyeny do sloyek s klopami formátu A4 opatTených popisovým polem a uvedením obsahu 
na vnitTní straně kaydé sloyky. V¥echny části dokumentace budou zpracovány s vyuyitím PC 
v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatTeny popisovým polem. Textová 
část bude obsahovat i poloyky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímy obsahem budou 
prjvodní 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 vypracujte a rozčleCte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část V[KP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveTejCování a uchovávání vysoko¥kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveTejCování a uchovávání vysoko¥kolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (povinná součást V[KP).  
2. PTílohy textové části V[KP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveTejCování a uchovávání vysoko¥kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveTejCování a uchovávání vysoko¥kolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (nepovinná součást V[KP v pTípadě, ye pTílohy nejsou součástí textové části 
V[KP, ale textovou část doplCují).  

 ろng. Tomá¥ PetTíček, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  
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Abstrakt 
 
PUedmEtem diplomové práce je zpracování stavebnE technické části projektové 
dokumentace pro novostavbu tUípodlaţního,částečnE podsklepeného domu pro seniory 
ve tvaru L, který se nachází v obci OUechov. Objekt je situován na rovinném terénu, 
který je vyvýšený oproti hlavní komunikaci. Toho bylo vyuţito pro architektonickou 
koncepci domu – suterén je ze severní strany otevUený a pUístupný z hlavní komunikace, 
zbylé stEny jsou pUilehlé k zeminE. D]m je samostatnE stojící, z části zastUešený 
vegetační plochou stUechou a z části plochou stUechou pUitíţenou štErkem. Objekt je 
rozdElen na jednotlivé funkční části. Ve Ň. a ň. nadzemním podlaţí se nachází obytná a 
společenská zóna. Je navrţeno celkem 11 bytových jednotek r]zných velikostí. 1. 
nadzemní podlaţí je pUístupné i veUejnosti a společnE se vstupní halou s recepcí, která 
je situována uprostUed objektu s hlavním vchodem na jiţní stranE, se zde nachází další 
2 samostatné provozy.  Levé kUídlo slouţí jako zdravotnické oddElení, v pravém kUídle 
se nachází kavárna s vlastním zázemím. V suterénu je pak umístEna technická místnost 
a skladovací prostory. 
  
Klíčová slova 
 
D]m pro seniory, ztracené bednEní, cihelné bloky Porotherm, ţelezobetonová deska, 
plochá vegetační stUecha, pUitíţená plochá stUecha, zapuštEní do terénu, tUípodlaţní 
stavba, terasa, bezbariérovost.  
  
  
Abstract 
The subject of the diploma thesis is processing of the technical part of the project 
documentation for the new three-storey home for elderly with partial basement, which is 
located in the village OUechov. The object is situated on a flat terrain, which is situated 
little bit higher than local road. That was used for an architectonic conception of the 
house –basement is open and accessible by local road from the north side, the rest is 
under ground. The detached building is partly roofed by a flat green roof and partly 
roofed by flat roof covered with gravel. The object is divided into individual areas. In 
the second and third floor is living and social area. 11 dwelling units of different sizes 
are designed. First floor is also accessible to the public and together with entrance hall 
and reception, which is situated in the middle of the object with the main entrance on 
the east side, there are another two separate areas. The left wing serves as a medical 
department, in the right wing is cofé with his own staff facilities. In the basement is 
a utility room and storage areas. 
 
Keywords 
Home for elderly, permanent formwork, clay blocks Porotherm, reinforced concrete 
slab, flat green roof, flat roof, embedded into the ground, three-storey building, terrace, 
wheelchair accessible.   
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1. ÚVOD 
 

Tato vysokoškolská kvalifikační práce se zabývá vypracováním projektové 
dokumentace tUípodlaţního domu pro seniory, který se nachází v OUechovE. D]m je 
tvaru L, samostatnE stojící a částečnE podsklepený. Díky vyvýšení pozemku oproti 
hlavní komunikaci je suterén ze severní strany otevUený a pUístupný ze zmínEné hlavní 
komunikace, zbylé stEny jsou pUilehlé k zeminE.  

Práce byla zamEUena na zpracování projektu na objekt, který bude mít hlavní 
funkci obytnou. Jeho součástí je navrţeno zdravotnické oddElení, slouţící nájemník]m 
i veUejnosti a kavárna. Tyto dva samostatné provozy se nacházejí v 1. nadzemním 
podlaţí. Domov pro seniory nabízí celkem 11 bytových jednotek r]zných velikostí. 
Jedná se pUeváţnE o garsonky s pUedsíní, koupelnou a obytným prostorem 
s kuchyOským koutem. VEtší bytové jednotky jsou o velikosti 2+kk pro jednoho nebo 
dva nájemníky. Ke kaţdé bytové jednotce náleţí balkón. Součástí projektu jsou také 
navrţeny prostory, kde mohou senioUi trávit sv]j volný čas. Tato obytná a společenská 
zóna se nachází ve Ň. a ň. nadzemním podlaţí. 

 Pro objekt byla vypracována studie a projektová dokumentace dle zadaného 
rozsahu. PostupnE, z d]vodu dodrţení platných norem a lepších konstrukčních Uešení, 
docházelo bEhem vývoje projektu ke zmEnám. V konečné podobE jsou obvodové stEny 
ve styku se zeminou navrţeny ze ztraceného bednEní BEST ň0, ostatní obvodové stEny 
z cihelných blok] Porotherm ň0 a vnitUní nosné zdivo z cihelných blok] Porotherm ň0 
ůKU Z. PUíčky jsou navrţeny z cihelných blok] Porotherm 11,5 AKU a Porotherm 19 
ůKU. Stropní konstrukci tvoUí ţelezobetonová deska, stUešní konstrukci z části plochá 
vegetační stUecha s terasou a z části plochá stUecha pUitíţená štErkem. 
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Ň. VLůSTNÍ TEXT PRÁCE 
 
A. PR¥VODNÍ ZPRÁVů 
 
A.1 IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE 
 
A.1.1 ÚDůJE O STůVBD 
 
Název stavby:   Objekt pro seniory OUechov, Nádraţní č. p. Ř0Ň 
Místo stavby:   OUechov 
Katastrální území:  OUechov – 712612 
Parc.č.:   601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 601/5 
 
ů.1.Ň ÚDůJE O STůVEBNÍKOVI 
 
Stavebník:   Tomáš Krejčí 
Místo trvalého pobytu: Kurská 4, 6Ň5 00 Brno 
E-mail:   tomas.krejci@seznam.cz 
 
ů.1.ň ÚDůJE O ZPRůCOVůTELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTůCE 
 
Projektant:   Bc. Michaela Koláčková  
Místo trvalého pobytu: Zámecká 10, 6Ň5 00 Brno 
E-mail:   kolackova.m@seznam.cz 
  

A.2 SEZNůM VSTUPNÍCH PODKLůD¥ 
 
 Geodetické zamEUení pozemku 
 Informace k parc.č. 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 601/5, k.ú. OUechov dle 

elektronického pUístupu do KN  
 Návaznost na stávající technickou infrastrukturu a pUípojky 
 Smlouva o dílo 
 ZámEr investora 
 Studie objektu 
 
ů.ň ÚDůJE O ÚZEMÍ 
aě rozsah Uešeného území 

Novostavba domu pro seniory se bude týkat parcely číslo 601/1, 601/2, 601/3, 
601/4 a 601/5 na ulici Bakešova č.p. Ř0Ň v OUechovE. Dotčené území se nachází na 
okraji katastrálního území OUechov, okres Brno-venkov v zastavEném území obce, 
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v lokalitE se stavbami určenými pro bydlení - rodinné domy, bytový d]m. Tešení území 
je součástí zastavitelné plochy. 

 
bě údaje o ochranE území podle jiných právních pUedpis] Ěpamátková rezervace, 
památková zóna, zvláštE chránEné území, záplavové území apod.ě 
Parcela číslo: 601/1 – BPEJ Ň1000, zemEdElský p]dní fond 

  601/2 - BPEJ Ň1000, zemEdElský p]dní fond 
  601/3 - BPEJ Ň1010,Ň1000, zemEdElský p]dní fond 

601/4 - BPEJ Ň1000, zemEdElský p]dní fond 
601/5 - BPEJ Ň1000, zemEdElský p]dní fond 

 
Tešený pozemek je situován mimo záplavové a poddolované území. 

 
cě údaje o odtokových pomErech 

Deš[ové vody z plochých stUech navrhovaného objektu budou odvádEny do 
retenční jímky na pozemku s pUepadem do vsakovací nádrţe na pozemku investora. 
Deš[ová voda z parkovištE je vedena do odlučovače lehkých kapalin a poté také 
zasakována na pozemku investora. 

 
dě údaje o souladu s územnE plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatUení, popUípadE nebyl-li vydán územní souhlas 

ZámEr je v souladu s platnou územnE plánovací dokumentací. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veUejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popUípadE s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v pUípadE stavebních 
úprav podmiOujících zmEnu v uţívání stavby údaje o jejím souladu s územnE 
plánovací dokumentací 

ZámEr je v souladu s územním rozhodnutím. 
 
f) údaje o dodrţení obecných poţadavk] na vyuţití území 

PUi návrhu novostavby byla dodrţena vyhl. č. 501/Ň006 Sb., o obecných 
poţadavcích na vyuţívání území v platném znEní. Není zmEnEno vyuţití území, 
pozemek je určen pro výstavbu obytných budov.  

 
gě údaje o splnEní poţadavk] dotčených orgán] 

ZámErem je dokumentaci pUed podáním na stavební úUad projednat s obcí 
OUechov a se zástupci HZS JMK. Tato stanoviska budou specifikována v dokladové 
části dokumentace E a dokumentace podaná na stavební úUad je zpracována v souladu 
s vyjádUením tEchto úUad]. 
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hě seznam výjimek a úlevových Uešení 
Nejsou známy.   

 
iě seznam souvisejících a podmiOujících investic 

Navrţená stavba není vEcnE ani časovE vázána na ţádné investice. 
 

jě seznam pozemk] a staveb dotčených provádEním stavby (podle katastru 
nemovitostíě 

 
parc.č. 601/1 v k.ú. OUechov  
druh pozemku – orná p]da 
výmEra – 1098 m2 

 
parc.č. 601/2 v k.ú. OUechov  
druh pozemku – orná p]da 
výmEra – 71 m2 
 
parc.č. 601/3 v k.ú. OUechov  
druh pozemku – orná p]da 
výmEra – 1154 m2 
 
parc.č. 601/4 v k.ú. OUechov  
druh pozemku – orná p]da 
výmEra – 918 m2 
 
parc.č. 601/5 v k.ú. OUechov  
druh pozemku – orná p]da 
výmEra – 225 m2 
 

ů.4 ÚDůJE O STůVBD 
aě nová stavba nebo zmEna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 
 

bě účel uţívání stavby 
Stavba bude vyuţívána jako d]m pro seniory s hlavní funkcí obytnou. 

 
cě trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

dě údaje o ochranE stavby podle jiných právních pUedpis] Ěkulturní památka 
apod.) 

Nejedná se o kulturní památku, ani jinak chránEnou stavbu. 
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eě údaje o dodrţení technických poţadavk] na stavby a obecných technických 
poţadavk] zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb 

Projektová dokumentace splOuje poţadavky stanovené zákonem č. 1Řň/Ň006 
Sb., o územním plánování a stavebním Uádu v platném znEní, poţadavky stanovené 
vyhláškou č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických poţadavcích na stavby a poţadavky 
stanovené vyhláškou č. ňřŘ/Ň00ř Sb., o obecných technických poţadavcích 
zabezpečujících bezbariérové uţívání stavby. Dokumentace je provedena v souladu 
s dotčenými hygienickými a poţárními pUedpisy a platnými normami ČSN. RovnEţ 
splOuje pUíslušné pUedpisy pro vnitUní prostUedí stavby i pro vliv stavby na ţivotní 
prostUedí. 

Stavba je navrţena tak, aby ji mohli vyuţívat i osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, tedy jako bezbariérová. 

 
fě údaje o splnEní poţadavk] dotčených orgán] a poţadavk] vyplývajících z jiných 
právních pUedpis] 

ZámErem je dokumentaci pUed podáním na stavební úUad projednat s obcí 
OUechov a se zástupci HZS JMK. Tato stanoviska budou specifikována v dokladové 
části dokumentace E a dokumentace podaná na stavební úUad je zpracována v souladu 
s vyjádUením tEchto úUad]. 

 
gě seznam výjimek a úlevových Uešení 

Navrţená stavba nevyţaduje výjimky a úlevová Uešení. 
 

hě navrhované kapacity stavby ĚzastavEná plocha, obestavEný prostor, uţitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uţivatel] / pracovník] 
apod.) 

 
Plocha parcel dle katastru   3466 m2 
Plocha zastavEná RD    624,5 m2 
ObestavEný prostor    7420 m3 
ZpevnEné plochy    782,13 m2 
Počet nadzemních podlaţí   3 
Počet podzemních podlaţí   1 
Počet bytových jednotek   4 o kapacitE Ň+kk 
      7 o kapacitE 1+kk 
Počet parkovacích stání   15 
Celkový počet zamEstnanc]   11 
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iě základní bilance stavby ĚpotUeby a spotUeby médií a hmot, hospodaUení 
s deš[ovou vodou, celkové produkované mnoţství a druhy odpad] a emisí, tUída 
energetické náročnosti budov apod.ě  

 
Byl zhotoven energetický štítek pro Uešenou budovu - objekt spadá do kategorie 

B energetické náročnosti budovy a byly navrţeny kotle pro pUípravu vody a vytápEní 
objektu – viz vytápEní a ohUev TUV. 

 
Zásobování pitnou vodou – bude zajištEno vodovodní pUípojkou s vodomErnou šachtou 
na pozemku investora a vnitUním vodovodem.  

 
Plynovod – bude zajištEno plynovodní pUípojkou s HUPem a plynomErem na pozemku 
investora. Odtud v zemi bude proveden rozvod plynu objektem do technické místnosti, 
kde budou umístEny 2 plynové kotle 

 
VytápEní a ohUev TUV – jsou navrţeny závEsné plynové kondenzační kotle Bosch 
Condens CG ř000i 40 o výkonu 5,4 – 41 kW. Tyto kotle jsou určeny pro vytápEní a 
pUípravu teplé vody v externím nepUímo ohUívaném zásobníku Draţice OKC 500 NTR. 
PUíprava TUV bude tedy centrální. Bude navrţeno cirkulační potrubí. Toto vybavení je 
umístEno v technické místnosti, která se nachází v suterénu objektu ĚS.0Řě. Odvod 
spalin bude Uešen komínovým odvodem nad stUešní rovinu.  

 
VEtrání – u vEtšiny místností je zajištEno pUirozené vEtrání okny a denní osvEtlení taktéţ 
pUirozenE okny. UmElé osvEtlení bude bEţné s úspornými ţárovkami pUípadnE LED 
osvEtlením. V suterénu kv]li nedostatečnému vEtrání je navrţena malá 
vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla. U zbytku místností bude vEtrání zajištEné 
šachtou s trubkami pro pUívod a odvod vzduchu.  

 
Odpadní splaškové vody – splaškové vody budou odvádEny kanalizační pUípojkou do 
jednotné kanalizace. 

 
Deš[ové vody – z plochých stUech navrhovaného objektu budou odvádEny do retenční 
jímky na pozemku s pUepadem do vsakovací nádrţe na pozemku investora. Deš[ová 
voda z parkovištE je vedena do odlučovače lehkých kapalin a poté také zasakována na 
pozemku investora. 

 
druhy odpad] – nakládání s odpady je upraveno následujícími pUedpisy v aktuálním 
znEní: 
 Zákon č.1Ř5/Ň001 Sb. o odpadech, v platném znEní 
 Vyhláška č.řň/Ň016 Sb. o Katalogu odpad] 
 Vyhláška MŢP č.ňŘň/Ň001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška č.ř4/Ň016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpad] 
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Odpad z činnosti stavebního charakteru 
 

Kód Kategorie Název a druh odpadu 
 
08 01 11 

 
N 

 
odpadní barvy a látky obsahující organická 
rozpouštEdla nebo jiné nebezpečné látky 

17 01 01  O beton 
17 01 02 O cihly 
17 02 01 O dUevo 
17 02 02 O sklo 
17 02 03 O  plasty 
17 03 02 O asfaltové smEsi neobsahující dehet 
17 04 04 O zinek 
17 04 05 O ţelezo a ocel 
17 06 04 O izolační materiály neobsahující nebezpečné látky 
17 08 02 O stavební materiály na bázi sádry neznečištEny 

nebezpečnými látkami 
20 02 01 O biologicky rozloţitelný odpad 
20 03 01 O smEsný komunální odpad 

 
O – obyčejný odpad, N – nebezpečný odpad  

 
Odpady, které budou vznikat bEhem výstavby ĚkromE výkopové zeminyě, budou 

dodavatelem stavby shromaţ@ovány oddElenE v kontejnerech a po jejich naplnEní 
budou odváţeny k dalšímu vyuţití, recyklaci či odstranEní. Odpady lze upravovat, 
vyuţívat nebo zneškodOovat pouze v zaUízeních, místech a objektech k tomu určených. 
PUi této činnosti nesmí být ohroţováno nebo poškozováno ţivotní prostUedí. PUi 
kolaudačním Uízení pUedloţí dodavatel stavby doklady o zp]sobu likvidace odpad]. 

                            
jě základní pUedpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, členEní na 
etapy) 

PUedpokládaná doba výstavby je 18 mEsíc]. Výstavba domu nebude dElena na 
etapy, stavba bude realizována jako jeden celek se standardním postupem výstavby.  

 
kě orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu jsou ve výši 51 000 000,- Kč. Náklady na stavbu 
byly stanoveny dle cenových ukazatel] ve stavebnictví pro rok Ň017 dle obestavEného 
prostoru. Cena je uvedena bez DPH. 
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ů.5 ČLENDNÍ STůVBY Nů OBJEKTY ů TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZůTÍZENÍ 
 
SO-01 – navrţený objekt 
SO-02 – parkovací plocha 
SO-03 – ostatní zpevnEné plochy 
SO-04 – vodovodní pUípojka 
SO-05 – pUípojka NN 
SO-06 – plynovodní pUípojka 
SO-07 – kanalizační pUípojka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V BrnE dne 1Ň. 1. Ň01Ř    Vypracovala: Michaela Koláčková 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Parcely, na kterých se bude d]m pro seniory stavEt, se nachází v obci OUechov, 
katastrální území OUechov. Jednotlivé pozemky jsou tvaru podlouhlého obdélníku, 
dohromady tvoUí tvar čtverce. Okolní zástavbu tvoUí bytový d]m se dvEmi nadzemními 
podlaţími s plochou stUechou a samostatnE stojící rodinné domy, které mají obvykle dvE 
podlaţí s obytnými podkrovími a jsou zastUešeny sedlovými, valbovými nebo rovnými 
stUechami. Pozemek náleţející k objektu je rovinný, vyvýšený oproti hlavní komunikaci. 
Na pozemku se nenachází ţádné stávající objekty. Vstup do objektu je situován z ulice 
Bakešova – hlavní vchod z jiţní strany a z ulice OUechovičská – zadní vstup na severní 
stranE.  

 
bě Výčet a závEry provedených pr]zkum] a rozbor] 

Z radonových map vyplývá, ţe stavební parcely 601/1, 601/2, 601/3, 601/4 a 
601/5 mají nízký aţ stUední radonový index pozemku. Dle výsledk] hydrogeologického 
pr]zkumu objekt není ohroţován podzemní vodou. 

Na základE místního šetUení na pozemku a jeho okolí bylo dohodnuto polohové 
a výškové osazení objektu, provedení okolních úprav. ÚroveO p]vodního a upraveného 
terénu je uvedena ve výkresech situace. 

ZjištEné výsledky byly zapracovány do projektové dokumentace. 
 

cě Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavební pozemek se nenachází v ţádném ochranném nebo bezpečnostním 

pásmu. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 
eě Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomEry v území 

Svým charakterem a uţíváním nebude mít stavba podstatný vliv na okolní 
pozemky a stavby. PUi stavebních pracích se pUedpokládá zvýšená prašnost, hluk nebo 
zvýšený provoz dopravních prostUedk]. Tyto emise budou však krátkodobé. Stavebník 
je bude minimalizovat vhodnými prostUedky napU. úklidem veUejného pozemku a cesty 
a pUípadným kropením stavby. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, na stabilitu a erozi p]dy, 
ani odtokové pomEry v území.  
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Pouţité prvky a materiály musí svými parametry odpovídat pUíslušným normám, 
technickým podmínkám a technologickým postup]m. 

 
fě Poţadavky na asanace, demolice, kácení dUevin 

Na stavebním pozemku se v současnosti nenachází ţádná stavba, nejsou tedy 
kladeny ţádné poţadavky na asanace, či demolice jiných staveb. Nedojde ke kácení 
ţádných vzrostlých dUevin. 

 
gě Poţadavky na maximální zábory zemEdElského p]dního fondu nebo pozemk] 
určených k plnEní funkce lesa 

Stavební parcely spadají do ochrany zemEdElského p]dního fondu. Je tUeba 
zaţádat o vynEtí tEchto parcel ze ZPF. Stavební pozemky nejsou určené k plnEní funkce 
lesa. 

 
hě ÚzemnE technické podmínky Ěmoţnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 

Navrţený d]m pro seniory bude napojen na distribuční sí[ NN, vodovod, 
kanalizaci a plyn. Deš[ové vody ze stUechy budou svedeny do retenční jímky 
s pUepadem, který se bude vsakovat na stavebním pozemku. Deš[ová voda z parkovištE 
je vedena do odlučovače lehkých kapalin a poté také zasakována na pozemku investora. 

Pozemek je napojen na veUejnou komunikaci na ulici Bakešova na východní 
stranE pozemku. ZpevnEná plocha pro parkování bude asfaltová, sklon napojení 
a rozmEry sjezdu budou odpovídat poţadavk]m napojení na místní komunikaci.  

 
 

iě VEcné a časové vazby stavby, podmiOující, vyvolané související investice 
Stavba je Uešena samostatnE, nenavazuje na ţádné stavby vEcnE ani časovE. 

Stavební práce budou zahájeny po vydání souhlasu stavebního úUadu StUelice. 
PUedpokládaná doba výstavby je 1Ř mEsíc]. 
 

B.Ň CELKOVÝ POPIS STůVBY 
 
B.Ň.1 ÚČEL UŢÍVÁNÍ STůVBY 
 

Jedná se o stavbu domu pro seniory, včetnE zpevnEných ploch, parkovacích 
míst, vnitUní rozvody vody, kanalizace, plynu a el. energie.  Je navrţeno celkem 11 
bytových jednotek – 4 o velikosti Ň+kk, 7 o velikosti 1+kk. Součástí projektu jsou 2 
samostatné provozy – zdravotní stUedisko a kavárna. Hlavní funkce objektu je obytná, 
celkový počet zamEstnanc] je 11. 
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B.Ň.Ň CELKOVÉ URBůNISTICKÉ ů ůRCHITEKTONICKÉ TEŠENÍ 
 
a) urbanismus 

Stavba je umístEna v lokalitE s rodinnými domy s uţitkovými zahradami a 
bytovými domy. Stavba je v souladu s územním plánem, není zmEnEno vyuţití území, 
pozemek je určen pro výstavbu obytných budov. UmístEní, tvar a velikost stavby jsou 
Uešeny dle velikosti a tvaru stavebního pozemku, dle sousedních rodinných dom] a dle 
poţadavk] stavebníka. ZastavEná plocha domu pro seniory je 624,5 m2, obestavEný 
prostor pak 7420 m3. 
 
b) architektonické Uešení 

Navrţená stavba je v souladu s okolní zástavbou. Bude se jednat o samostatnE 
stojící objekt, kolem kterého vedou Ň ulice. Ze severní strany je to ulice OUechovičská 
s hlavní komunikací a na východní stranE se nachází ulice Bakešova. D]m bude 
tUípodlaţní, částečnE podsklepený, částečnE zastUešený plochou vegetační stUechou 
s terasou a částečnE plochou stUechou pUitíţenou štErkem.  

V pUízemí objektu budou umístEné komunikační prostory – vstupní hala, 
schodištE a výtah. Dále se zde nachází Ň samostatné provozy. Levé kUídlo slouţí jako 
zdravotnické oddElení, ve kterém jsou celkem ň ordinace – ordinace praktického lékaUe, 
zubaUe a rehabilitace, masáţe. V tomto oddElení se nachází i vlastní zázemí doktor]. 
V pravém kUídle se nachází kavárna se svými skladovacími prostory a společným 
zázemím se zbylými zamEstnanci. Ve Ň. a ň. nadzemním podlaţí se nachází obytná a 
společenská zóna. Je navrţeno celkem 11 byt], které jsou bu@ pro 1 nebo Ň osoby. 
Součástí projektu jsou také navrţeny prostory, kde mohou senioUi trávit sv]j volný čas – 
místnost na cvičení, „hobby“ místnost a společenská místnost. K objektu náleţí 
nevytápEný prostor – suterén. Zde se nachází technická místnost, dílna pro údrţbáUe a 
sklepní kóje pro jednotlivé byty.  

Obytné místnosti jsou pUeváţnE orientované na jihozápad a jihovýchod. 
Technické zázemí, schodištE, koupelny a WC jsou orientované na sever. Barva fasády 
1. NP bude šedá, Ň.NP a ň.NP ţlutá. LokálnE, pUedevším v oblasti balkón], bude 
proveden keramický obklad s šedým kamenným vzorem. VýplnE otvor] budou dUevEné, 
tmavý odstín. KlempíUské prvky z materiálu titanzinek kromE venkovních parapet] – 
hliníkové. 
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ TEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 
Objekt je rozdElen na jednotlivé funkční části:  

- část pro ubytování, volnočasové prostory 
- zdravotnické zaUízení 
- kavárna 
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Hlavní vchod se nachází společnE se vstupní halou a recepcí na jiţní stranE 
uprostUed objektu a je moţné se z nEj dostat do zdravotnického stUediska a do kavárny – 
pouze boční vchod. Hlavní vchod to kavárny se nachází také na jiţní stranE a náleţí 
k nEmu venkovní terasa. Z haly je dále pUístupné schodištE vedoucí k bytovým 
jednotkám a do suterénu, výtah a záchody pro veUejnost, které jsou společné pro 
pacienty i návštEvníky kavárny. Do suterénu je moţné se dostat pUes schodištE ve 
vstupní hale, nebo pUes samostatný vchod ze severní strany objektu, který se nachází u 
jedné z hlavních komunikací v obci OUechov. KanceláU vedení se nachází hned vedle 
recepce.  

Celý objekt je Uešený jako bezbariérový. Výstavba domu nebude dElena na 
etapy, stavba bude realizována jako jeden celek se standardním postupem výstavby. 

 
B.Ň.4 BEZBůRIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ STůVBY 
 

Stavba je navrţena tak, aby ji mohli vyuţívat i osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, tedy jako bezbariérová. Byly dodrţeny poţadavky stanovené 
vyhláškou č. ňřŘ/Ň00ř Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání stavby. ŠíUky venkovních komunikací jsou min. 1500 mm, 
k propojení jednotlivých pater je navrţený výtah, na veUejných záchodech je jedna 
kabina bezbariérová, jednotlivé byty jsou navrţeny tak, aby zde byl dostatečný prostor 
k pohybu na vozíčku a koupelna splOovala parametry dané normy. Na parkovišti jsou Ň 
vyhrazená místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
B.Ň.5 BEZPEČNOST PTI UŢÍVÁNÍ STůVBY 
 

Stavba je navrţena tak, aby pUi jejím uţívání nedošlo ke vzniku nebezpečí úrazu 
– uklouznutí, pád, popálení, zasaţení elektrickým proudem. Veškeré instalace budou 
provedeny v souladu s platnými pUedpisy a budou k nim provedeny výchozí revize. PUi 
bEţném provozu je nutno dbát na Uádnou obsluhu elektrických zaUízení tak, aby nedošlo 
k zásahu elektrickým proudem, pUípadnE ke vzniku poţáru. Všechny výrobky 
a materiály navrţené ve stavbE musí splOovat současné pUedpisy pro dané pouţití. 
Tešení objektu splOuje poţadavky platné vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
poţadavcích na stavby v platném znEní. 
 
B.Ň.6 ZÁKLůDNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
 
aě stavební Uešení 

Jedná se o novostavbu tUípodlaţního, částečnE podsklepeného domu, 
zastUešeného plochou stUechou – část stUechy vegetační, část pUitíţená štErkem. Objekt je 
samostatnE stojící a jeho p]dorysný tvar je L. Objekt je zaloţený na základových 
pasech, konstrukční systém je stEnový zhotovený z cihelných blok] Porotherm, 
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v suterénu tvoUí obvodové zdivo ztracené bednEní. Stropní konstrukci tvoUí 
ţelezobetonová deska.   

Dispozice byla navrţena s ohledem na poţadavky investora.  
bě konstrukční a materiálové Uešení 

Veškeré technologie budou provedeny standardním zp]sobem, nejsou navrţeny 
ţádné zvláštní pracovní postupy.  
 

Zdivo – obvodové stEny v 1.S jsou navrţeny ze ztraceného bednEní BEST 30 a 
nadzemních podlaţích z cihelných blok] Porotherm 30, zdivo bude zatepleno fasádními 
deskami z čedičové vlny Isover TF PROFI. V místE, kde je budova v kontaktu 
s terénem, je pouţit jako tepelnE izolační vrstva extrudovaný polystyren. VnitUní nosné 
zdivo je navrţeno z cihelných blok] Porotherm 30 AKU Z, pUíčky z cihelných blok] 
Porotherm 11,5 AKU. 
 

Strop-stUecha – Veškeré stropy budou zhotoveny z ţelezobetonové desky. StUešní 
konstrukce bude z části zastUešená jako vegetační plochá stUecha s terasou a z části jako 
plochá stUecha pUitíţená štErkem - bude provedena jako ţelezobetonová deska se 
zateplením ve spádu a dalšími izolačními vrstvami. Veškeré dimenze budou pUesnE 
určeny pUed provedením stavby statikem.  
 
Základové konstrukce – novostavba bude zaloţena na plošných základech – 1.S 
zaloţeno na základové desce a nepodsklepené části na základových pasech. Základová 
spára bude v nezámrzné hloubce 1,370 m pod úrovní terénu, u podsklepené části ň,ŘŇ0 
m pod úrovní terénu. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C20/25, 
pUípadnE v místech soustUedEného zatíţení lokálnE pUivyztuţeny prutovou výztuţí, či 
KůRI sítí. RozmEry základ] stanoveny statikem.  
 

Podlahy – Viz tabulka místností ve výkresové části – v obytných místnostech, 
v kanceláUi a rehabilitační místnosti laminátová podlaha, v hygienických místnostech, 
na chodbách, v ordinacích a kavárnE keramická dlaţba. V suterénu bude podlaha 
zhotovena z betonové mazaniny. 
 

Tepelné izolace – tepelné izolace podlah na terénu budou z expandovaného 
podlahového polystyrénu. Obvodové zdivo bude zatepleno fasádními deskami 
z čedičové vlny Isover TF PROFI. V místE, kde je budova v kontaktu s terénem, je 
pouţit jako tepelnE izolační vrstva extrudovaný polystyren. Ve stUešní konstrukci bude 
provedeno souvrství tepelné izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150S 
a spádových desek z expandovaného polystyrenu EPS 150S – sklon 2%. Ve skladbE 
vegetační ploché stUechy s terasou budou pouţity izolační desky puren NE-B2. 
 

VýplnE otvor] – VýplnE otvor] do exteriér] jsou navrţené jako dUevEné, zasklené 
izolačním trojsklem. VnitUní dveUe budou dUevEné, zasazené do obloţkových zárubní. 
SchodištE bude osvEtlené prosklenou fasádou.  
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KlempíUské výrobky – všechny klempíUské konstrukce – oplechování stUechy a atiky – 
budou povedeny z titanzinkového plechu kromE okenních parapet] – hliníkové. 
 
Povrchové úpravy – v interiéru budou provedeny vápenocementové omítky s výmalbou. 
V hygienických místnostech budou provedeny keramické obklady stEn. Z exteriéru 
bude proveden zateplovací systém s konečnou ETICS omítkou, lokálnE bude proveden 
keramický obklad s šedým kamenným vzorem. 
 
Oplocení – ze severní strany bude pozemek ohraničený gabionovým plotem. Viz výkres 
situace.  
 
cě mechanická odolnost a stabilita 

Stavba domu pro seniory je navrţena tak, aby vyhovEla poţadovanému účelu a 
odolala všem zatíţením a vliv]m, které se mohou bEţnE vyskytnout pUi provádEní i 
uţívání stavby po dobu poţadované ţivotnosti. Konstrukce objektu musí být prostorovE 
stabilní, únosná a tuhá. V části D. 1.2 pUiloţen statický výpočet. 
 
B.Ň.7 ZÁKLůDNÍ CHůRůKTERISTIKů TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZůTÍZENÍ 
 
a) technické Uešení 

Navrţený d]m pro seniory bude napojen na distribuční sí[ NN, vodovod, 
kanalizaci a plyn. Objekt bude vytápEn pomocí plynových kotl], které budou slouţit i 
k ohUívání TUV.  PUíprava teplé vody bude centrální. Veškeré vybavení pro vytápEní a 
ohUev vody bude umístEné v suterénu v technické místnosti. 

 
b) výčet technických a technologických zaUízení 

Zdrojem pro ohUev TUV a vytápEní je zemní plyn – jsou navrţeny Ň závEsné 
plynové kondenzační kotle Bosch Condens CG ř000i 40 o výkonu 5,4 – 41 kW. Tyto 
kotle jsou určeny pro vytápEní a pUípravu teplé vody v externím nepUímo ohUívaném 
zásobníku Draţice OKC 500 NTR. Odvod spalin bude Uešen pomocí komínu ústícího 
nad stUešní rovinu. V objektu budou rozmístEna desková otopná tElesa, která se nachází 
pUeváţnE pod okny. V koupelnách je navrţena koupelnová trubková otopná tElesa. 
VEtrání vEtšiny místností je zajištEno pUirozeným vEtráním okny a denní osvEtlení taktéţ 
pUirozenE okny. UmElé osvEtlení bude bEţné s úspornými ţárovkami pUípadnE LED 
osvEtlením. V suterénu kv]li nedostatečnému vEtrání je navrţena malá 
vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla. U zbytku místností bude vEtrání zajištEné 
šachtou s trubkami pro pUívod a odvod vzduchu. 

Na objekt bude instalována ochrana pUed bleskem – provedení upUesní provádEcí 
firma. 
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B.Ň.Ř POŢÁRND BEZPEČNOSTNÍ TEŠENÍ 
 

Je zpracováno v samostatné zprávE, která je součástí dokumentace – část D.1.ň.  
 
B.Ň.ř ZÁSůDY HOSPODůTENÍ S ENERGIEMI 
 

a) Kritéria tepelnE technického hodnocení 
TepelnE technické vlastnosti materiál] a konstrukcí navrţeného objektu splOují 

poţadované normové hodnoty dle aktuální ČSN 7ň 0540. Podrobné tepelnE technické 
charakteristiky a výpočty jsou obsaţeny v pUíloze samostatné části – stavební fyzika. 

 
b) Energetická náročnost stavby 

Byl zhotoven energetický štítek pro Uešenou budovu - objekt spadá do kategorie 
B energetické náročnosti budovy. Podrobné tepelnE technické charakteristiky a výpočty 
jsou obsaţeny v pUíloze samostatné části – stavební fyzika. 

 
c) Posouzení vyuţití alternativních zdroj] energií 

Navrhovaný objekt nevyuţívá ţádné alternativní zdroje energie 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŢůDůVKY Nů STůVBY,POŢůDůVKY Nů 
PRůCOVNÍ ů KOMUNÁLNÍ PROSTTEDÍ. ZÁSůDY TEŠENÍ PůRůMETR¥ 
STAVBY (VDTRÁNÍ, VYTÁPDNÍ, OSVDTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, 
ODPůD¥ ůPOD.) ů DÁLE ZÁSůDY TEŠENÍ VLIVU STůVBY Nů OKOLÍ 
(VIBRůCE, HLUK, PRůŠNOST ůPOD.ě 
 

Stavba je navrţena a bude provedena tak, aby splOovala základní poţadavky na 
ochranu zdraví a ţivotního prostUedí a odolávala škodlivému p]sobení prostUedí – 
vliv]m zemní vlhkosti a podzemní vody, vliv]m atmosférickým a chemickým, záUení a 
otUes]m. PUi výstavbE budou pouţity pouze certifikované materiály, které nevykazují 
ţádné negativní vlivy na zdraví osob.  

V domE pro seniory bude provedeno poţadované hygienické zázemí a v 
obytných místnostech bude zajištEno denní osvEtlení dle normových hodnot, dostatečné 
vEtrání a vytápEní s moţností regulace tepla. Obytné místnosti budou proslunEny. 
VEtrání vEtšiny místností je zajištEno pUirozeným vEtráním okny a denní osvEtlení taktéţ 
pUirozenE okny. UmElé osvEtlení bude bEţné s úspornými ţárovkami pUípadnE LED 
osvEtlením. V suterénu kv]li nedostatečnému vEtrání je navrţena malá 
vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla. U zbytku místností bude vEtrání zajištEné 
šachtou s trubkami pro pUívod a odvod vzduchu. Zásobování pitnou vodou bude Uešeno 
vodovodní pUípojkou s napojením na vodovod. Splaškové vody budou odvedeny 
kanalizační pUípojkou do jednotné kanalizace.. Deš[ové vody budou svedeny do 
retenční jímky s pUepadem, který se bude vsakovat na stavebním pozemku. Deš[ová 
voda z parkovištE je vedena do odlučovače lehkých kapalin a poté také zasakována na 
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pozemku investora. Komunální odpad bude ukládán do kontejner] a pUíslušných 
sbErných nádob, které budou umístEny na severní stranE objektu. Stavba a její uţívání 
nebude mít negativní vliv na ţivotní prostUedí a nebudou vznikat škodlivé odpadní 
látky. PUi realizaci stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku, vibracím, znečištEní 
ovzduší a komunikací. 
 
B.2.11 OCHRANA STůVBY PTED NEGůTIVNÍMI ÚČINKY VNDJŠÍHO 
PROSTTEDÍ 
 
a) ochrana pUed pronikáním radonu z podloţí 

Stavební parcely parc.č. 601/1, 601/Ň, 601/ň, 601/4 a 601/5 mají nízký aţ stUední 
radonový index pozemku. Jako protiradonové opatUení byl navrţen v nadzemním 
podlaţí 1x a v suterénu 2x SBS modifikovaný asfaltový pás Ěhorní s vloţkou ze skelné 
tkaniny, spodní z PES rohoţeě, který zároveO plní funkci hydroizolační s plynotEsnými 
prostupy instalací. Protokol o mEUení radonu je součástí projektové dokumentace.  

  
b) ochrana pUed bludnými proudy 

NeUeší se.  
  

c) ochrana pUed technickou seizmicitou 
V dosahu navrţené stavby se nevyskytují zdroje technické seizmicity.  

  
d) ochrana pUed hlukem 

Nejsou navrţena protihluková opatUení. Stavba svým provozem nevytváUí hluk 
nad bEţné standardy a nevyţaduje zvláštní opatUení. Samotný objekt je navrţen tak, aby 
byl chránEn proti bEţnému provoznímu hluku, stavební konstrukce mají odpovídající 
vzduchovou nepr]zvučnost a d]m bude umístEn v lokalitE bez výrazného zdroje hluku. 

  
e) protipovodOová opatUení 

NeUeší se. Stavební pozemek se nachází mimo povodOové území.  
  

f) ostatní účinky 
V okolí navrţené stavby se nevyskytují ţádné negativní vlivy na stavbu. 

 

B.ň PTIPOJENÍ Nů TECHNICKOU INFRůSTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury  
 
Zásobování pitnou vodou – bude Uešeno vodovodní pUípojkou, která je vedena 
z hlavního Uádu v ulici OUechovičská a je ukončena vodomErnou šachtou na pozemku 
parc.č. 601/1.  
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Splaškové odpadní vody  - splaškové vody budou odvádEny kanalizační pUípojkou do 
jednotné kanalizace.  
 
Elektrická pUípojka NN – bude napojena na distribuční soustavu nízkého napEtí 
nadzemním kabelovým vedením ke sloupu stojícímu u hranice pozemku a poté svedena 
do pojistné skUínE, která je pUístupná z veUejné komunikace. 
 
PUípojka plynu – je vedena z hlavního NTL Uadu v ulici OUechovičská a je ukončena 
HUP na pozemku parc.č. 601/1 
 
Deš[ové vody - budou svedeny do retenční jímky s pUepadem, který se bude vsakovat na 
stavebním pozemku. Deš[ová voda z parkovištE je vedena do odlučovače lehkých 
kapalin a poté také zasakována na pozemku investora. 

 
b) pUipojovací rozmEry, výkonové kapacity a délky   
 
Zásobování vodou – spotUeba vody navrţena projektantem z oboru TZB. Viz pUíloha D. 
 
Splaškové odpadní vody - splaškové vody budou odvádEny kanalizační pUípojkou do 
jednotné kanalizace. PodrobnEjší specifikace viz pUíloha D – navrţeno projektantem 
z oboru TZB. 
 

B.4 DOPRůVNÍ TEŠENÍ 
 
a)  popis dopravního Uešení  

Objekt je pUístupný pro auta sjezdem z ulice Bakešova na východní stranE 
pozemku. Parkovací stání se nachází v blízkosti objektu, v jiţní části pozemku. 
ZpevnEná plocha pro parkování bude asfaltová, sklon napojení a rozmEry sjezdu budou 
odpovídat poţadavk]m napojení na místní komunikaci. Dále ze severní strany kolem 
objektu vede jedna z hlavních komunikací v obci OUechov. 
 
b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Napojení objektu na stávající dopravní infrastrukturu je z východní strany 
pozemku – ulice Bakešova. 
 
c)  doprava v klidu 

Je navrţeno celkem 15 parkovacích míst, z toho 2 vyhrazená místa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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d)  pEší a cyklistické stezky  
Chodníky na pozemku jsou navrţeny z betonových dlaţdic kladených do 

štErkového loţe. V okolí navrhovaného domu se nachází cyklistická stezka, tzv. 
BrnEnská vinaUská stezka. 
 
 

B.5 TEŠENÍ VEGETůCE SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRůV 
 
a) terénní úpravy 

Po skončení stavby se provedou konečné terénní úpravy, urovnání ploch, násypy 
kolem objekt] dle navrţené úrovnE upraveného terénu. Budou provedeny zpevnEné 
plochy, které jsou zakreslené ve výkresové dokumentaci, ostatní plochy budou 
zatravnEny. 

  
b) pouţité vegetační prvky 

Tešení vegetace není součástí projektu. NáslednE po skončení stavebních prací 
se provede osetí ploch porušených stavbou travním semenem parkové smEsi a sadové 
a vegetační úpravy dle zámEru stavebníka.  
 
c) biotechnická opatUení 

NeUeší se. 
 

B.6 POPIS VLIV¥ STůVBY Nů ŢIVOTNÍ PROSTTEDÍ ů JEHO 
OCHRANU 

 
aě vliv na ţivotní prostUedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p]da  

Stavbou domu pro seniory ani jeho následným uţíváním nebude negativnE 
ovlivOováno ţivotní prostUedí.  

 
Ochrana ovzduší - vytápEní domu a ohUev TUV bude zajištEno dvEma závEsnými 
plynovými kondenzačními kotly Bosch Condens CG ř000i 40 o výkonu 5,4 – 41 kW s 
externím nepUímo ohUívaným zásobníkem Draţice OKC 500 NTR. 
 
Hluk - dokončená stavba nezhorší stávající hlukové pomEry v Uešené lokalitE, ani není 
tUeba provádEt protihluková opatUení.  
 
Vodní hospodáUství – zásobování domu pitnou vodou bude zajištEno vodovodní 
pUípojkou. Odpadní splaškové vody budou budou odvádEny kanalizační pUípojkou do 
jednotné kanalizace. Deš[ové vody z plochých stUech navrhovaného objektu budou 
odvádEny do retenční jímky na pozemku s pUepadem do vsakovací nádrţe na pozemku 
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investora. Deš[ová voda z parkovištE je vedena do odlučovače lehkých kapalin a poté 
také zasakována na pozemku investora. 
 
Odpadové hospodáUství - odpady vzniklé pUi provádEní stavby je dodavatel stavby 
povinen likvidovat v souladu s platnými zákony o odpadech. Nádoba na smEsný 
komunální odpad bude umístEna na pozemku stavebníka a odpad bude pravidelnE 
odváţen smluvní firmou v obci. 
 
Ochrana ZPF – Stavební parcely spadají do ochrany zemEdElského p]dního fondu. Je 
tUeba zaţádat o vynEtí tEchto parcel ze ZPF.  
  
bě vliv na pUírodu a krajinu Ěochrana dUevin, ochrana památných strom], ochrana 
rostlin a ţivočich] apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinE 

Navrţená stavba nebude mít negativní vliv na pUírodu a krajinu. Ekologické 
funkce a vazby v krajinE budou zachovány.  

  
d) vliv na soustavu chránEných území Natura Ň000 

Je vyloučen moţný negativní vliv na soustavu chránEných území Natura Ň000. 
  
e) návrh zohlednEní podmínek ze závEr] zjiš[ovacího Uízení nebo stanoviska EIů 

Stavba nebude mít významný vliv na ţivotní prostUedí a veUejné zdraví a nepodléhá 
zjiš[ovacímu Uízení podle zákonu EIů.  

   
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních pUedpis] 
Ochrana podle jiných právních pUedpis] není poţadována. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

ZámEr je v souladu s platnou územnE plánovací dokumentací. SplOuje tedy 
poţadavky vyhlášky ministerstva vnitra č. ňŘ0/Ň00Ň Sb. na situování a stavební Uešení 
objektu z hlediska ochrany obyvatelstva. Jedná se o výstavbu domu pro seniory, 
z charakteru stavby nevyplývají ţádné zvláštní poţadavky. PUi výstavbE nebudou 
ohroţení obyvatelé okolních staveb ani pracovníci. 
 

B.Ř ZÁSůDY ORGůNIZůCE VÝSTůVBY 
 
a) potUeby a spotUeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištEní 

El. pUípojka NN a pUípojka vody bude provedena pUed započetím stavebních 
prací. 

  
 



29 
 

b) odvodnEní staveništE 
NepUedpokládá se. V pUípadE výskytu podzemní vody nutno doUešit zp]sob 

jejího čerpání. 
  

c) napojení staveništE na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
PUíjezd ke stavebnímu pozemku je z místní asfaltové komunikace parc. č. 401/1, 

pUípadnE parc. č. 74ň/1 po pozemku parc. č. 601/1, pUípadnE 601/ň –  bude zbudován 
sjezd na veUejnou komunikaci.  

  
d) vliv provádEní stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, na estetické 
kvality území, ani na stabilitu a erozi p]dy. Stavební činnost bude probíhat na 
stavebním pozemku.  

  
e) ochrana okolí staveništE a poţadavky na související asanace, demolice, kácení 

dUevin 
StaveništE bude oploceno a zajištEno proti vstupu tUetích osob. V rámci realizace 

zámEru nedojde ke kácení dUevin, demolici ani k asanaci. 
  

f) maximální zábory pro staveništE Ědočasné / trvaléě 
Stavební materiál bude uloţen pouze na stavebním pozemku ve vlastnictví 

stavebníka.  
  

g) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpad] a emisí pUi výstavbE, jejich 
likvidace  

 
Odpad z činnosti stavebního charakteru 
Kód Kategorie Název a druh odpadu 
 
08 01 11 

 
N 

 
odpadní barvy a látky obsahující organická 
rozpouštEdla nebo jiné nebezpečné látky 

17 01 01  O beton 
17 01 02 O cihly 
17 02 01 O dUevo 
17 02 02 O sklo 
17 02 03 O  plasty 
17 03 02 O asfaltové smEsi neobsahující dehet 
17 04 04 O zinek 
17 04 05 O ţelezo a ocel 
17 06 04 O izolační materiály neobsahující nebezpečné látky 
17 08 02 O stavební materiály na bázi sádry neznečištEny 

nebezpečnými látkami 
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20 02 01 O biologicky rozloţitelný odpad 
20 03 01 O smEsný komunální odpad 

 
O – obyčejný odpad, N – nebezpečný odpad  
Odpady, které budou vznikat bEhem výstavby ĚkromE výkopové zeminyě, budou 

dodavatelem stavby shromaţ@ovány oddElenE v kontejnerech a po jejich naplnEní 
budou odváţeny k dalšímu vyuţití, recyklaci či odstranEní. Odpady lze upravovat, 
vyuţívat nebo zneškodOovat pouze v zaUízeních, místech a objektech k tomu určených. 
PUi této činnosti nesmí být ohroţováno nebo poškozováno ţivotní prostUedí. PUi 
kolaudačním Uízení pUedloţí dodavatel stavby doklady o zp]sobu likvidace odpad]. 
 
h) bilance zemních prací, poţadavky na pUísun nebo deponie zemin 

V poţadované ploše se provede sejmutí ornice v pr]mErné tlouš[ce ň00 mm a 
tato se uloţí na pozemku pro konečné úpravy po skončení stavebních prací. Zemina z 
výkop] se pouţije na zásypy rýh, násypy kolem objektu a terénní úpravy pozemku.  

  
i) ochrana ţivotního prostUedí pUi výstavbE 

Dodavatel stavby je povinen provádEt stavbu tak, aby byla zajištEna ochrana 
ţivotního prostUedí. Musí dodrţovat pUedepsané podmínky manipulace s odpady, nutno 
respektovat ochranu podzemních a povrchových vod. K omezení negativních vliv] na 
ţivotní prostUedí a na stávající zástavbu je tUeba pUedevším zajistit:  
 pUi vlastní realizaci stavby by mEla být upravena pracovní doba tak, aby probíhala 

od 6.00 do Ň0.00 mimo dny pracovního klidu  
 doprava na staveništE musí probíhat jen po vyznačených trasách a je nutno pUi ní 

udrţovat v čistotE pUilehlou komunikaci, respektive jiţ čistotu stavebních 
mechanism]  

 ochranu proti hluku a vibracím  
 ochranu proti znečiš[ování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
 dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údrţby stavebních mechanism] s tím, 

ţe pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytEţit, uloţit do nepropustné nádoby Ěkontejnerě a odvézt do spalovny – 
jedná se o nebezpečný odpad  

 
Za nakládání s odpady je zodpovEdný dodavatel stavby, likvidace odpad] musí 

probíhat dle platných zákon] o odpadech Ězákon č. 1Ř5/Ň001 Sb. včetnE provádEcích 
vyhlášekě.  
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci na staveništi, posouzení potUeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci podle jiných právních 
pUedpis] 

PUi zpracování pUípravy a provádEní vlastních stavebních prací je nutno 
dodrţovat platné obecnE závazné právní pUedpisy týkající se bezpečnosti práce a 
pouţitých technických zaUízení na stavbE. PUi provádEní stavby musí být dodrţena 
ustanovení vyhlášky č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických poţadavcích na stavby. RovnEţ je 
nutné dodrţovat všechny poţární pUedpisy, technologické a pracovní postupy, týkající 
se stavebních prací.  

Kaţdý pracovník na stavbE musí být prokazatelnE proškolen z bezpečnostních 
pUedpis]. PUed zahájením uţívání stavby budou provedeny všechny revize. Na stavbu 
bude dohlíţet stavební dozor s autorizací a bude veden stavební deník.  

 
k) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou obsaţeny.  
  

l) zásady pro dopravní inţenýrská opatUení 
Stavba nevyţaduje dopravní inţenýrská opatUení.  

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádEní stavby 

Venkovní práce nebudou provádEny za deštE, silného vEtru nebo mrazu. Nejsou 
stanoveny ţádné další speciální podmínky.  

  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

PUedpokládaná doba výstavby je 1Ř mEsíc]. Výstavba nebude dElena na etapy 
a bude realizována jako jeden celek se standardním postupem výstavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V BrnE dne 1Ň. 1. Ň01Ř    Vypracovala: Michaela Koláčková 
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D. DOKUMENTůCE OBJEKT¥ ů TECHNICKÝCH 
A  TECHNOLOGICKÝCH ZůTÍZENÍ 
 
D.1 DOKUMENTůCE STůVEBNÍHO NEBO 
INŢENÝRSKÉHO OBJEKTU 
 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STůVEBNÍ TEŠENÍ, 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVů 
 
D.1.1.a.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLN 
 

Jedná se o stavbu domu pro seniory, včetnE zpevnEných ploch, parkovacích 
míst, vnitUní rozvody vody, kanalizace, plynu a el. energie.  Je navrţeno celkem 11 
bytových jednotek – 4 o velikosti Ň+kk, 7 o velikosti 1+kk. Součástí projektu jsou Ň 
samostatné provozy – zdravotní stUedisko a kavárna. Hlavní funkce objektu je obytná, 
celkový počet zamEstnanc] je 11. Ubytované osoby jsou sobEstačné a nepotUebují 
ústavní péči. Objekt je navrţený tak, aby byl pUístupný i osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace, tedy bezbariérový. 
 
D.1.1.a.Ň ůRCHITEKTONICKÉ, VÝTVůRNÉ, MůTERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ 
ů PROVOZNÍ TEŠENÍ, BEZBůRIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ STůVBY  
 
a) ůrchitektonické, výtvarné a materiálové Uešení 

SamostatnE stojící d]m bude tvoUit tvarovE jednoduchý celek – tUípodlaţní 
objekt p]dorysného tvaru L, částečnE podsklepený, zastUešený částečnE vegetační 
plochou stUechou s terasou a částečnE plochou stUechou pUitíţenou štErkem. Pozemek, na 
kterém bude d]m postaven, je rovinný a oproti hlavní komunikaci probíhající na severní 
stranE pozemku vyvýšený. Toho bylo vyuţito pro architektonickou koncepci domu – 
suterén je ze severní strany otevUený a pUístupný z hlavní komunikace, zbylé stEny jsou 
pUilehlé k zeminE. Obytné místnosti jsou situovány pUeváţnE na jiţní, jihozápadní a 
jihovýchodní stranu. Technické zázemí, schodištE, koupelny a WC jsou orientované na 
sever. K objektu pUiléhá terasa z dUevEných prvk], která náleţí ke kavárnE. Hlavní vstup 
do domu je situovaný na jiţní stranE z ulice Bakešova. Je navrţen také zadní vchod, 
který vede do suterénu a je situovaný na severní stranE z ulice OUechovičská. 

Barva fasády bude upUesnEna investorem pUi provádEní stavby, pUedpokládá se 
ţe 1. NP bude barvy šedé, 2.NP a 3.NP barvy ţluté. LokálnE, pUedevším v oblasti 
balkón], bude proveden keramický obklad s šedým kamenným vzorem.VýplnE otvor] 
budou dUevEné, venkovní parapety hliníkové. KlempíUské prvky z materiálu titanzinek, 
kromE parapet] – hliníkové. Venkovní zábradlí bude svaUované nerezové oceli 
s lesklým opracováním, vyplnEno bezpečnostními sklenEnými tabulemi. 
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U hlavního vstupu jsou navrţeny dvE čistící zóny, které jsou zapuštEny do 
konstrukce podlahy – venkovní a vnitUní čistící zóna. V obytných místnostech, 
v kanceláUi a rehabilitační místnosti je navrţena laminátová podlaha, v hygienických 
místnostech, na chodbách, v ordinacích a kavárnE keramická dlaţba. V suterénu bude 
podlaha zhotovena z betonové mazaniny. PodrobnE rozepsané podlahy viz tabulka 
místností ve výkresové části. Na chodbách a v hygienických místnostech jsou navrţeny 
podhledy ze sádrokartonových desek, konstrukce instalačních pUedstEn je taktéţ ze 
sádrokartonu. V interiéru budou osazeny dUevEné dveUe, kromE suterénu – ocelové. Dále 
budou v interiéru provedeny vápenocementové omítky s výmalbou, v hygienických 
místnostech jsou navrţeny keramické obklady stEn. Z exteriéru bude proveden 
zateplovací systém s konečnou ETICS omítkou, lokálnE navrţen keramický obklad. 
 
b) Dispoziční a provozní Uešení, bezbariérové uţívání stavby 

Navrţena s ohledem na poţadavky investora a je rozdElen na jednotlivé funkční 
části - část pro ubytování a volnočasové prostory, zdravotnické zaUízení, kavárna. 

 
Hlavní vchod se nachází společnE se vstupní halou a recepcí na jiţní stranE 

uprostUed objektu. V pUízemí objektu budou umístEné komunikační prostory – vstupní 
hala, schodištE a výtah. Dále se zde nachází Ň samostatné provozy, do kterých je moţné 
se dostat pUes vstupní halu. Levé kUídlo objektu slouţí jako zdravotnické oddElení, ve 
kterém jsou celkem ň ordinace – ordinace praktického lékaUe, zubaUe a rehabilitace, 
masáţe. V tomto oddElení se nachází i vlastní zázemí doktor]. V pravém kUídle se 
nachází kavárna se svými skladovacími prostory a společným zázemím se zbylými 
zamEstnanci. KromE bočního vstupu pUes halu má kavárna i sv]j vlastní hlavní vchod, 
který se nachází taktéţ na jiţní stranE objektu a náleţí k nEmu venkovní terasa. Záchody 
pro veUejnost jsou společné pro pacienty i návštEvníky kavárny a jsou pUístupné 
z vstupní haly. KanceláU vedení se nachází hned vedle recepce. 

Ve Ň. a ň. nadzemním podlaţí se nachází obytná a společenská zóna. Je 
navrţeno celkem 11 byt] r]zných velikostí. Jedná se pUeváţnE o garsonky s pUedsíní, 
koupelnou a obytným prostorem s kuchyOským koutem. VEtší bytové jednotky jsou 
o velikosti Ň+kk pro jednoho nebo dva nájemníky. Ke kaţdé bytové jednotce náleţí 
balkón. Součástí projektu jsou také navrţeny prostory, kde mohou senioUi trávit sv]j 
volný čas – společenská místnost ve Ň.NP, místnost na cvičení a „hobby“ místnost ve 
3.NP. Z 2. nadzemního podlaţí je také moţný vstup na terasu s vegetační stUechou. 

K objektu náleţí nevytápEný prostor – suterén. Zde se nachází technická 
místnost, dílna pro údrţbáUe a sklepní kóje pro jednotlivé byty. Do suterénu je moţné se 
dostat pUes schodištE ve vstupní hale, nebo pUes samostatný vchod ze severní strany 
objektu, který se nachází u jedné z hlavních komunikací v obci OUechov. 

Stavba, včetnE byt] a venkovních prostor], je navrţena tak, aby ji mohli 
vyuţívat i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, tedy jako bezbariérová. 
Byly dodrţeny poţadavky stanovené vyhláškou č. ňřŘ/Ň00ř Sb., o obecných 
technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání stavby. ŠíUky 
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venkovních komunikací jsou min. 1500 mm s co nejmírnEjším sklonem, k propojení 
jednotlivých pater je navrţený výtah, na veUejných záchodech je jedna kabina 
bezbariérová, jednotlivé byty jsou navrţeny tak, aby zde byl dostatečný prostor 
k pohybu na vozíčku a koupelna splOovala parametry dané normy. Na parkovišti jsou Ň 
vyhrazená místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

D.1.1.a.ň KONSTRUKČNÍ ů STůVEBND TECHNICKÉ TEŠENÍ 
A TECHNICKÉ VLůSTNOSTI STůVBY 
 

Tešení vychází ze zámEru stavebníka, navrţené materiály a technologie jsou 
vhodné pro daný účel objektu a odpovídají poţadované ţivotnosti základních konstrukcí 
s ohledem na pr]bEţnou údrţbu. Objekt je zaloţený na základových pasech, 
konstrukční systém je stEnový, stropní konstrukci tvoUí ţelezobetonová deska.   

 
a) Zemní práce 

PUed zahájením stavby je nutno zajistit oplocení pozemku a vytyčení stávajících 
dotčených podzemních vedení inţenýrských sítí a pUi provádEní stavby dbát pokyn] 
jejich správc].  

Objekt domu pro seniory se vyznačí lavičkami a označí se pevný výškový bod 
podle kót upraveného a p]vodního terénu. Tyto kóty jsou uvedeny ve výkresech 
jednotlivých p]dorys] a jsou vztaţeny k relativní 0,000 = úroveO podlahy v 1.NP. Dále 
dojde ke strojnímu sejmutí ornice o tlouš[ce ň00 mm v potUebném rozsahu, které se 
uloţí na pozemku pro zpEtné pouţití. Maximální výška nakupení ornice je 1,5 m. 
P]vodní terén je rovinný a oproti hlavní komunikaci probíhající na severní stranE 
pozemku vyvýšený. Odkopávání terénu je nutno provést ve vEtším rozsahu neţ je 
zastavEná plocha, bude provedeno svahování. PUesný sklon a rozsah bude upUesnEn pUi 
provádEní prací podle typu a konzistence zeminy. PUedpokládaný typ zeminy je 
F5=MI – hlína se stUední plasticitou, s únosností Rdt = 250 kPa. PUípustný sklon svahu 
tedy je od 1:0,Ň5 do 1:0,5. Další práce spočívají ve výkopu jámy pro základovou desku 
a rýh pro základové pasy pod obvodovými a vnitUními nosnými stEnami. Základové 
spáry budou ručnE vyčištEny tEsnE pUed betonáţí. Dále budou vykopány rýhy pro 
pUípojky sítí, vsakovací nádrţe, retenční jímku a odlučovač lehkých kapalin. Vykopaná 
zemina se pouţije na terénní úpravy na pozemku a obsypy. V místE výkopových prací 
by se nemEla vyskytovat hladina podzemní vody, pokud se však pUi výkopech zjistí 
podzemní voda, musí statik pUehodnotit základové konstrukce. 
 
b) Základy 

Musí být dodrţená podmínka zaloţení základ] min. ň00 mm v rostlém terénu 
pod obvodovými i vnitUními nosnými stEnami po sejmutí ornice.  

Novostavba bude zaloţena na plošných základech a to na základových pasech 
a základové desce. Základové konstrukce budou z betonu C20/25 – XC2, v místech 
soustUedEného zatíţení lokálnE pUivyztuţený prutovou výztuţí, či KůRI sítí. ŠíUka 
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základových pas] pod obvodovými zdmi je 650 mm a pod vnitUními nosnými zdmi 
1300 mm. Hloubka zaloţení a pUesný tvar základových konstrukcí viz výkresová část 
projektové dokumentace – výkres č. D.1.2.01. Základová deska v suterénu je 
tl. 500 mm, u nepodsklepené části tl. 150 mm. Deska u nepodsklepené části je 
provedena z betonu C20/25 – XC1 a je vyztuţena KůRI sítí 150x150x5 mm. PUi 
betonáţi základ] je nutno vynechat prostupy pro chráničky pUípojek sítí. Pozemek má 
nízký aţ stUední radonový index, jako opatUení proti pronikání radonu je navrţen 
v nadzemním podlaţí 1x a v suterénu Ňx SBS modifikovaný asfaltový pás Ěhorní 
s vloţkou ze skelné tkaniny, spodní z PES rohoţeě, který zároveO plní funkci 
hydroizolační s plynotEsnými prostupy. V místech, kde bude d]m pUilehlý k zeminE, je 
navrţena tepelná izolace z desek extrudovaného polystyrenu o tl. 140 mm po celé ploše 
obvodových stEn. Kolem obvodové stEnou 1.S bude zhotovena drenáţ v úrovni základ] 
– viz výkresová část projektové dokumentace – detail č. D.1.Ň.0Ř, výkres č. D.1.2.01.  
 

c) Svislé konstrukce 
 

Obvodové nosné zdivo 1.S – navrţeno ze ztraceného bednEní BEST 30 o tl. 300 
mm, zalito betonem C25/30, pouţitá ocel B550B. Jako HI je navrţen Ňx SBS 
modifikovaný asfaltový pás, zdivo bude následnE zatepleno tepelnou izolací 
z extrudovaného polystyrenu o tl. 140 mm, poté opatUeno nopovou fólií odolnou proti 
pror]stání koUen] a geotextílií. Veškeré dimenze jsou pUesnE určeny statikem – viz 
pUíloha D.1.Ň této zprávy. 
 
Obvodové nosné zdivo nadzemních podlaží – navrţeno z cihelných blok] Porotherm ň0 
o tl. 300 mm, zdEno na obyčejnou maltu – tUída pevnosti M10. Obvodové zdivo bude 
následnE zatepleno fasádními deskami z čedičové vlny Isover TF PROFI. 
 
VnitUní nosné zdivo – navrţeno z cihelných blok] Porotherm 30 AKU Z, zdEno na 
obyčejnou maltu – tUída pevnosti M10. 
 
PUíčky – jsou navrţeny z cihelných blok] Porotherm 11,5 ůKU, zdEno na obyčejnou 
maltu – tUída pevnosti M10. Konstrukce instalačních pUedstEn o tl. Ň00 mm 
v hygienických místnostech je navrţena ze sádrokartonových desek Knauf Green. 
 

d) Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je navrţena jako ţelezobetonová deska o tl. Ň00 mm. Deska 

bude provedena z betonu C25/30 – XC1, ocel B 550B. VEnce budou Uešeny v rámci 
stropní desky. StUešní konstrukce bude z části zastUešená jako vegetační plochá stUecha s 
terasou a z části jako plochá stUecha pUitíţená štErkem - bude provedena také jako 
ţelezobetonová deska o tl. Ň00 mm,s parozábranou, tepelnou izolací o tl. 1Ř0 mm a se 
spádovými klíny tl. Ň0-265 mm, hydroizolací a dalšími vrstvami – viz výkresová část 
dokumentace – detail č. D.1.2.09, D.1.2.12 a D.1.2.13.  



36 
 

Balkonové desky budou provedeny ve spádu Ň % - tlouš[ka desky 170-200 mm. 
V místE pUechodu mezi stropní a balkonovou deskou bude pouţit ISO nosník Schöck 
Isokorb s tlouš[kou izolantu Ř0 mm pro pUerušení tepelného mostu.  

PUeklady jsou navrţeny z prvk] Porotherm, které jsou v obvodových stEnách 
opatUeny tepelnou izolací – viz výkresová část dokumentace – detail č. D.1.2.07. 
NEkteré pUeklady jsou kv]li velkým rozmEr]m navrţeny z ţelezobetonu - betonu 
C25/30 – XC1, ocel B 550B. 

Veškeré dimenze jsou pUesnE určeny statikem – viz pUíloha D.1.Ň této zprávy. 
Na chodbách a v hygienických místnostech jsou navrţeny zavEšené podhledy ze 

sádrokartonových desek tlouš[ky 1Ň,5 mm. Nosná konstrukce bude provedena jako 
kUíţová dvouúrovOová z nosných a montáţních CD profil] 60xŇ7 mm. Celková 
tlouš[ka podhledu je Ň00 mm. V místech se zvýšeným výskytem vlhkosti jsou navrţeny 
desky Knauf Green vhodné do vlhkého prostUedí.  

 
e) SchodištE, výtahy 

SchodištE je navrţené jako p]dorysnE dvouramenné zalomené ţelezobetonové, 
které je uloţené na nosných stEnách po okrajích schodištE. Bude provedeno z betonu 
C25/30 – XC1, ocel B 550B, obloţeno keramickou dlaţbou. SchodištE vedoucí do 
suterénu má výšku schodu 17ň,06 mm a šíUku ŇŘ0 mm. SchodištE vedoucí do Ň.NP a 
3.NP bude mít výšku 177,7Ř mm, šíUku 280 mm. Počet schod] pro pUekonání 
výškového rozdílu jednoho patra je vţdy 18.  

Pro zajištEní bezbariérového pUístupu do vyšších pater je v budovE navrţen 
výtah. 

 
f) Úpravy povrch], podlahy, výplnE otvor] 
 
VnitUní povrchy – Pro vnitUní omítky bude pouţita vápenocementová omítka pro ruční 
Ěnebo strojníě omítání a to v tl. 15 mm. Zdivo musí být dostatečnE vyzrálé, suché, 
zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. PUed nanesením omítky se zdivo navlhčí. 
VnitUní keramické obklady budou pouţity dle účelu místnosti – hygienické místnosti. 
Výška obloţení a poloha viz výkresová část projektové dokumentace – výkres 
č. D.1.1.02, D.1.1.3 a D.1.1.4. Barva a typ obkladu bude určen v pr]bEhu realizace 
investorem. 
 

VnEjší povrchy – vnEjší fasáda je součástí zateplovacího systému ETICS. Tepelná 
izolace bude opatUena výztuţnou vrstvou – perlinka vtlačená do lepící a stErkové malty.  
PUedpokládá silikonová omítka, zrnitost 1,5 mm. Po vyzrání se omítka opatUí fasádním 
nátErem - je vhodné volit silikonové barvy. Barva fasády bude upUesnEna investorem pUi 
provádEní stavby, pUedpokládá se, ţe 1. NP bude barvy šedé, 2.NP a 3.NP barvy ţluté. 
LokálnE, pUedevším v oblasti balkón], bude proveden keramický obklad s šedým 
kamenným vzorem.  
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Podlahy – Povrchy podlah jsou Uešeny dle účelu místnosti. V obytných místnostech, 
v kanceláUi a rehabilitační místnosti laminátová podlaha, v hygienických místnostech, 
na chodbách, v ordinacích a kavárnE keramická dlaţba. V suterénu bude podlaha 
zhotovena z betonové mazaniny. Skladby jednotlivých podlah a jejich poloha je 
uvedena ve výkresové části dokumentace nebo ve výpisu skladeb. Roznášecí vrstva 
podlah je navrţena z betonové mazaniny CŇ0/Ň5 + KůRI sí[. U stEny se dlaţba ukončí 
dUevEnou lištou, keramickým soklem, nebo na ni naváţe keramický obklad stEn.  Barva 
a materiálová specifikace bude upUesnEna investorem pUi provádEní stavby. 
 
VýplnE otvor] – VýplnE okenních otvor] a vstupních dveUí jsou pUedpokládány dUevEné, 
zaskleny izolačním trojsklem. VnitUní dUevEné dveUe jsou uvaţovány včetnE dUevEných 
zárubní, okna včetnE vnitUních parapetních desek. Více viz výpisy výplní okenních 
otvor] a dveUí ve výkresové části dokumentace. Výrobní rozmEry jednotlivých prvk] se 
upUesní pUímo na stavbE dle skutečnE provedených stavebních prací 
 
g) konstrukce a práce PSV 
 
Izolace proti vodE a radonu – Základová deska stavby se opatUí penetračním nátErem 
a na ten se nataví v nadzemním podlaţí 1x a v suterénu 2x SBS modifikovaný asfaltový 
pás Ěhorní s vloţkou ze skelné tkaniny, spodní z PES rohoţeě, který plní hydroizolační 
funkci s plynotEsnými prostupy instalací. Protoţe má pozemek nízký aţ stUední 
radonový index, vyhoví asfaltový pás také jako ochrana proti pronikání radonu. 
Hydroizolace musí být provedena celistvE a spojitE po celé kontaktní ploše objektu. 
V místE kontaktu zeminy s obvodovou stEnou bude i svislá hydroizolace z asfaltového 
pásu, která bude chránEna pomocnou ţelezobetonovou stEnou, tepelnou izolací, 
nopovou fólií a geotextíilií. Napojení vodorovné a svislé izolace bude pomocí 
koutového spoje. Ve skladbE podlahy s keramickou dlaţbou v místnostech 
hygienického vybavení plní funkci izolace proti vodE také hydroizolační stErka. V místE 
keramického obkladu kolem sprchy se provede dvojnásobný hydroizolační nátEr. 
 
Povlakové krytiny – Je navrţena z části plochá vegetační stUecha se substrátem 
o tl. 70 mm kombinovaná s terasou a z části plochá stUecha pUitíţená štErkovým 
násypem o tl. 100 mm. U stUešní konstrukce hydroizolační funkci plní Ň SBS 
modifikované asfaltové pásy s odolností proti pror]stání koUen]. Na ní bude poloţena 
drenáţní vrstva, na které bude ochranná vrstva - geotextilie. Dále je navrţena 
parozábrana z SBS modifikovaného asfaltu. Viz pUíloha s výpisem skladeb. 
 
Izolace tepelné – Tepelné izolace podlah na terénu budou z expandovaného polystyrénu 
o tl. 120 mm. Obvodové zdivo bude zatepleno fasádními deskami z čedičové vlny 
Isover TF PROFI. Zateplení stEn se provede v jedné vrstvE, kotvení bude talíUovými 
hmoţdinkami s kovovým trnem Ě6 ks/m2). V místE, kde je budova v kontaktu s terénem, 
je pouţit jako tepelnE izolační vrstva extrudovaný polystyren, ten bude chránEn 



38 
 

nopovou fólií a geotextílií. Ve stUešní konstrukci bude provedeno souvrství tepelné 
izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150S (100+80 mm) a spádových desek z 
expandovaného polystyrenu EPS 150S – sklon 2%. Ve skladbE vegetační ploché stUechy 
s terasou budou pouţity izolační desky puren NE-B2 (80+60 mm). Je nutné dbát na to, 
aby spáry neleţely pUímo nad sebou a byly prostUídány! 
 
Izolace akustické – V podlaze prvního Ěnad sklepemě, druhého a tUetího nadzemního 
podlaţí bude akustická izolace z desek Isover T-N a to o tl. 40 mm. Izolace u obvodu 
stEn je zajištEna dilatačním pásem Mirelon tl. 10 mm, který je vytaţen aţ k nášlapné 
vrstvE – lamely nebo keramická dlaţba.  
 
ZdravotnE technické instalace, vytápEní a elektroinstalace včetnE bleskosvodu – 
Provedou se vnitUní rozvody zdravotních instalací, vytápEní a elektroinstalace. Zdrojem 
pro ohUev TUV a vytápEní je zemní plyn – jsou navrţeny Ň závEsné plynové 
kondenzační kotle Bosch Condens CG ř000i 40 o výkonu 5,4 – 41 kW. Tyto kotle jsou 
určeny pro vytápEní a pUípravu teplé vody v externím nepUímo ohUívaném zásobníku 
Draţice OKC 500 NTR. Odvod spalin bude Uešen pomocí komínu ústícího nad stUešní 
rovinu. V objektu budou rozmístEna desková otopná tElesa, která se nachází pUeváţnE 
pod okny. V koupelnách je navrţena koupelnová trubková otopná tElesa. Na objektu 
bude instalována ochrana pUed bleskem v souladu se souborem norem ČSN EN 6Ňň05 – 
upUesní provádEcí firma.  
 
KlempíUské konstrukce – Jedná se o oplechování atiky a venkovní parapety. KlempíUské 
výrobky jsou navrţeny z materiálu titanzinek kromE parapet] – ty jsou hlinEné. Výrobní 
rozmEry jednotlivých prvk] se upUesní pUímo na stavbE dle skutečnE provedených 
stavebních prací. 
 
Venkovní zpevnEné plochy – Chodníky na pozemku jsou navrţeny z betonových dlaţdic 
kladených do štErkového loţe. Terasa pUiléhající ke kavárnE je navrţena jako dUevEná 
konstrukce. ZpevnEná plocha pro parkování bude asfaltová. PUed severním vstupem do 
objektu je zpevnEná plocha provedena z betonových zatravOovacích dlaţeb best s šíUkou 
spár ň0 mm, které jsou vymezeny distančními nálisky. 
 

D1.1.a.4 STůVEBNÍ FYZIKů – TEPELNÁ TECHNIKů, OSVDTLENÍ, 
OSLUNDNÍ, ůKUSTIKů/HLUK, VIBRůCE – POPIS TEŠENÍ 
 
Tepelná technika 

Navrţené konstrukce rodinného domu a výplnE otvor] splOují tepelnE technické 
poţadavky aktualizované ČSN 7ň 0540. Byl zhotoven energetický štítek pro Uešenou 
budovu - objekt spadá do kategorie B energetické náročnosti budovy.  

Podrobné tepelnE technické charakteristiky a výpočty jsou obsaţeny v pUíloze 
samostatné části – stavební fyzika. 
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OsvEtlení a oslunEní 
Systém vnitUního pUímého a umElého osvEtlení zajiš[uje poţadované hodnoty dle 

normy ČSN 7ň 05Ř0 a ČSN EN 12464-1 (360450). Obytné místnosti budou proslunEny 
a jsou pUeváţnE orientovány jiţní, jihovýchodním nebo jihozápadním smErem. 
 
Akustika/hluk, vibrace 

Objekt je navrţen tak, aby byl chránEn proti bEţnému provoznímu hluku, 
stavební konstrukce mají odpovídající zvukovou nepr]zvučnost a d]m pro seniory bude 
umístEn v lokalitE bez výrazného zdroje hluku. 

Podrobné charakteristiky a výpočty jsou obsaţeny v pUíloze samostatné části – 
stavební fyzika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V BrnE, leden Ň01Ř     Vypracovala: Michaela Koláčková 
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3. ZÁVDR 
 
 Diplomovou práci jsem se snaţila navrhnout co nejlépe dle svých dosavadních 
zkušeností a podle vlastní pUedstavy, jak by takový d]m pro seniory mohl vypadat. 
PostupnE jsem rozvíjela počáteční studie, Uešila dílčí problémy r]znými cestami a z nich 
se snaţila vybrat tu nejlepší variantu. Bylo potUeba hledat v jednotlivých normách a 
vyhláškách, na stránkách r]zných výrobc], porovnávat výrobky z hlediska technických 
vlastností a moţností jejich vyuţití. Oproti p]vodní studii došlo v pr]bEhu navrhování 
objektu k drobným zmEnám právE z d]vodu dodrţení platných norem nebo lepších 
konstrukčních Uešení. 

Rozsah zpracování diplomové práce dle zadání byl dodrţen. V rámci 
specializace byl zpracován projekt na vytápEní a projekt na betonové konstrukce. 
BEhem zpracování této práce jsem nabyla nových zkušeností, kterých si cením a budu je 
dále rozvíjet. 
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4. SEZNůM POUŢITÝCH ZDROJ¥ 
 
Právní pUedpisy: 
 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území 
 Zákon č. 1ňň/1řŘ5 Sb., o poţární ochranE 
 Vyhláška MVČR č. Ňň/Ň00Ř Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

 Vyhláška MVČR č. Ň46/Ň001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a 
výkonu státního poţárního dozoru 

 Vyhláška MMRČR č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o obecnE technických poţadavcích na stavby  
 Vyhláška MMRČR č. 4řř/Ň006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Vyhláška č. řň/Ň016 Sb. o Katalogu odpad] 
 Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č. ř4/Ň016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpad] 
 Vyhláška č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických poţadavcích na stavby 
 Zákon č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
 Zákon č. 406/Ň000 Sb. o hospodaUení energií  
 Vyhláška č. 7Ř/Ň01ň Sb. o energetické náročnosti budov 
 NaUízení vlády č. Ň7Ň/Ň011 Sb., o ochranE zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku a 

vibrací 
 NaUízení vlády č. ň61/Ň007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pUi 

práci 
 
ČSN a EN normy: 
 ČSN 01 ň4Ň0 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres] stavební části 
 ČSN 7ň 0540 Tepelná ochrana budov 
 ČSN 7ň 05ňŇ ůkustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobk] – Poţadavky 
 ČSN 7ň 05Ř0 Denní osvEtlení  
 ČSN 7ň 05Ř1 OslunEní budov a venkovních prostor 
 ČSN 7ň05Ň5 ůkustika -Projektování v oboru prostorové akustiky -Všeobecné 

zásady 
 ČSN 7ň 4ň01 Obytné budovy 
 ČSN 7ň 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení. 
 ČSN 7ň 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
 ČSN 7ň 0Ř0Ň Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 ČSN 7ň 0Ř10 Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
 ČSN 7ň 0Řňň Poţární bezpečnost staveb – Budova pro bydlení a ubytování 
 ČSN 7ň 0Řň5 Budovy zdravotnických zaUízení a sociální péče 
 ČSN 7ň 0Ř1Ř Poţární bezpečnost staveb – Obsazení objekt] osobami 
 ČSN 7ň 0Ř7ň Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 
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Webové stránky: 
 http://www.isover.cz 
 http://www.baumit.cz 
 http://www.tzb-info.cz 
 http://www.cemix.cz 
 http://www.wienerberger.cz 
 https://www.dek.cz 
 https://www.vekra.cz 

 http://nahlizenidokn.cuzk.cz 
 http://www.zakonyprolidi.cz 

 http://www.topwet.cz 
 http://www.prokom.cz 

 http://www.puren.cz 
 http://geology.cz 
 http://stavebnistandardy.cz 
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5. SEZNůM POUŢITÝCH ZKRůTEK ů SYMBOL¥ 
 
1.S  první podzemní podlaţí 
1.NP  první nadzemní podlaţí 
2.NP  druhé nadzemní podlaţí 
3.NP  tUetí nadzemní podlaţí 
AKU  akustická 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci 
C25/30  označení betonu s krychelnou pevností v tlaku 25 MPa a s válcovou 

pevností v tlaku 30 MPa 
č.  číslo 
č.p.  číslo popisné 
ČSN  označení českých norem 
EIA Environmental Impact Assessment – posuzování vlivu na ţivotní 

prostUedí 
EPS  expandovaný polystyren 
ETICS External Thermal Isulation Composite Systems - VnEjší tepelnE izolační 

kompozitní systém 
HI hydroizolace 
HUP  hlavní uzávEr plynu 
HZS JMK Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
PES označení rohoţe – polyesterová 
PSV pomocná stavební výroba 
PT  p]vodní terén 
LED  Light-Emitting Diode – dioda emitující svEtlo 
MŢP  Ministerstvo ţivotního prostUedí 
NN  nízké napEtí 
NTL nízkotlaký 
Sb.  sbírky  
SBS typ kaučuku Ěstyrén-butadien-styréně 
SO  stavební objekt 
tl.  tlouš[ka 
TUV  teplá uţitková voda 
TZB technická zaUízení budov 
UT  upravený terén 
viz odkaz na jinou stránku nebo výkres 
VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 
XPS  extrudovaný polystyren 
ZPF zemEdElský p]dní fond 
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6. SEZNůM PTÍLOH 
 
SLOŢKů Č. 1 – PTÍPRůVNÉ ů STUDIJNÍ PRÁCE 
Studie: 
S.01 – Studie – P]dorys 1.S  M1:100 
S.02 – Studie – P]dorys 1.NP  M1:100 
S.03 – Studie – P]dorys Ň.NP M1:100 
S.04 – Studie – P]dorys ň.NP M1:100 
S.05 – Studie – Tez ů-ů´  M1:100 
S.06 – Studie – Jiţní pohled  M1:100 
S.07 – Studie – Severní pohled M1:100 
S.08 – Studie – Východní pohled M1:100 
S.09 – Studie – Západní pohled M1:100 
S.10 – Studie - Situace  M1:600 
S.11 – Studie - Vizualizace   
PUípravné práce a výpočty 
 
SLOŢKů Č. 2 – C SITUůČNÍ VÝKRESY 
C1 – Situační výkres širších vztah]  M1:1000 
C2 – Celkový situační výkres stavby  M1:300 
C3 – Koordinační situační výkres  M1:300 
 

SLOŢKů Č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STůVEBNÍ TEŠENÍ 
D.1.1.01 – P]dorys 1.S M1:50 
D.1.1.02 – P]dorys 1.NP M1:50 
D.1.1.03 – P]dorys Ň.NP M1:50 
D.1.1.04 – P]dorys ň.NP M1:50 
D.1.1.05 – Tez ů-ů´  M1:50 
D.1.1.06 – Tez B-B´  M1:50 
D.1.1.07 – Pohledy 1. část M1:50 
D.1.1.08 – Pohledy Ň. část  M1:50 
 
SLOŢKů Č. 4 – D.1.Ň STůVEBND KONSTRUKČNÍ TEŠENÍ 
D.1.2.01 – Výkres tvaru základ]    M1:50 
D.1.2.02 – Výkres tvaru stropu nad 1.S   M1:50 
D.1.2.03 – Výkres tvaru stropu nad 1.NP   M1:50 
D.1.2.04 – Výkres tvaru stropu nad 2.NP   M1:50 
D.1.2.05 – Výkres tvaru stropu nad ň.NP   M1:50 
D.1.2.06 – Výkres tvaru stUechy    M1:50 
D.1.2.07 – Detail 1 – Nadpraţí, ostEní a parapet okna M1:5 
D.1.2.08 – Detail 2 – Koutový spoj u základ]  M1:5 
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D.1.2.09 – Detail 3 – DveUe na terasu     M1:5 
D.1.2.10 – Detail 4 – Kotvení zábradlí     M1:5  
D.1.2.11 – Detail 5 – Napojení podsklepené a nepodsklepené části M1:5 
D.1.2.12 – Detail 6 – Atika       M1:5 
D.1.2.13 – Detail 7 – StUešní vpust      M1:5 
Výpis prvk] 
Skladby konstrukcí  
 
SLOŢKů Č. 5 – D.1.ň POŢÁRND BEZPEČNOSTNÍ TEŠENÍ 
PoţárnE bezpečnostní Uešení 
D.1.3.01 – Poţární bezpečnost – P]dorys 1.S  M1:100 
D.1.3.02 – Poţární bezpečnost – P]dorys 1.NP  M1:100 
D.1.3.03 – Poţární bezpečnost – P]dorys Ň.NP  M1:100 
D.1.3.04 – Poţární bezpečnost – P]dorys ň.NP  M1:100 
D.1.3.05 – Poţární bezpečnost – Situace    M1:300 
 
SLOŢKů Č. 6 – D.1.4 SPECIALIZACE – BETONOVÉ KONSTRUKCE 
KUíţem vyztuţená deska – Výpočet 
D.1.4.01 – Schéma vyztuţení stropní desky D10 M1:50 
Základové pasy - Výpočet 
 
SLOŢKů Č. 7 – D.1.5 SPECIALIZACE –VYTÁPDNÍ 
Specializace – VytápEní 
D.1.5.01 – Schéma uspoUádání technické místnosti  M1:50 
D.1.5.02 – Schématické zapojení komponent]  - 
 
SLOŢKů Č. 8 – STůVEBNÍ FYZIKů 
Stavební fyzika 
P2 – Skladby konstrukcí 
 
 



 

 

 

 


