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ABSTRAKT  

Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt 
řeší novostavbu penzionu pro seniory. Penzion se nachází ve městě Kutná Hora ve 
Středočeském kraji. Objekt je určen pro bydlení 34 lidí po dobu celého roku. Penzion 
má tří nadzemní a jedno podzemní podlaží. Tvar objektu je nespecifikovatelný 
v několika úrovňových výškách. Jedná se o tvar obráceného písmene L s výběžky 
uprostřed. Objekt je zděný z keramických tvárnic. Střecha je dvojího typu (pultová a 
plochá pochozí). Objekt je situován v místě rovinného terénu.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Penzion pro seniory, L tvar, plochá pochozí střecha, zděná konstrukce, tři nadzemní a 
jedno podzemní podlaží, rovinný terén 

ABSTRACT  

This work aims to develop projekt documentation for building construction. The projekt 
addresses the new construkction of a pension for seniors. Pension is located in the city 
of Kutná Hora in the Central Region. The object is designed for 34 people throughout 
the year. Pension has one underground and free above ground floors. The shape of the 
object is unspecified at several height levels. It is a reversed L-shaped with mid-point 
projections. Pension is bricked from ceramic blocks. The roof is a combination of a 
sliding flat roof and a console roof. The building is situated in a place of flat terrain.  

KEYWORDS  

Pension for seniors, L-shaped, sliding flat roof, brick structures, three floors and one 
underground, flat terrain. 
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1) ÚVOD 

Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby. Projekt řeší novostavbu penzionu pro seniory. Penzion se nachází ve městě 

Kutná Hora vr Středočeském kraji. Objekt je určen pro bydlení 34 lidí po celý rok. 

Penzion má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Budova má nespecifikovatelný 

tvar. Tvar představuje obrácené písmeno L s výběžkem uprostřed. Obvodové a vnitřní 

nosné zdivo je z cihelných bloků 300 mm. Hlavní obytná část trčící do výšky je 

zateplena systémem ETICS a nižší veřejná část je zateplená a obložená dřevěným 

obkladem THERMOWOOD. Základy jsou plošné, provedené jako základové pasy 

z prostého betonu. Střecha je kombinací pochozí ploché střechy a pultové střechy 

z vazníků. Střešní krytina je tvořena fólií a na ploché střeše asfaltovými pásy. Objet je 

situován v rovinném terénu. Barevné řešení je patrné z pohledů. V celku je to 

kombinace šedivě a bílé fasádní barvy v pruzích ze shora dolů a na veřejné nižší části 

je hnědý dřevěný obklad. Okna jsou volena hliníková (počáteční investice vetší, ale 

životnost delší). Balkónové zábradlí je mechanicky kotveno vyplněno bezpečnostním 

kouřovým čirým sklem. Projekt byl vypracován dle platných norem. Vlastní text práce 

je členěn v souladu s vyhláškou č. 62/2013 a je doplněn o přílohy v samostatných 

složkách 1-6.  

2) VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(ve smyslu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.) 
 

A Průvodní zpráva 
 
Obsah: 
 
A.1 Identifikační údaje ........................................................................................................................................... 2 

A.1.1 Údaje o stavbě .............................................................................................................................................. 2 

a) název stavby: .......................................................................................................................................... 2 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): .................................. 2 

A.1.2  Údaje o žadateli/stavebníkovi ........................................................................................................................ 2 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): ....................................................................... 2 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
 ............................................................................................................................................................... 2 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). ................................ 2 

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace ................................................................................................... 2 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): ................................ 2 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: .......................... 2 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace: ................................................................................................................. 3 

A.2 Seznam vstupních podkladů ............................................................................................................................. 3 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jehož základě byla stavba povolena (označení 
stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo 
opatření) ................................................................................................................................................. 3 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci na jejímž základě byla vypracována 
projektová dokumentace pro provádění stavby ...................................................................................... 3 

A.3 Údaje o území ................................................................................................................................................. 3 

a) rozsah řešeného území .......................................................................................................................... 3 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.): ................................................................................. 3 

c) údaje o odtokových poměrech: ............................................................................................................... 4 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: .............................................................................. 4 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu stavby o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací. ............................................................................................ 4 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:....................................................................... 4 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: ....................................................................................... 4 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: ...................................................................................................... 4 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: ...................................................................................... 4 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): .. 4 

A.4 Údaje o stavbě ................................................................................................................................................ 5 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: ......................................................................................... 5 

b) účel užívání stavby: ................................................................................................................................ 5 

c) trvalá nebo dočasná stavba: ................................................................................................................... 5 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): ................................. 5 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: ....................................................................................... 5 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: .. 5 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: ...................................................................................................... 5 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.): ................................................................ 5 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): ................ 6 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), ............................. 6 
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k) orientační náklady stavby: ...................................................................................................................... 6 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ............................................................................ 6 

 
A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby: 

Penzion pro seniory „Svatá Barbora“ 

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

č.p.3920, k.ú. Kutná Hora 

 
A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi 
 

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

Ing. Miroslava Neprašová 

Jánské náměstí 694 

284 01 Kutná Hora 

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

ba podnikající) nebo 

Na základě plné moci v zastoupení: 

Bc. Markéta Stejskalová 

Jánské náměstí 694 

284 01 Kutná Hora 

 

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

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 

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

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

(právnická osoba): 

Bc. Markéta Stejskalová 

Jánské náměstí 694 

284 01 Kutná Hora 

 

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

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 



 VÝSTAVBA PENZIONU PRO SENIORY „SVATÁ BARBORA“ 
Ulice Kouřimská 

 

 

 
file: DPS_A_průvodní_zpráva strana 3 (celkem 6) 
 

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

popřípadě specializací jeho autorizace: 

 
p.č. Titul, jméno, příjmení SO, IO, PS autorizace obor 
1. Ing. Zdeněk Dobiáš  AI 0001294 IP00, IS00 

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

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace: 

 
p.č. Titul, jméno, příjmení SO, IO, PS autorizace obor 
2. Bc. Markéta Stejskalová     
3 Ing.arch Ivana Utíkalová    

 
 
A.2  Seznam vstupních podkladů 

 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jehož základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vy-

hotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení stavebním úřadem v Kutné Hoře č.j. IPK /3565-
2017 nabytí právní moci: 20.10.2017 
 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci na jejímž základě 

byla vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro provádění stavby je zpracována na základě dokumentace pro stavební 
povolení – zpracovala Bc. Markéta Stejskalová 
 

c) Další podklady 
hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, studijní výkresy 
 
A.3  Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 

nezastavěné území 11 967 m2, pozemek je ve vlastnictví investora, pozemek navazuje na stá-

vající komunikaci (nově vybudovaný vjezd) 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, pa-

mátková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 

k pozemku se nevztahují žádná omezení  
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c) údaje o odtokových poměrech: 

zůstávají zachovány, pozemek je rovinný 

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

hodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

stavba Pečovatelského domu splňuje jak funkčně tak svými limity a při dodržení architekto-

nických zásad podmínky ÚP pro budovy občanského vybavení typu Op (ze znění ÚP ze dne 

02.01.2018). 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu stavby o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

Na stavby byl vydáno územní rozhodnutí 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

obecné požadavky jsou dány limity zóny Op, a ty jsou (viz výše) splněny (pozemek max 1300 

m2, prodejní plochy ve vícepodlažním objektu odpovídajícímu charakteru území současně se 

zajištěním parkovacích ploch. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

nebylo žádáno, není třeba 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

vzhledem k existenci všech sítí v lokalitě není předpoklad dalších investic                                                         

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle ka-

tastru nemovitostí): 

přístup k pozemku je po p.č.4520/1 (ulice Kouřimská), prováděním stavby mohou být dotče-

ny hlukem sousední pozemky p.č. 3919/27,3917, 677/15, 4520/1 a 677/1. 

Řešený pozemek 
Parcel 
č. 

Obec 
Katastrální 

území 
Výměra 

(m²) 
Typ parcely 

Druh po-
zemku 

Vlastníci 

3920 
Kutná 
Hora 

Kutná Hora 
(677710) 

11 967 
Parcela katastru 

nemovitostí 
Ovocný 

sad 

CADMO s.r.o. 
ICONIUM CHEQUIA s.r.o. 

VILMOR s.r.o. 
Dotčené pozemky 

Parcel 
č. 

Obec 
Katastrální 

území 
Výmě-
ra (m²) 

Typ parcely 
Způsob 
využití 

Druh po-
zemku 

Vlastníci 
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677/1 
Kutná 
Hora 

Kutná Hora 
(677710) 

8 464 
Parcela katastru 

nemovitostí 
Zeleň 

Ostatní plo-
cha 

Středočeský 
kraj 

677/15 
Kutná 
Hora 

Kutná Hora 
(677710) 

437 
Parcela katastru 

nemovitostí 
Jiná plocha 

Ostatní plo-
cha 

Město Kutná 
Hora 

3917 
Kutná 
Hora 

Kutná Hora 
(677710) 

1 636 
Parcela katastru 

nemovitostí 
Ost. komu-

nikace 
Ostatní plo-

cha 
Město Kutná 

Hora 
3919/2

7 
Kutná 
Hora 

Kutná Hora 
(677710) 

462 
Parcela katastru 

nemovitostí 
- Zahrada 

Město Kutná 
Hora 

4520/1 
Kutná 
Hora 

Kutná Hora 
(677710) 

3 521 
Parcela katastru 

nemovitostí 
Silnice 

Ostatní plo-
cha 

Ředitelství 
silnic a dálnic 

A.4  Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

novostavba 

b) účel užívání stavby: 

stavba pro bydlení– penzion pro seniory 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

stavba trvalá 

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

jedná se o novostavbu, stavba není chráněná jinými právními předpisy 

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

davků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

úkol pro GD a technický dozor investora, bezbariérovost je umožněna ve všech patrech do-

mudle ČSN EN 268/2009 Sb. 

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

právních předpisů: 

požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

výjimky ani úlevy nejsou požadovány 

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

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

PD se 17 bytovými jednotkami, počet obyvatel činní 34 osob, ZP ca. 990m2, OP 1 500 m3, 

UP 890 m2, Obestavěný prostor 10 110 m3 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

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

náročnosti budov apod.): 

dešťová voda bude zadržována na parcele, spotřeba vody činní 150l na osobu a den, odvod 

splaškové vody je 5500l za den, komunální odpady se vyváží dvakrát za týden 

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

datum zahájení výstavby bude 12. 6. 2019 a předpokládaný konec bude 12. 6. 2021 

k) orientační náklady stavby: 

z OP cca. 25 mil Kč 

 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 novostavba penzionu pro seniory 
SO 02 zahradní altán 
SO 03 místo určené pro odpadky 
 
IO 01 oplocení 
IO 02 komunikace a zpevněné plochy 
IO 03 uměle vytvořené jezírko 
IO 04 areálové osvětlení 
IO 05 napojení areálu na vodovod 
IO 06 napojení areálu na plyn 
IO 07 napojení areálu na kanalizaci – splaškovou 
IO 08 napojení areálu na kanalizace – dešťovou 
IO 09 napojení areálu na elektro silnoproud 
IO 10 napojení areálu na elektro sdělovací 
IO 11 Konečné terénní úpravy a ozelenění 
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(ve smyslu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.) 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: ........................................................................................... 12 

 
 
 
 
B.1  Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

rovinatý charakter pozemku 

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

gický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

bez průzkumů, jílovitopísčité podloží do 5m bez spodní vody, pevná konzistence, Rdt=175 

kPa. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

kromě ochranného pásma sítí a lesa nejsou známa, podle dostupných podkladů jiná nejsou 

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

staveniště je mimo tato území 

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

měry v území: 

Novostavba neovlivňuje okolní stavby svým vzhledem, zapadá do stávající infrastruktury. 

Svým přizpůsobením původní zeleně se odtokové poměry v území nemění. 

Hranice staveniště bude realizována na pozemku investora, pozemek bude oplocen, součástí 

oplocení je vjezdová brána a vstupní branka.  
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Provádění stavby: 
Ovlivnění okolní zástavby bude pouze z hlediska dopravního, kdy příjezdová komunikace bude do-

časně zatížena provozem stavby.  

Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu. Odpad vzniklý při realizaci stavby ze 

stavebních prací – kód odpadu 17 0700 – směsný stavební odpad, kategorie N (bude likvidován na 

skládce). 

Nebezpečné odpady budou vytříděny před uložením na skládce.  

Stavební materiály nebudou používány ty, jejichž hmotnostní aktivita je větší než 120 Bg/kg. 

 

Užívání stavby: 

Z hlediska produkce odpadních vod je uvažováno následující: 

Splaškové vody: 

V současné době budou odváděny do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou zadržovány na pozem-

ku investora v záchytných jímkách.  

 

Způsob likvidace odpadních látek: 

Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušné prováděcí 

vyhlášky. 

Shromažďování a odvoz odpadů je zajišťován odbornou firmou, která má oprávnění k zneškodňování 

odpadů. 

Při vlastní výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady. 

Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá stavební dodavatel, který je povinen nakládat 

s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Běžný komunální odpad je likvidován, tzn. odvážen způsobem obvyklým pro obec. Skladování komu-

nálního odpadu je v kontejneru umístěným na pozemku investora. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

podle dostupných informací se jedná o travnatý pozemek s výskytem dřevin a na hranici lesa,  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků ur-

čených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

pozemek je orná půda, bude třeba vyjmout ca. 3450 m2, tj. 29% výměry pozemku 

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

technickou infrastrukturu): 

jsou dokonalé, existují jak komunikace (bez vjezdu, který bude realizován při výstavbě) tak 

inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, STL plyn, elektro silno- i slaboproud) 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

vzhledem k tomu, že tento objekt bude jeden z posledních v lokalitě, není třeba souvisejících 

investic 

 
B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Stavba je penzion pro seniory, dle ÚP pro budovy občanského vybavení typu Op (ze znění ÚP 

ze dne 02.01.2018). 

Zastavěná plocha (ZP)ca.     990 m2 

Užitná plocha (UP)     890 m2 

Obytná plocha (OP)  1 500 m2 

Obestavěný prostor    ca. 10 110 m3 

 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

V současné době se v lokalitě nachází oblastní nemocnice Kutná Hora, ze které bude docházet  

obvodní lékař na pravidelné prohlídky do vybudované ordinace. Dále se v těsné blízkosti na-

chází několik rodinných domů a soukromá zubní ordinace. Orientace navrhované stavby vy-

chází především z tvaru pozemku a nejlepšího využití pozemku, prioritou návrhu bylo maxi-

mální využití výhledů, které pozemek nabízí. 

Stavba je těsně napojena na nově vybudované parkoviště na řešeném pozemku. Toto řešení 

bylo voleno kvůli maximálnímu využití parcely. Toto využití nám umožňuje i velké a kryté 

posezení na zahradě za objektem orientované na jižní světovou stranu. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné ře-

šení. 

Objekt je v nespecifikovatelném tvaru a v několika úrovňových výškách. Jedná se o tvar ob-

ráceného písmene L s výběžkem uprostřed. Ve výběžku, který je pouze jednopatroví se bude 

nacházet menší veřejné zázemí, které bude obsahovat kavárnu, kadeřnictví i kosmetiku a or-

dinaci. Tento prostor bude možno z 2.NP využívat jako pochozí terasa.  V ostatních prosto-

rách objektu, který bude až do 3.NP se budou nacházet povětšinou dvoulůžkové pokoje se 

sociálním zázemím a kuchyňkou. V 1.NP se bude také nacházet společenská místnost, kde se 

budou čas od času konat besedy či jiné aktivity pro seniory. Vedle společenské místnosti bude 
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také jídelna s kuchyní pro ohřev dovážených jídel. Objekt je určený pro seniory a lidi 

s postižením, proto bude objekt vybaven osobním výtahem. V okolí objektu bude zhotoven 

park s jezírkem, lavičkami či altánkem pro relaxaci. 

 Jedná se o zděný objekt z cihelných bloků Wienerberger. Stropy budou tvořeny předpjatými 

stropními panely Spiroll. Všechny výplně otvorů budou z hliníku, který je zprvu drahý, ale na 

údržbu a dobu životnosti nejlepší. Střecha bude nad nízkou částí zelená a nad ostatními obyt-

nými plochami pultová dvouplášťová. Fasádní prvky budou kombinace fasádního systému 

ETICS z minerální vaty v barevném odstínu bílá a šedá. Na nízké části bude fasáda tvořena 

dřevěným obkladem Thermowood na skryté uchycení s provětrávanou fasádou. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Provozní řešení odpovídá v tomto případě dispozičnímu řešení, které je následující: 

Vstup do objektu je veden ze severní strany přes vstupní halu. Ze vstupní haly je umožněn 

přímý vstup jak do klidové části domu, tak do komunikační části domu, tak do dalších pater 

objektu.Ze severní strany je vybudovaný i samostatný vchod do veřejné části, kde je vybudo-

vaná kavárna, masérna a ordinace. Do veřejné části se dá jít zevnitř objektu, tento vstup je 

umožněn jen obyvatelům penzionu, nebo jejím návštěvám. Veřejnosti je vstup zpřístupněn ze 

severní strany.  

Ve východním křídle v prvním patře se nachází společenská místnost pro obyvatelé a jídelna 

s kuchyní pro ohřev dovážených jídel.  

V suterénu objektu se nachází technická místnost s plynovým kotlem, bojlerem, čistícím ku-

sem pro komín a technickou vybaveností pro pokojské (pračka, sušička, regály pro saponá-

ty,…). Další prostor zabírá sklad vozíčků, prostor pro ukládání majetku při případném úmrtí 

nebo jiné situaci. Poslední prostor je určen keramické dílně.  

Horní patra obsahují pouze byty pro seniory. Součástí bytu je koupelna a obývací pokoj s ku-

chyňským koutem. Dále se v horním patře nachází na společné chodbě posezení, u celo-

prosklené obvodové zdi.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Bezbariérové užívání stavby je zapracováno do projektové dokumentace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Obvyklá pro občanské stavby. Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná. Jsou provedeny 
revize topení, vody, zábradlí…) 
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Řešení a zajištění BOZP: 

Veškerá technická zařízení budou doložena příslušnými certifikáty a homologací pro užívání 

a provoz v České republice, dle zákona č. 22/1997 Sb. (Zákon o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů). 

Pro fázi výstavby a fázi provozu budou splněny požadavky vyhlášky č. 48/1982 Sb. (Vyhláš-

ka Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bez-

pečnosti práce a technických zařízení) a zákoníku práce §132a, §134, a všechny příslušné 

ČSN EN 1997-x, 1998-x, 13201-x, 1998-1, ČSN 332000-4-41 ed.2. Dále budou dodrženy 

požadavky vyhl. č. 268/2009 (Vyhláška o technických požadavcích na stavby, plynotěsné 

utěsnění chrániček), vyhl. MMR ČR 268/2009 a ČSN EN 62 305-1 – 4 (ochrana před bles-

kem) a ochrana pracovníků před pádem ze střechy, NV 2/2011 Sb. (o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací), NV 378/2001 (Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí , 

strojní zařízení používaná na staveništi), NV 362/2005 (Nařízení vlády o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky), opatření k zajištění ochrany třetích osob. Dle zákona č. 309/2006 (Zákon, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracov-

něprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

bude zpracován plán BOZP na staveništi, dle NV 591/2006 (Nařízení vlády o bližších mini-

málních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) budou zasílána 

oznámení o zahájení prací. Za dodržení příslušných předpisů je ve fázi výstavby odpovědný 

dodavatel stavby, ve fázi provozu provozovatel. 

Veškeré podlahy, kde dochází během provozu k možnému smáčení vodou, budou provedeny 

s protiskluzným povrchem. 

Dlažby budou provedeny tak, aby splňovaly normou požadovaný stupeň adheze. 

Veškeré elektrické rozvody, spotřebiče a svítidla budou v potřebném krytí dle prostředí sta-

novém v protokolu o prostředí. 

Za bezpečnost provozu technologického zařízení ručí výrobce. Návody k obsluze jednotli-

vých zařízení jsou součástí dodávky těchto zařízení. Obsluha musí být seznámena s návody 

k obsluze, havarijními směrnicemi a všemi přepisy souvisejícími s provozem. Obsluha je po-

vinna dodržovat předepsané postupy a používat příslušné ochranné pomůcky. 
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Veškeré elektrické rozvody, spotřebiče a svítidla budou v potřebném krytí dle prostředí sta-

noveném v protokolu o prostředí. 

Výška plné spodní části prosklených ploch a dveří bude min. 200 mm 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení: 

SO 01 novostavba penzionu pro seniory 
SO 02 zahradní altán 
SO 03 místo určené pro odpadky 
 
IO 01 oplocení 
IO 02 komunikace a zpevněné plochy 
IO 03 uměle vytvořené jezírko 
IO 04 areálové osvětlení 
IO 05 napojení areálu na vodovod 
IO 06 napojení areálu na plyn 
IO 07 napojení areálu na kanalizaci – splaškovou 
IO 08 napojení areálu na kanalizace – dešťovou 
IO 09 napojení areálu na elektro silnoproud 
IO 10 napojení areálu na elektro sdělovací 
IO 11 Konečné terénní úpravy a ozelenění 
 
Platí dokumentace pro stavební povolení. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení: 

zdivo Porotherm Profi pro tenké spáry, systémové překlady (podle rozponu), stropy žb. prefa 

(Spiroll), pultová střecha i plochá pochozí střecha 

c) mechanická odolnost a stabilita: 

je dána použitým konstrukčním a materiálovým řešením. Stavba je navržena tak, aby zatížen 

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

a) Zřícení stavby nebo její části 

b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybave-

ní v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Řešeno v samostatné části projektové dokumentace 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
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V objektu jsou navrženy dva kotel s průtokovým ohřevem vody o výkonu 24 kw a ventilátory 

pro větrání 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 
Řešeno samostatnou částí projektové dokumentace PBŘ – D1.3 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 
a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

ochlazované konstrukce jsou navrženy na požadovaný a doporučený součinitel prostupu tepla, 

stavební část je hodnocena Průkazem energetické náročnosti objektu (PENB)  

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

použitý zdroj už je sám o sobě alternativní, rekuperace tepla z větrání rovněž 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Nařízení vlády č. 101 ( 101/2005 Sb.), ze dne 26.ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. 

 Nařízení vlády č. 591 ( 591/2006 Sb.), ze dne 12.12.2005 o bližších minimálních po-

žadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Dále bude dodrženo nařízení vlády 148 / 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

 

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vo-

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

prašnost apod.). 

Zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a zásobování zemním plynem a elektric-

kou energií je dáno napojením pozemku na tyto inženýrské sítě. 

Vytápění je řešeno plynovými kotli, topná voda je použita pro podlahové vytápění. Větrání je 

přirozené, v kombinaci s nuceným. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

podle republikové mapy radonového indexu podloží je radonové riziko převážně nízké až 

přechodné (mezi nízké až střední); jako ochrana tedy stačí základová deska z vodotěsného 

betonu, v případě středního rizika bude použita protiradonová hydroizolace. 



VÝSTAVBA PENZIONU PRO SENIORY „SVATÁ BARBORA“ 
Ulice Kouřimská 
 

  

 
file: DPS_souhrnná TZ strana 9 (celkem 12) 
 

b) ochrana před bludnými proudy: 

nevyskytují se 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

nehrozí 

d) ochrana před hlukem: 

stavební pozemek leží dostatečně daleko od hlavních silničních komunikací, mizivý hluk 

z ulice Kouřimská je tlumen oplocením. 

e) protipovodňová opatření: 

nejsou, povodeň nehrozí 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): 

ani tyto účinky nemají vliv na stavební pozemek a tím na stavbu samotnou 

 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 

vodovodní a plynová přípojka, čerpací šachta tlakové kanalizace jsou napojeny na potrubním 

vedení v přilehlé ulici Kouřimská, silnoproud a slaboproud mají napojovací místa ve skříních 

na hranici pozemku. Podrobně řeší inženýrské objekty. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

uliční vodovodní řád je z rPE DN 32, tlaková kanalizace je PVC DN 90, středotlaký plynovod 

PE DN 50 – přípojky dle jednotlivých profesí, délky do 15m 

 
 
B.4  Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení: 

osobní automobily vjíždějí na pozemek za účelem garážování nebo parkování, oboje přes 

vjezdovou elektrickou bránu 

c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

stávající ulicí Kouřimská, nedochází k žádné změně, pouze bude provedena úprava chodníku 

v místě vjezdu a bude vybudován nový silniční vjezd a odvodnění vjezdu. 

d) doprava v klidu: 

venkovní nekryté parkoviště za bránou na řešeném pozemku. Počet parkovacích míst celkem 

činí 31 z toho je 17 uzpůsobeno pro vozíčkáře. 

pěší a cyklistické stezky: 

ulice Kouřimská je svou dopravní zátěží použitelná i pro pěší a cyklistický provoz 
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy: 

pozemek je tvořen ornou půdou IV. třídy ochrany (BPEJ 22212, 22312), terénní úpravy proto 

budou minimalizovány na lokální vyrovnání pozemku zeminou z výkopů, ohumusovanou 

ornicí skrytou z půdorysu stavby 

b) použité vegetační prvky: 

podél oplocení a plošně ve východní části pozemku (ochranné pásmo lesa) keřové prosty dle 

vegetačních podmínek, podél plotu u lesa pás 1,5m bez vzrostlé zeleně – pro údržbu plotu 

c) biotechnická opatření: 

žádná 

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

 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

běžný provoz občanské budovy s minimálním vlivem na ŽP  

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

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

Pří výstavbě budou pokáceny nějaké dřeviny a keře, ale ve finální zahradní úpravě budou vy-

sázeny nové zeleně. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

není znám a ani se nepředpokládá 

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

EIA nebyla vzhledem k rozsahu a funkci objektu zpracována 

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

podle jiných právních předpisů: 

vzhledem k 50ti m ochrannému pásmu lesa bude stavba umístěna na jeho kraji s potřebnou  

výjimkou 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba občanské vybavenosti neplní žádné úkoly ochrany obyvatelstva. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 

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

potřeby jsou v podobě pálených zdících materiálů různých tl., žb stropních prefa panelů Spi-

rol, betonů různých tříd do základů a na monolitické zastropení hlavního prostoru, dále tepel-

ných izolací střech a podlah (polystyren, minerál), hliníkových výplní otvorů s izolačními 

trojskly a vnitřních dokončovacích materiálů (zejména laminát na podlahy a obklady) 

b) odvodnění staveniště: 

vzhledem k rozsahu staveniště bude odvodnění prováděno vsakováním a poté bude v místě 

parkoviště vybudován vsakovací kanálek ECO DREN. Při dokončovacích pracích bude voda 

vsakována a zadržována v zasakovacích nádržích a v uměle vybudovaném jezírku a v letních 

obdobích bude využívána pro zahradní účely.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

obdobně jako výsledný stav – dopravní napojení na ulici Kouřimská výjezdem ze staveniště 

(značka POZOR! Výjezd vozidel stavby) 

voda a silnoproud prostřednictvím definitivní odbočky provizorně na staveništi 

WC chemické 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

bude eliminován výstavbou v pracovní dny a mimo noční klid, v sobotu a v neděli po dohodě 

se sousedy 

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

dřevin: 

bude chráněna orná půda, a to jak před záborem, tak před znečištěním persistentními látkami 

(minerální oleje apod.) 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

veřejného prostranství žádné, na vlastním pozemku minimalizované a pouze dočasné 

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

dace: 

běžný staveništní odpad, tříděný podle druhu na papír, kov, plasty a inertní materiál (zbytky 

cihel, betonu, malt apod.) 

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

zemina z výkopů bude použita na zvýšení a vyspárování KTÚ kolem OB, příp. k vyrovnání 

lokálních nerovností, sejmutá a deponovaná ornice bude použita na ohumusování těchto úprav 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

stavební stroje v řádném technickém stavu, příp. stavební chemie v originálních obalech a 

chráněna proti povětrnosti a lidskému faktoru 

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

ordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Jak podle zák.309/2006 Sb., §15 (celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 

než 30 pracovních dnů) tak podle nař. vlády č.591/2006 Sb. (práce, při kterých hrozí pád 

z výšky více než 10m, práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců beto-

nových) je zadavatel stavby povinen tohoto koordinátora zajistit. 

Ten bude zároveň kontrolovat platnost školení BOZP vybraných SD. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

zapracovány v projektové dokumentaci 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

viz bod c) této kapitoly 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provo-

zu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

důraz na dodržení technologických postupů a technologických lhůt 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

zahájení 06/2019 

dokončení 06/2021 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
C.1. Situační výkres širších vztahů 
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C.2. Celkový situační výkres 
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C.3. Koordinační situační výkres 
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(ve smyslu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.) 

 

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLO-
GICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech 
technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 

Obsah: 
identifikace stavebníka: .................................................................................................................................. 2 
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Označení stavby: VÝSTAVBA PENZIONU PRO SENIORY „SVATÁ BARBORA“,  

Ulice KOUŘIMSKÁ 

Účel stavby: Cílem projektu je výstavba penzionu pro seniory s bytovými jednotkami  

Místo stavby (č.p., katastrální území) :  

parc. č.3920k.ú.Kutná Hora, katastrální pracoviště Kutná Hora, územní obvod 

katastru Katastrální úřad pro Středočeský kraj  

 

identifikace stavebníka: 
Stavebník, investor:  Ing. Miroslava Neprašová 

   Jánské náměstí 694  

   284 01 Kutná Hora 

Vlastník pozemku:  CADMO s.r.o, ICONIUM CHEQUIA s.r.o., VILMOR s.r.o. 

Žadatel:   Ing. Miroslava Neprašová 

   Jánské náměstí 694 

   284 01 Kutná hora 

Zastoupený na základě plné moci fyzickou osobou: 

 

Bc. Markéta Stejskalová 

Jánské náměstí 694  

284 01 Kutná Hora  

 identifikace projektanta : 

Zpracovatel dokumentace + inženýrská činnost:  

Bc. Markéta Stejskalová 

Jánské náměstí 694 

284 01 Kutná Hora 

Tel.:  + 420 321 717 203, 205 – 210,  

Fax.:  + 420 321 717 204 

e-mail: maky.stejskalova@seznam.cz 

 
a. účel objektu 

 
Záměrem stavby je výstavba penzionu pro seniory se 17-ti bytovými jednotkami garsoniéro-

vého typu. Byty budou pronajímány seniorům, kterým bude zprostředkována i sociální péče. 
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Pozemek pro stavební záměr investora je situovánve městě Kutná Hora (v katastrálním území 

Kutná Hora) – v lokalitě ulice Kouřimská. Řešený pozemek je ve vlastnictví několika firem 

viz. výše, v současné době probíhá zápis do katastru nemovitostí 

 
b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 
Umístění objektu je dáno dokumentací pro územní rozhodnutí. Orientace hlavního vstupu do 

objektu je ke vstupu na pozemek což představuje severní světovou stranu a umístění obytných 

místností je z velké části na osluněnou světovou stranu. 

Architektonické a výtvarné řešení 

Objekt je v nespecifikovatelném tvaru a v několika úrovňových výškách. Jedná se o tvar ob-

ráceného písmene L s výběžkem uprostřed. Ve výběžku, který je pouze jednopatroví se bude 

nacházet menší veřejné zázemí, které bude obsahovat kavárnu, kadeřnictví i kosmetiku a or-

dinaci. Tento prostor bude možno z 2.NP využívat jako pochozí terasa.  V ostatních prosto-

rách objektu, který bude až do 3.NP se budou nacházet povětšinou dvoulůžkové pokoje se 

sociálním zázemím a kuchyňkou. V 1.NP se bude také nacházet společenská místnost, kde se 

budou čas od času konat besedy či jiné aktivity pro seniory. Vedle společenské místnosti bude 

také jídelna s kuchyní pro ohřev dovážených jídel. Objekt je určený pro seniory a lidi 

s postižením, proto bude objekt vybaven osobním výtahem. V okolí objektu bude zhotoven 

park s jezírkem, lavičkami či altánkem pro relaxaci. 

Barevné řešení: 

Fasáda – fasáda se dělí na dva druhy jedna hlavní fasáda tyčící se do výšky je zateplena kon-

taktním zateplovacím systémem ETICS v barevném odstínu šedá se sněhově bílou barvou. 

Barevé uspořádání je v pruzích, kde se střídají podlouhlé bílé a šedé pruhy Na nízké veřejné 

části je nosná kce zateplena minerální vatou a na ní je provětrávaná fasádaa s dřevěným ob-

kladem TGERMOWOOD. 

Okna, vstupní dveře a vrata – okna i dveře jsou volena hliníková. Počáteční investice bude 

větší, ale životnostně je hliník výhodnější materiál i na údržbu. 

Střešní krytina – plochá pochozístřecha (asfaltový pás a na něm je položena betonová dlažba 

na rektifikovaných podložkách) 

- Nad hlavní částí je střecha tvořena vazníky ve spádu 3% zakrytá fólií 

Klempířské prvky – titanzinek 
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Dispoziční řešení: 
Objekt je navržen jako třípodlažní objekt s jedním podzemním podlažím. Parkování je umož-

něno na venkovním parkovišti, kde je celkem 31 míst a z toho 17 míst uzpůsobených pro vo-

zíčkáře.Objemově je objekt tvořen třema kvádry – hlavním čtyřpodlažním s bytovými jednot-

kami, podzemním podlažím, ve kterém je technické zázemí, keramická dílna a sklady. Dru-

hým obsahujícím v 1.NP společenskou místnost, kuchyň s jídelnou a v dalších dvou patrech 

jsou pouze byty. V posledním kvádru což představuje jednopodlažní část i pro veřejnost se 

nachází kavárna s terasou, masérna, ordinace, do které dochází doktor z nedaleké okresní ne-

mocnice (výška atiky je +3,853 m. Objekt je situován na pozemku hned vedle vybudovaného 

parkoviště cca v polovině parcely. Vstup je na severní stranu k ulici Kouřimská. Parcela je od 

hl. ulice oddělena vyzděným plotem s dřevěnými příčlemi a elektrickou posuvnou bránou. 

Před hlavními vstupy jsou umístěny oplocené předzahrádky, navazující na hranici pozemku. 

Na hranici pozemku jsou umístěny plynoměry s hlavním uzávěrem plynu, elektroměry 

s hlavním jističem, prostory pro umístění popelnic jsou situovány na ploše jim učené. Tato 

plocha je ohraničena vyzděným přístřeškem. Zvonky a domovní schránky jsou umístěny ve 

vstupní hale objektu 

Provozní řešení odpovídá v tomto případě dispozičnímu řešení, které je následující: 

Vstup do objektu je veden ze severní strany přes vstupní halu. Ze vstupní haly je umožněn 

přímý vstup jak do klidové části domu, tak do komunikační části domu, tak do dalších pater 

objektu. Ze severní strany je vybudovaný i samostatný vchod do veřejné části, kde je vybudo-

vaná kavárna, masérna a ordinace. Do veřejné části se dá jít ze vnitř objektu, tento vstup je 

umožněn jen obyvatelům penzionu, nebo jejím návštěvám. Veřejnosti je vstup zpřístupněn ze 

severní strany.  

Ve východním křídle v prvním patře se nachází společenská místnost pro obyvatelé a jídelna 

s kuchyní pro ohřev dovážených jídel.  

V suterénu objektu se nachází technická místnost s plynovým kotlem, bojlerem, čistícím ku-

sem pro komín a technickou vybaveností pro pokojské (pračka, sušička, regály pro saponá-

ty,…). Další prostor zabírá sklad vozíčků, prostor pro ukládání majetku při případném úmrtí 

nebo jiné situaci. Poslední prostor je určen keramické dílně.   

Horní patra obsahují pouze byty pro seniory. Součástí bytu je koupelna a obývací pokoj s ku-

chyňským koutem. Dále se v horním patře nachází na společné chodbě posezení, u celo-

prosklené obvodové zdi.  
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c. technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objek-
tu a jeho požadovanou životnost, 

 
bourací a zabezpečovací práce 
Neobsazeno. Na pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty určené k demolici, jedná se 

o novostavbu.   

zemní práce 
Projektová dokumentace předpokládá realizaci skrývky ornice na nově zastavované ploše 

pozemku, a to do hloubky dle potřeby (odhad cca 200 mm). Tato ornice bude ponechaná na 

deponii na pozemku a bude zpětně použita při konečných terénních úpravách pozemku. Roz-

sah provádění zemních prací je dále zúžen na nutnost provedení výkopových prací pro zalo-

žení objektů do hloubky dle úrovně základůviz. výkres základů,dále pak pro ležaté rozvody 

kanalizací a další rozvody instalací pod základovou deskou a pro přípojky a připojení na ve-

řejnou infrastrukturu. Výkopy budou provedeny strojně rypadly, dokopávky budou prováděny 

ručně. 

Po odhalení základové spáry novostavby nutno přivolat odborného geologa, který provede 

přesné zatřídění základových zemin z hlediska únosnosti základové spáry a prověří možnost 

využití vytěžené zeminy z hlediska event. zpětných zásypů. 

Sklon krátkodobě otevřeného výkopu bude určen při provádění prací dodavatelem zajištěným 

odborným geologem. 

Začištění základové spáry bude provedeno ručně. Základová spára bude převzata geologem za 

účasti statika a o převzetí bude učiněn zápis do stavebního deníku. Základová spára bude 

chráněna dle ČSN 73 1001 proti povětrnosti a rozbředání, po převzetí geologem bude okamži-

tě kryta podkladními betony. 

Násypy budou provedeny až po vybetonování základů včetně provedení všech izolací suteré-

nu a podzemního vedení inženýrských sítí. Zásypy musí být provedeny tak, aby neumožňova-

ly přítok povrchové vody pod základy. 

Vhodnost zemin k použití do násypů a zpětných zásypů bude posouzena při provádění výko-

pů podle kritérií technické normy ČSN 72 1002. Zásypy a násypy zhutnit po vrstvách o max. 

tloušťce 15 cm na hodnoty dle Proctor standard či Id ≥ 0,7. 

Součástí prací je i vodorovný přesun - odvoz vytěženého materiálu a jeho uložení na deponii, 

či skládku. 

Zemní práce pro přípojky a ostatní samostatné inženýrské objekty jsou součástí těchto objek-

tů. 
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Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovení 

ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení 

pro zatížení a účinky 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

 

základové konstrukce z toho: 
Objekt bude založen na průběžných pasech pod nosnými obvodovými i nosnými vnitřními 

stěnami. Hloubka základové spáry buderozmanitá viz. půdorys základů. 

Z geologického hlediska se jedná o stavbu nenáročnou v nenáročných základových poměrech. 

- z prostého betonu 

Základy budou dvojstupňové, spodní část bude tvořena betonem C20/25rozměry viz výkres či 

výpočet základů. 

Označení 1 zeď 250mm. (Veřejná část) 

Šířka b = 600 mm 
Výška h = 300 mm 
 
Označení 2 zeď 300mm. (Hlavní bytová část, podsklepená) 

Šířka b = 1900 mm 
Výška h = 1200 mm 
 
Označení 3 zeď 300mm. (Nepodsklepená část objektu) 

Šířka b = 1200 mm 
Výška h = 700 mm 
 
Označení 4 zeď 300mm. (Hlavní bytová část, podsklepená) 

Šířka b = 1100 mm 
Výška h = 600 mm 
 
Označení 5 zeď 300mm. (Nepodsklepená část objektu) 

Šířka b = 900 mm 
Výška h = 500 mm 
 
Označení 6 zeď 300mm. (Veřejná část) 

Šířka b = 650 mm 
Výška h = 300 mm 
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Na betonový pas bude navazovat vrchní část  - konstrukce z betonových bloků „ztraceného 

bednění“ šířky 300 a výšky 250, 500 mm. Do každé tvárnice budou vloženy 2x ocel. pruty 

R10, zabetonované betonem C 20/25.  

Základová spára bude převzata geologem za účasti statika a o převzetí bude učiněn zápis do 

stavebního deníku.  

- piloty 

Neobsazeno. 

- ostatní 

Po obvodu základové desky a ve vybraných místech dle projektu elektro - uzemnění bude vlo-

žen zemnící pásek FeZn.  

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin 

ČSN EN 12 390-8 

 

svislé konstrukce z toho : 

- zděné 

Obvodové nosné stěny v 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou provedeny z broušených cihelných bloků 

systému POROTHERM 30Profi (tl. 300mm) v pevnosti P15 na maltu pro tenké spáry 

s kontaktním zateplovacím systémem tl.160mm. Při zdění budou vynechány drážky, niky a 

prostupy pro nové vnitřní instalace. U koupelen bude provedena přizdívka, do které bude osa-

zeno závěsné WC a poté bude zrealizována instalační šachta v každé koupelně pro vedení 

instalací z tvárnic Ytong s pevností P2-500 rozměrů 100x249x599.  

Pro vynesení nových otvorů ve zdivu bude použito typových překladů, u větších otvorů a bu-

de nadpraží provedeno ze železobetonového monolitického překladu jako součásti věnce – viz 

samostatná část projektu Stavebně konstrukční řešení. 

Všechny nové svislé konstrukce budou mít odchylku od svislice max. 10mm na 3m výšky. 
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- betonové 

Sutérén, který bude celý podsklepen bude vyzděn ze ztraceného bednění tl. 300 mm. Zateplené nena-

sákavým XPS. Ztracené bednění bude provázáno ocel. pruty ø10 mm třídy oceli B500B a zalité beto-

nem C20/25. Pevnost v tlaku 15 MPa s minimální nasákavostí. 

 
Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 

ČSN P ENV 13670-1  

Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

ČSN 01 3481   

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou 

směrech 

ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování  

ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pra-

vidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 

ČSN P ENV 13670-1  

Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

 
komíny 
K odkouření 2 plynových kotlů, které se nachází v m.č. 0.02 v 1.S. je navržen vícevrstvý izo-

lovaný komín s tenkostěnnou keramickou vložkou bez zadního odvětrání. Univerzální 

z hlediska typu spotřebiče, druhu paliv a typu objektu. Zvolený typ je systémový dvousložko-

vý komín typu SCHIEDEL ABSOLUT. Součástí je integrovaná tepelná izolace, distanční 

prvky. Komín je odolný vůči vlhkosti bez funkce zadního větrání. Vnitřní průměr je 180mm a 

celá tvarovka má rozměry 360x360mm. Vnější část nad úrovní střechy bude obezděna a 

omítnuta. Systém např. SCHIEDEL. 

Při průchodu stropní deskou bude komínové těleso podél obvodu oddilatováno pomocí desek 

z minerální rohože tl. 20-30mm.  
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schodiště z toho: 

- betonové monolitické 

Pro vertikální komunikaci mezi podlažími je navrženo dvouramenné železobetonové schodiš-

tě. Schodiště bude obloženo keramickou dlažbou a to stupnice i podstupnice. Třída konstruk-

ce S4 (návrhová životnost 50 let) dle ČSN EN 1990, požární odolnost REI60.  Materiálem je 

beton C20/25-XC1 a vyztuženy jsou betonářskou ocelí řady B 500B. Podrobně viz. Statický 

výpočet. Stupně i podstupnice budou obloženy keramickou dlažbou.  

- ocelové 

Neobsazeno 

- ostatní 

Při zhotovení realizační dokumentace a při provádění stavby budou dodrženy následující 

technické normy: 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování  

ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pra-

vidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

ČSN P ENV 13670-1  

Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

ČSN 01 3481   

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

ČSN EN 12 390-8 

 

vodorovné konstrukce z toho : 

- stropy betonové montované 

Vodorovné nosné konstrukce budou tvořit prefabrikované železobetonové stropní panely Spi-

rollnad 1.S, 1.NP a 2.NP, uložené na obvodovém zdivu a vnitřních nosných stěnách. Tloušťky 

stropních desek jsou navrženy 250mm. Materiálem desek a průvlaků je beton C45/55-XC1 a 

vyztuženy jsou desky a průvlaky opět betonářskou ocelí řady B 500B.  
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Ve stropní desce nad 1.S, 1.NP a 2.NP bude ponechán otvor pro schodiště a výtah. Objekt 

bude po obvodu ztužen pod úrovní stropních desek monolitickým věncem.    

Ve stropních deskách budou provedeny prostupy pro rozvody instalací, prostupy do velikosti 

400 mm budou odvrtány dodatečně na stavbě diamantovým kotoučem. Podrobně viz. Staveb-

ně technické řešení. 

- ostatní 

Strop nad 3. NP bude tvořen dřevěnými příhradovými vazníky, které budou zakryty SDK 

podhledem s požární odolností RE 30 DP1. Vazníky budou zhotoveny z vysušeného dřena na 

požadovanou hodnotu a zhotoveny z bukového dřeva. Na stavbě se bude provádět fungicidní 

nástřik proti dřevokazným houbám a roztočům. Nástřik bude převzat stavebním dozorem a 

bude proveden zápis do stavebního deníku. Mezi vazníky bude položena tepelná izolace 

z min. vaty tl. 320 mm ve dvou vrstvách ložená. Záklop vazníku bude tvořen OSB deskami 

Atiky plochých střech budou dozděny z cihelných bloků systému POROTHERM o tloušťce 

zdiva 300mm, atika bude zakončena  ŽB  věncem a zateplena z obou stran. . 

Při zhotovení realizační dokumentace a při provádění stavby budou dodrženy následující 

technické normy: 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou 

směrech 

ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování  

ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pra-

vidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 

 

ČSN EN 12350-1 - 7     Zkoušení čerstvého betonu  

ČSN EN 12390-1 - 8   Zkoušení ztvrdlého betonu  

ČSN EN 12504    Zkoušení betonu v konstrukcích  

ČSN 73 1370      Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení 

ČSN EN 1008  Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení      

a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci 

v betonárně, jako záměsové vody do betonu 
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ČSN 73 1373   Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 

ČSN P ENV 13670-1  Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

ČSN 01 3481  Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

 

izolace proti spodní vodě, zemní vlhkosti a radonu 
Objekty budou opatřeny vodorovnou i svislou izolací proti vodě a radonu. Hydroizolace 

spodní stavby navržena z asfaltových pásů o tl. 4 mm, odolávající působení běžně se vyskytu-

jící přírodní vodě bez rozdílu stupně agresivity, pH a množství minerálů. Hydroizolační sys-

tém bude proveden včetně výztuh koutů a nároží. 

Staveniště se nachází na území s nízkým až středním radonovým rizikem a objekty proto musí 

být chráněny proti pronikání radonu z podloží. 

Hydroizolace bude z vnější stany obvodových stěn vytažena min. 300 mm nad upravený terén 

(krytá extrudovaným polystyrénem).  

Hydroizolace v podlahách s mokrým provozem v podkroví (koupelna, WC) objektu bude 

provedena jako hydroizolační stěrka 2 x, vytažená 200 mm nad úroveň podlahy.  

Ve střeše bude krytina z asfaltových pásů i fóliová – dodávka střešního pláště. 

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 

ČSN P 73 0600   

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

ČSN P 73 0606   

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 

 

izolace tepelné a akustické 
Objekt bude opatřen tepelnou izolací vnějších stěn, podlah a střech.  

Tepelná izolace obvodových stěn bude provedena z minerálních fasádních desek tl. 160 mm, 

části s dřevěným obkladem také tl. 160 mm – meziokenní pilíře atd., jako součástí dodávky 

fasádního zateplovacího systému (např. ETICS). Pod úrovní terénu (do hloubky min. 1m) do 

úrovně min. 300mm nad okolní terén bude minerální vata nahrazena extrudovaným polysty-

renem. Ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů bode zatepleno v tl. 20mm přes rám 

okna.  

V konstrukci ploché pochozí střechy nad nízkopodlažní (veřejnou) částí bude tepelná izolace 

provedena z desek z minerální vaty o celkové tloušťce 240mm (ve dvou vrstvách 140 a 

100mm). Ve střešní konstrukci ploché střechy bude provedena taktéž izolace s desek minerál-
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ní vaty, ale v tl. 320 mm (ložené ve dvou vrstvách 2x160 mm). Veškeré tepelné izolace střeš-

ních konstrukcí budou součástí dodávky střešního souvrství jako celku a budou provedeny 

tak, aby byl zachován předepsaný minimální spád střechy 2,0% a 3,0% i po deformaci a do-

tvarování konstrukcí. Spády na ploché pochozí střeše budou realizovány pomocí litého ce-

mentového potěru na stropní desce. 

Atika střechy bude tepelně izolována i z vnitřní strany (ze strany střechy) deskami minerální 

vaty - z vnitřní strany tl.100mm, z vrchu min. 80mm (musí zůstat zachován spád na atice) a z 

vnější strany 160mm dle tloušťky zateplovacího systému na obvodové konstrukci.   

V podlaze 1.S bude položena izolace z MINERÁLNÍ VLNY ISOVER T-N tl. 110 mm. 

V podlaze 1.NP na terénu bude položena izolace z MINERÁLNÍ VLNY ISOVER TN  tl.80 

mm a v podlaze nad vytápěným podlažím bude tatáž tepelná izolace v tl. 30 mm. 

V podlaze 2.NP bude vložena izolace z MINERÁLNÍ VLNY ISOVER TNtl.30 mm.  

V podlahách bude umístěna zvuková izolace Mirelon. Bude umístěn pod nášlapnou vrstvu 

podlah – pod laminovou podlahu. Před realizací betonových podlahových roznášecích vrstev 

bude navíc umístěna tato izolace (výšky 100mm) podél obvodu místností (spodní hrana na 

horním líci systémové desky, horní líc v čisté podlaze). 

Tepelná a akustická izolace rozvodů ÚT, kanalizace a vody, apod. je součástí těchto profesí. 

Použité příčkové zdivo systému POROTHERM 14 Profi vyhovuje z hlediska požadavků na 

zvukovou izolaci mezi místnostmi téhož bytu (vážená laboratorní neprůzvučnost Rw uváděná 

výrobcem je 44dB, požadovaná 42dB).  

Hlavní stoupací kanalizační rozvod, který bude veden ve stěně, bude odhlučněn.       

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 

ČSN EN ISO 7345  

Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice 

ČSN EN 12354-1 - 6   

Stavební akustika  

ČSN EN ISO 717-1 - 2  

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 

 

konstrukce tesařské, krovy 
Požadovaná odolnost: 

Sníh:  1,0 kN/m2 

Krytina: 0,35 kN/m2 
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Podhled: 0,43 kN/m2 

Vlastní tíha – strojní výpočet viz. dodavatl (tři různé délky vazníků). 

 

Vazníková konstrukce bude provedena ve vysoké kvalitě. Spony z min. 1,5 mm pozinkova-

ného plechu, v nastaveních, podporách a hřebeni z 2 mm plechu (u všech prvků rezerva zatí-

žení). Výška horních pásnic nebude nižší než 140 mm, námětku valeb 120 mm, rozteče mezi 

jednotlivými styčníky max. do 2,5 m (velmi důežité- příčná tuhost, momenty, minimalizace 

prkenných výztuh atd). Bude provedena dodávka od tradičního specializovaného výrobce dle 

jeho zvyklostí. Konkrétní dodavatel bude vybrán na základě předložených nabídek.  

Střešní pultové vazníky budou osazeny po osové vzdálenosti max. 1,4 m přímo na ŽB věnce 

obvodových stěn bez použití pozednic. Střešní kce bude zavětrována. Prostor krovu nebude 

využíván, bude odvětrán osazenými mřížkami se sítí proti hmyzu v kci podstřeší. Štíty budou 

provedeny bedněním z cetris desek kotvených na roštu, opatřeny kontaktním zateplovacím 

systémem. Sklon střešních rovin je 3°, přesah střechy přes vnější líc obvodových stěn je pou-

ze v horní pásnici 500 mm opět opatřen cetris deskami.  

Součástí dodávky vazníku je, impregrance proti škůdcům, osazení na stavbě, veškeré pomoc-

né práce včetně jeřábu. 

Nad výtahovou šachtou bude provedena výměna z dřevěných trámů, stejně tak bude provede-

na výměna u sklápěcího schodiště viz. výkres krovu. 

 

krytiny střech 
Skladby konstrukcí budou: 

 

Skladba pultové střechy (3% spád): 

-  mechanicky kotvená střešní hydroizolační fólie tl. 1,5 mm, odolná  

 uv záření, se zkouškou šíření plamene typu a 

- separační vrstva, geotextílie 120 g/m² 

- difúzní fólie  

- osb desky tl. 25 mm na dřevěných vaznících 

- dřevěné sbíjené vazníky 

- tepelná izolace z minerální vlny - čedičové, tl. 320 mm (ve dvou vrstvách) 

-           parotěsná polyethylenová fólie samolepící, s vložkou ze skelné rohože  

- sdk podhled s požární odolností včetné nosného roštu, v prostorech balkónů 
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 bude na dolní pás vazníku mechanicky připevněna cetris deska a přes ní bude 

 provedena vnější probarvená fasáda 

 

 

 

 

Skladbaploché pochozí: 

- vysokopevnostnívibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, protiskluzná, rozměr 

600x600, pro stupeň vlivu prostředí XF4 (nejvyšší třída odolnosti proti chemickým 

rozmrazovacím prostředkům, tl. 60 mm, volně ložena na rekovatelných podložkách  

- rektifikovatelné podložky min. sklon povrchu nášlapné vrstvy 2% 

- GEOTEXTÍLIE 120 g/m² 

- přířez natavitelného pásu z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterové ro-

hože podélně vyztužené skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 190 g/m², na povrchu 

s břidličným pos. 

- natavitelný SBS modifikovaný asf. pás s vložkou z polyesterové rohože podélně vy-

ztužené skleněnými vlákny o plošné hm. 190 g/m² s břídličným posypem na povrchu. 

Rozměrovástálost 0,3%. odolnost proti stékání 100°C. ohebnost za nízkých teplot -

25°C. 

- samolepící pás z SBSmodifik. asf. s vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hm. 200 

g/m², na povrchu se spalitelnou fólií. odolnost proti stékání 90°C, ohebnost za nízkých 

teplot -20°C. 

- separační vrstva z netkané textílie z polypropylenových vláken o plošné hm. 500 g/m², 

jednostranné tavená.  

- tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu. tl. 240 mm, pevnost v tlaku při 10% de-

formaci 500 kPa. deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti je 0,039 W/m*K, 

třída reakce na oheň e, faktor difúzního odporu 50-150. dlouhodobá  

 teplotní odolnost -50°C - +75°C 

- natavitelný pás z SBSmodifik. asf. a vložkou zhliníkové fólie kašírované skleněnými 

vlákny o pl. hm. 60 g/m² na povrchu se separačním posypem. Odolnost proti stékání 

70°C, ohebnost za nízkých teplot -15°C, součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m²/s. 
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- penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. obsahasf. >48%. spotřeba cca 0,1-0,4 

kg/m² dle podkladu. 

- spádová vrstva z porimetrups. jedná se o cementový litý potěr. tl. 20 mm - 216 mm, 

suchá objemová hmotnost 400-1200 kg/m³,  pevnost v tlaku 0,4-2,0 MPa, součinitel 

tepelné vodivosti  od 0,09 w/m*k v suchém stavu, vyrovnávací vrstva až od 2 cm 

tloušťky, pevnost v tahu za ohybu 0,2-0,5 MPa, součinitel při max. napětí 8-10% a 

přirozená vlhkost 6-12%. 

- nosná stropní konstrukce z předem předpjatých stropních panelů spiroll. výška 250 

mm, šířka 1190 mmuložení min.100 mm. z betonu C45/55 XC1 a oceli 1770 MPa. 

 

Střešní souvrství budou dodána jako komplexní systém zahrnující nejvyšší standard kompleti-

začních prvků a příslušenství. 

Součástí dodávky střech jsou všechny prostupy VZT, ZTI a el. střechou. Všechny prostupy 

VZT, ZT a el. střechou jsou opatřeny chráničkami z pozinkovaného plechu kotvenými ke 

spodní pásnici sbíjeného vazníku. Izolovány budou vně tepelnou izolací z minerální vaty min. 

tl. 100 mm a proti vodě vytaženým asfaltovým pásem se separační fólií a napojenou na střešní 

krytinu s vytažením krytiny po chráničce min. 300 mm nad úroveň nové střechy. Horní část 

chráničky je tvořena krycím lemem nad napojením izolací, spáry jsou dotmeleny silikonovým 

tmelem. Rovněž průchody ocelových nosných konstrukcí rámů pod chladícími jednotkami 

jsou obaleny tepelnou izolací a izolovány obdobně jako prostupy instalací.  

Na střeše bude proveden zádržný systém proti pádu osob z výšky, tento bude proveden dle 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Atiky budou kryté hydroizolačním asfaltovým souvrstvým doplněné plechovou okapničkou. 

Oplechování, případně okapnička atik budou provedeny titanzinkovým plechem tl. 0,7 mm. 

Spád 5% vždy na plochu střechy.  

Na střeše bude provedeno nové vedení hromosvodu – viz samostatná část PD.  

Veškeré detaily budou řešeny dle zvyklostí dodavatele z důvodů záruk o dílo. 

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 

ČSN 73 1901    

Navrhování střech. Základní ustanovení 
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příčky z toho : 

- zděné 

Příčky v řešeném objektu jsou řešeny jako zděné z cihelných bloků systému POROTHERM 

11,5Aku profi, pevnosti P10 na maltu pro tenké zdění, tl. 125 mm. Příčky 14 Profi zdivo pro 

tenkovrstvé zdění, pevnost v tlaku 10 N/mm
2
, součinitel tep. Vodivosti 0,26 W/m*K, třída 

reakce na oheň E. Poslední typ příček je POROTHERM 25AKU Z Profi na maltu pro tenké 

zdění. Pevnost P15, Součinitel tep. Vodivosti 0,30 W/mK. Tyto cihelné bloky mají větší ná-

roky na zvukovou izolaci. Překlady v adekvátních délkách vzhledem k šířkám otvorů budou 

opět systémové POROTHERM, a to P7 a P11,5. Jako další materiál jsou zvoleny příčky 

z SDK dvojitě opláštěny s vloženou akustickou izolací (minerální vata). Příčky budou použity 

ve 2. NP a 3. NP pro ulehčení Spiroll stropům. V koupelnách budou použity také SDK příčky 

jako opláštění instalačních předstěn. V koupelnách budou použity SDK desky s impregnací 

proti odolností proti vlhkosti (zelená barva).  

 

výplně otvorů z toho : 

- okna 

Okna a prosklené stěny v obvodovém plášti budou ze trojkomorových komorových hliníko-

vých systémových okenních profilů se systémem trojitého těsnění vše s přerušením tepelného 

mostu. 

Součinitel prostupu tepla trojskla Ug = 0,5 W m
-2

 K
-1

, Uf= 1,30 W/m
2
K, Uw= 0,84 W/m

2
K 

Hlukový útlum trojskel min 38dB. Okna budou nekovovým meziskelním rámečkem Swisspa-

cer. Součástí dodávky okend bude i celoobvodové kování (včetně mikroventilace i pojistky 

proti chybné manipulaci) 

Izolační trojskla budou čirá, se schopností odrazu tepelného záření. U oken s parapetem niž-

ším než 850mm bude sklo v provedení bezpečnostní s ochranou proti poranění, s fólií Con-

nex. 

Povrchová úprava oken: Okna budou v barevném provedení dle přání investora RAL 9007. 

Kličky u oken budou součástí dodávky oken, barevně přizpůsobené barvě okna. Budou 

umožňovat mikroventilaci (min. tři polohy).  

Panty oken jsou součástí celoobvodového kování a budou součástí dodávky oken.  

Vnitřní parapet – dřevěný, systémový, součástí dodávky okna, lepený nízkoexpanzní pěnou 

na parapetní zdivo. Přední část s přesahem 40 mm za líc parapetu, se zaoblenou čelní hranou 
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s pokračujícím „nosem“ dolů, barva v dekoru dubového dřeva. Boční čela parapetních desek 

budou s ukončovacími profily resp. v barvě parapetní desky.  

Venkovní parapet bude z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm, kotvený přes připojovací profil 

s pěnovou páskou pro přilepení k podkladu. 

Všechna okna budou opatřena vnitřními horizontálními hliníkovými žaluziemi, odstín bude 

korespondovat s odstínem okenních rámů.    

Pro provedení zateplovacímu systému budou okenní rámy (v místech ostění a nadpraží) rozší-

řeny systémovými profily v místnostech 1,18, 2,18.3,18 tl.130mm (v barvě okenních rámů).   

Podrobně viz. samostatný sešit Výpis oken.  

Konečné tvarové řešení detailů oken a prosklených výplní bude odsouhlaseno investorem po 

předložení vzorků dodavatelem. 

Před výrobou oken a stěn nutno na stavbě přeměřit velikost stavebního otvoru! 

Součástí dodávky vlastních oken dále bude: 

- Doprava a montáž oken. 

- Veškeré potřebné vypěnění rámů vůči konstrukcím, kotevní prvky. 

- Dodávka a montáž vnitřních parapetů a lemovacích lišt. 

Při výrobě a montáži výplní otvorů – oken budou dodrženy následující technické normy a 

nařízení: 

ČSN EN ISO 10077-1  

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla 

ČSN P ENV 1627   

Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace 

ČSN EN 12207  

Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace 

ČSN EN 12208   

Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace 

ČSN EN 12210  

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace 

ČSN EN 12400  

Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace 

ČSN EN 13115  

Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly 
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křídly. Barva dveří dtto okna – RAL 9007. Vybaveny dvojitým těsněním ve funkční spáře 

mezi rámem a křídlem, bezbariérovým prahem s přerušením tepelného mostu a automatický-

mi samozamykacími vícebodovými zámky. 

Prosklení dveří – bezpečnostní izolační trojsklo, matné. Součinitel prostupu tepla trojskla UG 

= 1,1 W m-2 K-1, součinitel prostupu tepla dveří U = 1,00 W.m-2.K-1. Součástí dveří bude 

bezpečnostní kování. Součástí dveří je prosklená boční pevně zasklená část. 

Dveře budou doplněny parapetní osazovací prahovou lištou s přerušeným tepelným mostem. 

Kování klika – koule, materiál nerez, zámek bezpečnostní. 

- dveře - plastové 

Neobsazeno. 

- dveře - dřevěné 

Vnitřní dveře budou dřevěné, otvíravé, do dřevěných obložkových zárubní. Výška dveří 2020 

mm a šířky od 700 – 1000 mm (jednokřídlové).  

Dveřní křídla budou hladká, plná nebo částečně prosklená, povrchová úprava dveří: střednět-

laký laminát odolný proti mechanickému poškození, dezén dřeva (bude dořešeno dle konkrét-

ního řešení interiéru), se 3 panty (závěsy) na výšku křídla – s dřevěným rámem krytým z obou 

stran deskou z MDF a laminátu. Vnitřní výplň prostoru křídla z odlehčené děrované dře-

votřísky.  

Obložky dřevěné budou z MDF a laminátu v dezénu korespondujícím s dveřním křídlem. 

V případě posuvných dveří budou použita stavební pouzdra určená do zděné příčky tl. 

100/150mm, dveře budou mít stejné parametry jako ostatní.  

U dveří vedoucích do nevětraných prostor (spíže, sklady, šatny, WC) budou do dveřních kří-

del umístěny větrací mřížky.  

Pro dřevěné dveře bude použito řezivo jakosti A a I dle ČSN 49 10 11 a ČSN 49 10 12. Dřevo 

musí obsahovat 10 +2
-3 % absolutní vlhkosti pro dveřní křídla vnitřních dveří. Celkově musí 

být dveře vyrobeny a dodány v souladu s ČSN 74 64 01.  

 

Veškeré dveře budou opatřeny samolepícím pryžovým těsněním po celém obvodu zárubně. 

Dveře do každého bytu budou protipožární a dveře z chodby do chráněné ÚC budou požární a 

kouřotěsné. 
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U všech dveří umístěných v blízkosti zdi, příčky, apod., kde je nebezpečí naražení dveřního 

křídla (při úplném otevření), budou do podlahy či stěny umístěny dveřní zarážky. Materiál 

nerez s dorazovou gumou, přišroubované nerezovými vruty do konstrukce podlahy či stěny. 

 

Kování 

Kliky budou nerezové jednoduché, hladké s děleným nerezovým štítkem s úpravou pro vlož-

kový zámek.  

Panty 

Panty vnitřních dřevěných dveří budou nerezové 3ks na křídle, tvarově jednoduché bez zdo-

bení válcového tvaru s oblým zakončením. Kotvení pantů je nutné zabezpečit tak, aby nedo-

cházelo k jejich vyvracení u širších dveřních křídel. 

Zámky 

Vložkové - budou v provedení s vložkou kvality FAB, materiálové provedení stříbrný kov. 

Minimální počet klíčů 5 ks od každých dveří. 

Se zámky na posuvných dveřních křídlech se uvažuje ve zdi 250 mm.    

Tvarové a rozměrové řešení dveří a jejich počet  viz. samostatný sešit Výpis dveří. 

Poznámka:  

Konečné barevné a tvarové řešení detailů dveří a tvar dveřních křídel bude odsouhlaseno in-

vestorem po předložení vzorků dodavatelem.  

Při výrobě a montáži výplní otvorů – dveří a vrat budou dodrženy následující technické nor-

my: 

ČSN 74 6401   

Dřevěné dveře. Základní ustanovení 

ČSN 74 6501  

Ocelové zárubně. Společná ustanovení 

ČSN 74 6550  

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení 

ČSN EN 948   

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení 

ČSN EN 950  

Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem 

ČSN EN 952  
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Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření 

ČSN EN 1192  

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků 

ČSN EN 12219  

Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace 

ČSN EN 1530  

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí 

SN EN 1529  

Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí 

ČSN EN 12046-2  

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře 

ČSN EN 947  

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení 

ČSN EN 951  

Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti 

- ostatní 

konstrukce truhlářské z toho : 

- prahy 

Neobsazeno. 

- parapety 

Parapety oken budou poptány jako truhlářský výrobek a jsou součástí dodávky oken. 

- kuchyňské linky 

Kuchyňské linky jsou součástí dodávky stavby. Kuchyňské linky budou typové, dřevěné se 

spodními skříňkami hl. 600 mm, s horními skřínkami výšky 600mm a hloubkou 400 mm. 

Dvířka budou dřevěná (MDF) plná hladká s povrchem z odolné fólie v UNI barvě. Korpusy 

z lamina (laminátové dřevotřísky) v jednobarevném odstínu. Všechny hrany budou typu ABS. 

Pracovní postformingová deska bude s přední oblou hranou tl. Cca 30 mm s lemovací PVC 

lištou s těsněním v barvě pracovní plochy. V sestavě linky bude díl se zásuvkami (s kuličko-

vým výsuvem). Kování na dvířkách a zásuvkách – chromové. Kování – panty typové dvou-

chodé „naložené“ resp. Dle způsobu otevírání dvířek. Úhel otevírání 110°, vrtání 35 mm. Pod 
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každými dvířky bude na dosedací plochu umístěn silikonový měkký dosedací doraz. Kuchyň-

ská linka bude vybavena nerezovým jednodílným dřezem s odkapávací plochou a stojánko-

vou baterií s keramickou kartuší. Součástí kuchyňské linky bude pod horní skříňky zabudova-

né LED osvětlení pracovní plochy. Další nedílnou součástí je vestavná trouba a varná deska 

(ovládání bez tlačítkové na knoflíky). Dále bude provedena příprava pro napojení mikrovlnné 

trouby.  

V kuchyni-ohřev budou osazeny pouze spodní skříňky hluboké 600 mm s nerezovým 

dvojdřezem s odkapávací plochou, dvojsporák. Dále budou připraveny výstupy na případné 

připojení myčky nádobí. 

V kavárně bude kuchyňská linka sjednocená s interiérem celé kavárny. V kavárně budou 

spodní skříňky spolu s horními doplněny o záchytný systém na skleničky. Zde bude umístěn 

sporák (ovládání bez tlačítek na knoflíky), dřez s odkapávací plochou příprava pro napojení 

mikrovlnné trouby, myčky na nádobí a rychlovarné konvice.  

 

 - zábradlí  

Vnitřní schodiště-výtah bude opatřeno dřevěnými madly mechanicky kotvenými no nosné 

zdi. Schodiště ve východní části objektubude opatřenodřevěným zábradlím kotveným z boku 

do konstrukce schodiště. V místě, kde schodiště přiléhá ke svislé stěně, bude umístěno dřevě-

né madlo. Materiál – dub, povrchová úprava  - namoření dvousložkovým polyuretanovým 

lakem, odstín dle řešení interiéru, shodné s úpravou a odstínem dřevěných stupnic. Osové 

vzdálenosti sloupků budou max 1,2m. Výška zábradlí bude 1000mm. Zábradlí bude realizo-

váno po přeměření přesných rozměrů na stavbě!  

 

klempířské konstrukce 
Veškeré oplechování parapetů oken, části atiky a dešťové svody budou provedeny 

z titanzinkového plechu tl.0,7mm. 

Atiky budou oplechovány titanzinkovým plechem tl. 0,7 mm a kotveny do OSB desky pomo-

cí vrutů 3x30 mm. 

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí  

Provedení oplechování bude odpovídat požadavkům normy ČSN EN 612. 

Voda ze střech bude odváděna střešními vpustmi s ochranným košem vnitřními dešťovými 

svody (tiché potrubí ), z pultové střechy bude voda odváděna žlaby a svody a bude zadržová-



 VÝSTAVBA PENZIONU PRO SENIORY „SVATÁ BARBORA“ 
Ulice Kouřimská 

 

 

 
file: D zpráva strana 22 (celkem 34) 
 

na na pozemku v zasakovacích retenčních nádržích. K jedné nádrži je připojeno uměle vytvo-

řené jezírko, do kterého bude vytvořen přepad a přebytečná voda bude využívána k zahradním 

potřebám v letních obdobích – dodávka profese ZTI.  

- ostatní 

Změny materiálů podlah budou řešeny vložením přechodových hliníkových eloxovaných pro-

filů.  

Větrací mřížky ve vnitřních dveřích budou nerezové nebo hliníkové. Revizní instalační dvířka 

ve stěnách budou plastová. Revizní dvířka v místech, kde probíhá vnitřní obklad, budou 

umožňovat obložení.      

 

kovové stavební a doplňkové kce z toho: 

Změny materiálů a typů podlah budou řešeny vložením přechodových hliníkových eloxova-

ných profilů.  

Ve stupních a balkonových dveřích budou osazeny profily z ocelového úhelníků L 80/80/6 

délky dle dveří ( ochrana svislé tepelné izolace ). Povrchová úprava žárové zinkování.  

Bude použito nové ocelové balkonové zábradlí s povrchovou úpravou a výplní 

z bezpečnostního skla (při rozbití se nezalítne, zůstane v kuse). Madlo bude dřevěné. Osné 

prvky budou průměru 50 mm a vnitřní budou dle zkušeností zhotovitele. Součást dodávky 

zábradlí budou všechny kotvící prvky.  

 

podhledy z toho: 

V  celé dispozici podkroví bude proveden sádrokartonový obklad stropu, tento bude proveden 

s požární odolností 30 minut. Součástí podhledu je samonosný ocelový rošt. Na WC a kou-

pelnách v podkroví bude proveden z nenasákavých desek – použití do vlhka. Veškeré podhle-

dy budou s parozábranou.  

V místě kotvení osvětlovacích těles (přisazených či zavěšených pod podhledem) bude do kon-

strukce podhledu vložen pomocný nosník či závěs - součást systému podhledu, pro jejich při-

kotvení. 

Součástí dodávky všech podhledů je i kompletní kotevní systém, nosné kovové rošty a olišto-
vání. 
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omítky z toho : 

- vnitřní 

Povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických předpisů a postupů 

uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého materiálu a podkladu 

či povrchu.  

Vyjma místností technologického zázemí objektu (strojovny, rozvodny,…), jsou veškeré 

omítky v objektu navrženy jako dvouvrstvé vápenocementové omítky s vápenosádrovou štu-

kovou vrstvou (15mm vápenocementová omítka + štuk /stěrka 3-4mm). Omítky budou 

přebrušované a budou do nich vložený podomítkové ocelové výztuhy nároží a hran. Mezní 

odchylka nerovnosti povrchu na rovných a oblých plochách i na hranách a koutech bude u 

štukových omítek max. 2,5 mm na 2 m,. 

 

Dvouvrstvá vápenocementová omítka se štukem 

- podklad (zdivo, beton, pórobeton) 

- cementový přednástřik tl.2-4 mm (tl. dle podkladu) 

- jádrová omítka pro strojní/ruční zpracování tl.15mm ( na stropech tl. cca. 8mm) 

- štuková sádrová /vápenná omítka tl.3-4mm (hlazená, broušená) 

Tato omítka bude provedena na všech vnitřních zděných stěnách vyjma strojoven.  

 

Jednovrstvá hlazená vápenocementová omítka. ( místnosti technologického zázemí – strojov-

ny, rozvodny,…). 

Ve strojovnách a technických místnostech budou provedeny jednovrstvé hlazené vápenoce-

mentové omítky tl. min.15mm.  

- podklad (zdivo, beton, pórobeton) 

- cementový přednástřiktl. 2-4mm – dle podkladu 

- hlazená vápenocementová omítka tl.15mm 

 

Omítky pod obklady, nad podhledy . 

U zděných stěn,pod akustickými obklady , musí být zdivo pod akustickým opatřeno 

z akustických důvodů omítkou (např. hrubá vápenocementová omítka, cementový po-

střik,…tl.min.15mm). 

Stropní konstrukce nad podhledy nebudou  omítány.    
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- vnější 

Sokl 

Neobsazeno - obvodový plášť je zateplen z vnější strany zateplovacím fasádním systémem – 

viz kap. obklady. 

 

obklady z toho : 

- vnější – zateplovací systémy 

Na všech objektech bude použit certifikovaný zateplovací systém s tl. izolantu 160 mm a na 

nízké veřejné části bude použita provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem THERMOWOOD 

a na zbylé části objektu bude použita tenkovrstvá silikonová omítka.  

 

Fasádní zateplovací systém bude o následující skladbě (varianta bez obkladu): 

- finální silikátová tenkovrstvá stěrková omítka / profilovaná akrylátová omítka 

- penetrační nátěr 

- lepící tmel k přestěrkování 

- talířová hmoždinka s kovovým vrutem + přítlakový talíř 

- sklotextilní síťovina vložená do tmelu a rohové výztužné profily 

- lepící tmel ke stěrkování a uložení tkaniny 

- desky minerální vaty tl. 160 mm  

- lepící tmel 

 

Fasádní zateplovací systém bude o následující skladbě (varianta s obkladem): 

- vnější dřevěný obklad mechanicky kotven tl. 20 mm 

- plastové klipy pro ukotvení fasádního obkladu + dřevěné hranoly, které budou kotveny do 

obvodové zdi 

- větraná vzduchová vrstva 40 mm 

- paropropustná vrstva z netkané textilie 

- desky minerální vaty tl. 160 mm 

- lepící tmel 

- nosná kce obvodové zdi 300 mm 
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Zateplovací systém bude použitý jako celek (systém) včetně všech typových detailů (lišt pro 

krytí dilatačních spar). Materiály, rozměry obkladů a přesné odstíny budou stanoveny na zá-

kladě dohody s dodavatelem.Rozsah a řešení dilatací obkladu navrhne dodavatel a odsouhlasí 

projektant. Dodavatel posoudí navrženou skladbu, případně zesílí nosné vrstvy tak, aby nedo-

cházelo k poruchám. 

Sokl do výše cca 300 mm nad terén bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s pou-

žitím desek z extrudovaného polystyrenu tl. 160mm. Povrchová úprava bude shodná jako u 

zbylé části obvodových stěn. Obklad bude ukončen min 150 mm na úrovní upraveného teré-

nu.  

- vnitřní - keramické 

Na stěnách hygienických zařízení budou provedeny vnitřní pórovinové obklady na výšku 

místnosti po celém obvodu, u kuchyňské linky bude proveden obklad jen za kuchyňskou lin-

kou, tj. v prostoru mezi dolními a horními skříňkami s přesahem za tyto skříňky nahoru a do-

lů, včetně boční stěny.  

Nároží, kouty a ukončení obkladů bude provedeno z ukončujících lišt PVC rozměru a barvě 

dle obkladu. Na vnitřní rohy obkladů budou použity koutové lišty z PVC.  

Přechody mezi podlahou – dlažbou a obkladem budou vytmeleny silikonovým protiplísňo-

vým tmelem. 

Obklady u obložkových dveří budou provedeny pod obložku. 

Osazení obkladů na stěnách bude vždy tak, aby řezané zbytky obkladaček na obou stranách 

jedné stěny byly stejné. 

Baterie, zařizovací předměty, vypínače a ostatní doplňky (osvětlení, atd.) budou osazeny vždy 

buď na osu obkladačky, nebo na osu spáry. 

Případné revizní otvory v obkladech budou uzavřeny pomocí nerezových dvířek v nerez rá-

mečku s magnetickým uzavíráním - viz kap. výplně otvorů – ostatní. 

Jako spárovací hmota bude použita hotová směs na spárování. Její barva bude stanovena in-

vestorem v rámci interiérového řešení. 

Použitý typ keramických obkladů a kladení obkladů bude upřesněn dle komplexního interié-

rového řešení nebo dle dohody s budoucím majitelem konkrétního objektu. 
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podlahy z toho : 
Podlahové krytiny budou různé dle účelu místností ( viz. tabulka na půdorysech jednotlivých 

podlaží). Podkladní vrstvy budou provedeny v rovinnosti odpovídající charakteru navržené 

podlahové krytiny, popř. přestěrkovány podlahovou stěrkou. 

Zvolené typy podlahových krytin jsou laminátová podlaha, keramická dlažba, epoxidový ná-

těr designový.  

Laminátová podlaha – vzhled dřevo, barva dub, barevný rozsah střední, povrch tvořen rusti-

kálním materiálem, pokládna na způsob snap, neintegrovaná kročejová izolace nutno doplnit. 

Nosná deska z HDF s impregnací hran. 

Kramnická dlažba – první jakost, barva popisná šedá, barva základní šedá, materiál keramika, 

povrch mat. 

Epoxidový nátěr –jedná se o finální povrchovou úpravu s ideálním přilnutím na penetraci. 

Litá hladká stěrka prováděná strojně, dvousložkový, pigmentovaný (upřesní se dle požadavků 

investora), bez rozpouštědel, protiskluzný. 

Před prováděním betonových mazanin podlah budou provedeny a zaizolovány všechny roz-

vody instalací uložených v podlahách. 

- ostatní 

Vybraná rozhraní změn podlahových krytin budou provedena pomocí kovových podlahových 

přechodových lišt.  

Veškeré podlahy, kde dochází během provozu k možnému smáčení vodou, budou provedeny 

s protiskluzným povrchem. Dlažby budou provedeny tak, aby splňovaly normou požadovaný 

stupeň adheze. 

Veškeré použité podlahové materiály budou vysoké kvality (budou 1. jakostní třídy) a předlo-

žené vzorky (včetně spárovacích hmot) budou před použitím odsouhlaseny investorem. Musí 

mít příslušné atesty a certifikáty dle platných norem v ČR. Předpokládaná kvalita vyšší stan-

dard. Přesné barevné odstíny budou vybrány dle celkového návrhu interiéru a dohody investo-

ra / budoucího majitele. 

Dlažby budou dilatovány dle topných podlahových sekcí, min. však 3x3m Dilatace budou 

vyplněny transparentním silikonem. 

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy. 

ČSN 74 4505  

Podlahy. Společná ustanovení 
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ČSN 74 4507 – Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah. 

DIN 51097 – Stanovení protiskluznosti pro mokré povrchy v prostorách, kde se chodí bosou 

nohou 

Namíchaná suchá maltová směs anhydritu bude dle normy DIN 18 557 a dle normy DIN 18 

560 na materiály jakostní třídy AE 20. 

ČSN EN 12350-1 - 7   Zkoušení čerstvého betonu  

ČSN EN 12390-1 - 8   Zkoušení ztvrdlého betonu  

ČSN EN 12504  Zkoušení betonu v konstrukcích  

ČSN 73 1370    Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení 

ČSN EN 1008  Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, 

zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při 

recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 

ČSN 73 1373    Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 

ČSN P ENV 13670-1  Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

 

dlažby z toho : 
Dlažby budou použity v sociálních zařízeních, chodbách, technických místností atd. Dlažby 

budou lepené do flexibilního tmelu na betonovou mazaninu. Dlažba hygienických zařízení 

bude ve smyslu DIN 51130 v provedení R 10. Dilatace dlažeb min. 3 x 3 m (resp. dle topných 

sekcí) bude vyplněná silikonovým tmelem v barvě spárování či transparentním.   

Styčná spára mezi keramickou dlažbou a obkladem bude vyplněna silikonovým tmelem (vul-

kanizujícím vzdušnou vlhkostí) v barvě dle příslušné dlažby tak, aby byla zajištěna dilatace 

při podlahovém topení. 

Sokly u podlah z keramických dlažeb, na které nenavazuje bělninový obklad budou provádě-

ny ze soklových dlaždic (zaoblená horní hrana) výšky cca 60 mm. Je možné použít řezaný 

sokl s PVC horní lištou). 

Pro podlahy budou použity materiály, jejichž součinitel tření při suchém povrchu je min. 0,6. 

Některá rozhraní různých materiálů podlah nebo na styku dvou různě skládaných „vzorů“ 

budou pod dveřní křídla osazeny hliníkové eloxované přechodové lišty šířky cca 25 mm oblé-

ho tvaru, překrývající oba druhy krytin min. 10 mm. 
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nátěry a malby z toho : 

- nátěry vnější z toho : 

- Zámečnických a ocelových konstrukcí  

Zinkování: 

- odmaštění vhodným detergentem, očištění 

- otryskání konstrukce na SA 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1 

- žárově pozinkováno ponorem dle ČSN EN ISO 1461 

- minimální tloušťka zinkového povlaku 85 μm 

 

Stupeň korozní agresivity prostředí dle ČSN EN ISO 14713-1: C4 (vysoká) 

Životnost ochrany konstrukce zinkovým povlakem se předpokládá dle ČSN EN ISO 14713-1 

(tabulka 2): Velmi dlouhá (VH) – 20 až 40 let 

 

Klempířských konstrukcí 

Systémové prvky střešního pláště z poplastovaného „fóliového“ plechu.  

Vnější parapety , okapové svody, podokapní žlaby z oceli žárově zinkované s povrchovou 

úpravou polyuretanový nástřik ( poplastovaný plech ).  

 

Ostatní 

Neobsazeno. 
Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 

ČSN EN ISO 12 944-2, ČSN ISO 9223 

- nátěry vnitřní z toho : 

Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí 1x napuštěný + 2x opatřený vodou ředitelnou lazurou. 

Odstín bude upřesněn dle celkového návrhu interiéru. 

Nátěr dveří včetně obložkových zárubní je součástí dodávky dveří. 

- malby 

Nátěry vnitřních stěn - malby budou provedeny dvojnásobným nátěrem s předchozí penetrací 

podkladu dle druhu a typu nátěrové hmoty. Malby budou otěruvzdorné a odolné vůči omytí s 

bělostí nad 85 %. Kvalita např. nátěrové hmoty Primalex Polar. Malby budou v pastelových 

odstínech. Případné jiné odstíny budou určeny na stavbě. 
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Malby v ostatních prostorech – např. v technických místnostech atd. budou provedeny dvoj-

násobným Primalexem plus – bílé – s bělostí do 85%. 

 

- výtah 

Ve čtyřpodlažním objektu. objektu SO 01 je jeden osobní výtah. Jedná se o osobní lanový 

bezstrojovnový výtah o nosnosti 630 kg pro max. 8 osob v tzv. invalidním provedení (splňují-

cí požadavky na přepravu osob se sníženou pohyblivostí na invalidním vozíku). Vlastní tech-

nické parametry a požadavky na výtah budou specifikovány dodavatelem. 

Ve stavební části je řešena stavební připravenost pro montáž výtahu. Výtah propojuje úrovně 

-3,20 m, +0,000m, +3,20 m a + 6,40 m. Hlavní stanice výtahu je na úrovni 1. NP 0,00 m – 

hlavní vstup do objektu). Výtah má sloužit hlavně pro dopravu případných osob se sníženou 

pohyblivostí. S ohledem na to, že všechny 4 podlaží objektu tvoří jeden požární úsek, nejsou 

požadavky na požární odolnost šachetních dveří.  

Součástí výtahu je dodávka pohonu, výtahové šachty, šachetních dveří, kotevních a vodících 

prvků, vybavení kabiny, dorozumívacího zařízení, elektrorozvaděče a řízení, žebříku ve výta-

hové šachtě, osvětlení výtahové šachty.  

Stavební připravenost pro montáž výtahu zahrnuje : 

Umístění výtahu– výtah je umístěn ve svislém komunikačním jádru vedle hlavního schodiště. 

- provedení výtahové šachty – stěny výtahové šachty budou vyzděné ze ztraceného bednění a 

vylité betonem C20/25 a vyztužené výztuží z oceli třídy B500B. Základní rozměry šachty a 

dveřních otvorů dle dispozičního výkresu. Nástupní stěna musí být rovná, max. odchylka -5 

až + 5 mm. Odchylka od svislice u stavebních otvorů -10 až +10 mm. Stěny hladké, betonové, 

bezprašné opatřené bílým nátěrem. 

Zastropení šachty ŽB prefabrikované , s kotevními oky pro montáž výtahu dle dispozičního 

výkresu. V horní části šachty odvětrání do volného prostoru dle ČSN 81-20.  

Umístění hlavního rozvaděče v nejvyšším podlaží, přívod elektro do nejvyššího podlaží.  

Po výběru konkrétního dodavatele stavby a po určení výrobce výtahu dodá výrobce výtahu 

konkrétní dispoziční výkres pro upřesněný typ výtahu.  

Na základě konkrétního dispozičního výtahu a dle konkrétních podmínek smlouvy o dodávce 

bude zpracována výrobní dokumentace na výtahovou šachtu včetně navazujících profesí, 

včetně zapracování souvislostí do navazujících konstrukcí.  
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- vybavení hygienických prostor 

Každá koupelna bytu bude vybavena: 

Jedním madlo sklápěcí s držákem toaletního papíru dl. 630 mm, třemi ks. madla pevného dl. 

500 mm, sklopné sedátko do sprchy, závěs sprchového koutu včetně nosné tyče, mýdlenka, 

čtyři ks. věšáčků, čistič toaletní mísy.  

V 1.NP se nachází 3 koupelny, ve 2.NP je 7 koupelen a ve 3.NP je taktéž 7 koupelen.  

 
WC bude vybaveno (společné, ordinace kadeřnictvím): 

V 1. NP bude šest čističů toaletní mísy, pět ks. dávkovače tekutého mýdla, pět ks. zásobníku 

na toaletní papíry, dva háčky na dveře jednoho WC takže celkem bude použito 12 háčků.. 

 

WC invalidé (společné): 

Čistič toaletní mísy, dvě madla pevná dl. 500 mm, madlo sklopné s držákem na toaletní papír 

dl. 630 mm. 

 

- hasící přístroje 

Dodávka přenosných hasících přístrojů je součástí nabídky dle této dokumentace, jejich umís-

tění, počet a druh viz. Požárně bezpečnostní řešení. 

Odvětrání WC a koupelen bude provedeno elektrickým ventilátorem do plastových trubek 

osazených do instalačních šachet a zakončených plastovou mřížkou se sítí proti hmyzu či vy-

vedených nad střechu a zakončený odvětrávací hlavicí. 

- ostatní  

Provedení prostupů pro vedení topení, elektro, atd., budou provedeny podle pokynů šéfmonté-

rů jednotlivých profesí. Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle po-

žadavků profesí, včetně trubkování pro rozvody elektroinstalací. 

Dodavatel předloží vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, za-

řizovacích předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení před vlastním použi-

tím. Vybraný dodavatel předloží ke schválení všechny potřebné detaily svých specialistů k 

odsouhlasení. 

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 

120 Bg/kg. 
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Všechny použité materiály a výrobky budou 1.jakostní třídy a musí mít příslušné atesty, ho-

mologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny 

tak, aby byly při předání plně funkční.  

Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce 

včetně lešení a to jak vnitřního včetně mobilních dílů, tak vnějšího okolo celého objektu. 

V ceně lešení bude jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájmem. Součástí 

vnějšího lešení okolo objektu bude i ochranná fólie v celé ploše pro zamezení šíření prachu a 

zamezení pádu předmětů.  

V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku 

v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel. 

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako 

celku. 

Součástí každé dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. 

Součástí dodávky, která to vyžaduje, je i zaškolení obsluhy a údržby.  

Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody 

k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění 

k jejímu provádění ). 

Součástí nabídky bude i kompletní potřebné zařízení staveniště, které řeší investor / stavitel.  

V ceně dodávky musí být zahrnuté ceny za spotřebované energie a vodu v době výstavby.  

Součástí ceny dodávky musí být i náklady na realizační, dílenskou a dodavatelskou dokumen-

taci. 

V ceně dodávky musí být zahrnuty náklady na provizorní zabezpečení vstupů do objektu. 

Součástí dodávky je závěrečný úklid uvnitř stavby spočívající v umytí oken, podlah, dveřních 

křídel a rámů, umytí zařizovacích předmětů a baterií, krytů osvětlovacích těles.  

Dále je součástí vnější úklid okolo stavby a demontáž a likvidace zařízení staveniště. Budou 

zameteny a vodou opláchnuty veškeré zpevněné plochy a očištěna instalovaná zařízení.  

 

Dodavatel zajistí výkresy skutečného provedení ve trojím vyhotovení a to ve formátu DWG. 

Součástí dodávky bude i geometrický plán skutečného provedení. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace k žádosti o stavební povolení 

v podrobnosti pro provedení stavby a její výkresové části s výpisy. 
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d. dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a Vyhláškou o obecných 

technických požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb., vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně vyhláš-

ky o obecných technických požadavcích na výstavbu.  

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a 

požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vy-

hlášky č.268/2009 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a po-

žadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 

e)   Tepelně technické vlastnosti řešení objektu 

 

viz. Popis jednotlivých stavebních konstrukcí 

Stavba je přímo osvětlená denním světlem, doplněno umělým osvětlením. Hluk provozem 

nevzniká.  

Vytápění: 

Zdroj vytápění bude novými plynovými kotly umístěnými v suterénu. Odvod spalin od ply-

nového kotle bude do kovového kouřovodu (součást dodávky kotle). 

Rozvody budou provedeny z měděného potrubí a budou osazena nová žebříková otopná těle-

sa, ve vybraných místnostech bude provedeno podlahové vytápění.  

Podrobně viz. Samostatná část projektu. 

 

Zdravotní technika:  

Penzion bude napojen na vodu – na pozemku bude osazena vodoměrná šachta, ve které bude 

osazena vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem vody. Voda bude přivedena ze stávajícího 

vodovodního řadu v ulici Kouřimská.  

Vnitřní rozvody budou provedeny nové z plastových trubek Ekoplastik PPP. Vodovodní po-

trubí bude izolováno Pe izolačními trubicemi. Rozvody budou vedeny v rýhách ve zdivu a 

zaplentovány. Po zhotovení rozvodů bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce 

potrubí dle ČSN 73 66 60.  Ohřev TUV bude proveden plynovým kotlem umístěným 

v přízemí. 
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Odvod splaškových vod z objektu rodinného domu bude proveden do veřejné kanalizace 

v ulici. Napojení z nově prováděné šachty bude provedeno potrubím PVC KG 150. Kanali-

zační potrubí bude provedeno na pískové lože v pažené rýze v nezámrzné hloubce.   

Vnitřní kanalizace bude provedena z potrubí HT, odvětrání stoupacího potrubí bude vyvedeno 

nad střechu objektu. Ze stoupaček budou provedeny připojovací potrubí k jednotlivým zaři-

zovacím předmětům. Připojovací potrubí bude vedeno v podlahách či pod podlahou, stoupač-

ky budou v nejnižším podlaží osazeny čistícími kusy – před napojením na ležatou kanalizaci. 

Zařizovací předměty: umývadla a klozety budou použity diturvitové, sprchový kout bude 

z akrylátu včetně zástěny. Dřez v kuchyni je součástí dodávky kuchyňské linky. Pračka a 

eventuelní myčka budou napojeny přes zápachové uzávěry Hl. 400. Baterie budou osazeny 

pákové stojánkové nebo nástěnné – dle výběru investora. Všechny výrobky budou tuzem-

ských výrobců, kvalita standart. 

Vzduchotechnika: 

Neobsazeno, odvětrání koupelen a WC bude provedeno elektrickými ventilátory. 

Elektroinstalace: 

Napojení na  elektro bude ze stávajícího elektro pilíře, který je na hranici pozemku a bude 

součástí nového oplocení pozemku. 

Elektroinstalace objektu bude provedena měděnými kabely s potřebným krytím.  

Plyn: 

Plyn – do objektu bude přiveden plyn potrubím 32´´ napojeným na novou HUP na hranici 

pozemku – v pilíři oplocení. 

 

f.    Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

průzkumu 

 

Objekt bude založen na základových pasech min. 800 mm do rostlého terénu. 

 

g.   Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativ-

ních účinků 

 

Stavba svým charakterem neovlivňuje negativně životní prostředí. Škodlivé látky nevznikají, 

jedná se o občanskou vybavenost. 
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Druh vzniklých odpadů je obvyklý – komunální. 

Běžný domovní odpad svoz odpadků Technickými službami města. Umístění popelnice u 

vjezdu na pozemek ve vyzděném prostoru z cihel POROTHERM 300 mm a zakryté plechem 

mechanicky kotveným do nosné kce, prostor bude dostatečně odvětraný. 

 

h.   Dopravní řešení 

 

Výjezd z pozemku je na stávající komunikaci. Vjezd bude osazen jednokřídlou elektricky 

ovládanou bránou kovovou (na dálkové ovladače), vstup bude kovovou brankou otevíravou. 

 

i.   ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

Pro účely výstavby bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Vý-

sledek  - Nízký až střední radonový index byl zapracován do projektu. Jako hydroizolační 

fólie pod podlahou1.S a 1NP bude použit materiál, který splňuje ochranu proti zjištěnému 

riziku. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
V rámci diplomového projektu se neřeší. 

Pří provádění budou dodržovány veškeré platné normové požadavky, doporučení výrobců.  

Budou čteny technologické postupy a dodržovány potřebné a předepsané technologické 

přestávky. Vlastní realizaci je možné svěřit pouze opravdové a řádně kvalifikované firmě. 

Vedením stavby je možné pověřit jen osobu oprávněnou s patřičným odborným vzděláním. 

Odborné práce mohou vykonávat jen osoby řádně vyučené a proškolené. Při provádění budou 

dodržovány všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Během realizace budou 

prováděny předepsané kontroly jak materiálu, tak způsobu provádění. Mezi odpovědnými 

osobami a subjekty budou probíhat řádné přebírky a předávky jednotlivých vrstev 

s provedením předepsaných kontrol. O všech kontrolách, postupu prací apod. budou 

prováděny zápisy do stavebního deníku nebo budou zpracovány příslušné protokoly. 

Kde není podrobná specifikace, dodavatel předloží technickému dozoru investora vzorník či 

nabídkový list uvedeného výrobce (či jiného výrobce nebo dodavatele materiálů a prvků 

stejných vlastností) s uvedenými cenami a ten rozhodne o přesně použitém prvku, popř. přímo 

rozhodne investor. Veškeré změny a doplňky budou konzultovány předem se zpracovatelem 

projektu a investorem a budou společně odsouhlaseny se stavebním dozorem. Jelikož se 

nejedná o podrobný prováděcí projekt stavby, zajistí si prováděcí subjekty na své náklady. 

Bude-li to vyžadovat podstata věci, detaily jednotlivých nových konstrukcí a další potřebné 

specifikace užitých prvků a konstrukcí. Poté v případě škod, vzniklých mimo jiné 

z neprovedených detailních projekčních podkladů, prováděcí subjekt přebírá za tyto škody 

plnou zodpovědnost. Prováděcí subjekt je povinen ze své erudovanosti upozornit na případné 

nesrovnalosti v projektové dokumentaci a navrhnout alternativní řešení, které bude 

odsouhlaseno původním projektem a stavebním. Prováděcí subjekt je povinen se řádně a plně 

seznámit s projektovou dokumentací před vlastním započetím stavby.   

 

 

 

 

 



3) ZÁVĚR 

Výstupem diplomové práce je dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 

499/2006 Sb. (příloha č. 6), tepelně technické posouzení, požárně bezpečností řešení.. 

Před zpracováním této dokumentace jsem se seznámila s budoucí stavební parcelou. 

Parcelu jsem navštívila a fotograficky zdokumentovala, dále jsem si získala podklady 

s inženýrskými sítěmi dané lokality. Při vypracování práce jsem se řídila platnými 

normami, zákony, vyhláškami a podklady od výrobců. Penzion byl dispozičně navržen 

podle současných trendů. Projekt řeší penzion pro seniory určený pro obývání 34 lidí 

po celý rok. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Dům je postaven ve 

tvaru obráceného písmene L s výběžkem uprostřed a je vyzděn z keramických tvárnic 

300 mm. Střecha je plochá pochozí a pultová vazníková. Objekt je situován 

v rovinném terénu. Pro architektonický návrh byla vypracována studie s pohledy, které 

je součástí této bakalářské práce a je z ní patrné barevné členění objektu. Projektová 

dokumentace je vypracována v rozsahu určeném v zadání diplomové práce. 

Vypracování této práce mi poskytlo mnoho nových poznatků o projektování jako 

celku. Přínosem pro mě osobně bylo zejména seznámení s novými zněními zákonů, 

norem, vyhlášek (vyhledávání, dodržování). Získání uceleného náhledu na 

projektování, časové plánování, koordinace práce a zkušenost s celkovou kompletací 

dokumentace. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4) SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Soubor použitých norem 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Obecné zatížení 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0037 Zemní a horninové tlaky na stavební konstrukce 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí 

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN 73 1901 Navrhování střech- základní ustanovení 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

 

Soubor použitých vyhlášek 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

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

 

Soubor použitých předpisů 

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

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 

Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 

Předpis č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 



Webové stránky 

http://www.wienerberger.cz – zdivo porotherm 

http://www.presbeton.cz – ztracené bednění 

http://www.dektrade.cz – asfaltové pásy 

http://www.dilatace.cz – vodotěsné profily 

http://www.prefa.cz – panely 

http://www.isover.cz – tepelná, zvuková a protipožární izolace 

http://www.knauf.cz – sádrokarton 

http://www.fatrafol.cz – separační fólie 

https://www.okna.eu/hlinikova-okna  – okna, dvere 

http://www.sapeli.cz – vnitřní dveře 

 

Použité programy 

Autocad2015, SketchUp2015, Nástroje MS Office 2007 

 

5) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
OB – občanská budova 

NP – nadzemní podlaží 

XPS – extrudovaný polystyren 

EPS – expandovaný polystyren 

ŽB – železobeton 

Č. – číslo 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

m.n.m. – metrů nad mořem 

Bpv. – balt po vyrovnání 

Popř. – popřípadě 

Sb. – sbírky 

ČSN – česká státní norma 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

 



6) SEZNAM PŘÍLOH 

Složka č. 1:  Přípravné a studijní práce 

Studie:  01 – Katastrální situace 

  02 – Situace širších vztahů 

  03 – Situace 

  04 – Půdorys 1.S 

  05 – Půdorys 1.NP 

  06 – Půdorys 2. NP 

  07 – Půdorys 3.NP 

  08 – Řez 

  09 – Pohledy 

  10 – Pohledy 

Výpočty Výpočet schodiště 

  Výpočet základů 

Složka č. 2:  C_Situační výkresy 

  C.1 – Situace širších vztahů 

  C.2 – Celkový situační výkres 

  C.3 – Koordinační situace  

Složka č. 3:  D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

  D1.1.1 – Půdorys 1.S 

  D.1.1.2 – Půdorys 1.NP 

  D.1.1.3 – Půdorys 2.NP 

  D.1.1.4 – Půdorys 3.NP 

  D.1.1.5 – Pohled na střechu  

D.1.1.6 – Řez A – A 

  D.1.1.7 – Řez B – B 

  D.1.1.8 – Řez C – C 

  D.1.1.9 – Pohledy 

  D.1.1.10 – Detail 1 – detail atiky 

  D.1.1.11 – Detail 2 – detail vstupních dveří s čistícími zónami 

  D.1.1.12 – Detail 3 – detail napojení vazníku 

  D.1.1.13 – Detail 4 – detail výtahové šachty 

  D.1.1.14 – Detail 5 – detail anglického dvorku 



  D.1.1.15 – Výpis klempířských prvků 

  D.1.1.16 – Výpis zámečnických prvků 

  D.1.1.17 – Výpis oken 

  D.1.1.18 – Výpis vnitřních dveří 

  D.1.1.19 – Výpis vnějších dveří 

Složka č. 4:  D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

  D.1.2.1 – Základy 

  D.1.2.2 – Sestava stropních dílců nad 1.S 

  D.1.2.3 – Sestava stropních dílců nad 1.NP 

  D.1.2.4 – Sestava stropních dílců nad 2.NP 

D.1.2.5 – Krov  

Složka č. 5:  D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

  Technická zpráva požárně bezpečnostní řešení 

  D.1.3.1. Půdorys 1.NP 

  D.1.3.2. Půdorys 2.NP 

  D.1.3.3. Půdorys 3.NP 

  D.1.3.4. Situace 

Složka č. 6:  Stavební fyzika 

  Hlavní dokument stavební fyziky 

  Energetický štítek obálky budovy 2013 

Přílohy: P1 – výpočet pomocí programu teplo 2014 

  P2 – výpočet pomocí programu ztráty 2014 

  P3 – výpočet pomocí programu stabilita 2011 

  P4 – výpočet pomocí simulace 2014 

  P5 – výpočet pomocí programu area 2014 

  P6 – vzduchová neprůzvučnost  

Složka č. 7:  Specializace beton 

  Posouzení stropních panelů 

  Výpočet schodiště 


