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1. Úvod 

P edm tem mé bakalá ské práce je zpracování áste né projektové dokumentace pro 

provád ní stavby na téma Centrum pro seniory. Zabývám se návrhem domova pro seniory 

v m stské ásti Ostrava Hrušov (dále jen Hrušov), který je sou ástí v tšího areálu sloužícího 

pro ubytování, stravování, rehabilitaci a rekreaci senior . Umíst ní objektu a jeho za len ní 

do okolní zástavby vychází z p edem zpracované urbanistické studie zabývající se revitalizací  

Hrušova. Urbanistická studie je výstupem z p edm tu ATT III. Základní koncept, objemové a 

provozní ešení domova pro seniory bylo stanoveno již v rámci architektonické studie v ATT 

IV. Konstruk ní ešení objektu dále navazuje na dokumentaci pro stavební povolení 

zpracované v p edm tu ATT Va. 

Areál Centra pro seniory, jehož sou ástí bude navrhovaný domov pro seniory, tvo í 

samostatný blok v západní zastav né ásti Hrušova. Bydlení pro seniory navazuje na nov

vytvo ené m stské jádro s obytnou zástavbou. V okolí ešeného pozemku je plánovaná 

výstavba zdravotního centra a nákupní zóny. V blízkosti domova pro seniory tak budou 

veškeré pot ebné instituce, zajiš ující starším lidem komfortní bydlení. 

Centrum pro seniory nabízí krom reziden ní pé e také soukromé ubytování senior . 

Slouží výhradn  pro pot eby a pé i t chto obyvatel a obstarává kvalitní služby zajiš ující 

d stojné prožití stá í. Zám rem celého projektu bylo umístit do jednoho bloku ubytování pro 

obyvatele starší 65 let, a  už to jsou osoby bez v tších zdravotních potíží, s duševními 

poruchami vlivem stá í, t lesn  postižené osoby anebo naprosto imobilní pacienti. 

Bakalá ská práce je rozd lena do dvou ástí. Obsahuje ást výkresovou a ást textovou 

ešící objekt SO 01 Domov pro seniory. Do textové ásti jsem zahrnula jednak hlavní popis 

ešeného problému, textovou ást PD skládající se z pr vodní a souhrnné technické zprávy a 

na záv r výpo tovou ást tepeln  technického posouzení. Výkresová ást zahrnuje stavební 

výkresy DPS, specifikace prvk  a architektonický detail. 

2. Bydlení senior

2.1. Stárnutí obyvatel 

Vybrané téma bakalá ské práce jsem si zvolila z d vodu aktuálního požadavku zajistit 

starším lidem komfortní bydlení odpovídající jejich zdravotnímu stavu a pot ebám. 

Z demografických pr zkum  vyplývá, že sou asný podíl senior iní necelých 16 procent 
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z celkového po tu obyvatel R. Výrazným stárnutím populace se tato hodnota za 20 let 

dostane k 25 procent m a za p l století budou senio i tvo it až t etinu všech obyvatel (Obr.1). 

V tšin  seniorské populace p estává vyhovovat dosavadní bydlení následkem stárnutí a 

sou asn  se zhoršujícím zdravotním i psychickým stavem. Dostávají se tak do situace 

vyžadující neustálou pé i, a ta m že být ešena pomocí asistence vlastní rodiny, chrán ného 

bydlení, externí ošet ovatelské služby anebo umíst ním do za ízení, které veškerou pé i 

zajistí. K t mto ú el m vznikají r zné typy staveb sloužící pro bydlení senior . 

Obr.1 Reálná a p edpokládaní struktura obyvatel R v r. 2010 a 2065(zdroj: SÚ) 

2.2. Typy staveb pro bydlení senior

Podle jednoduchého rozd lení, které uvádí doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. ve své 

publikaci „Bydlení pro seniory“, má v naší zemi obydlí senior  tyto formy: 

1. Bydlení v domech s pe ovatelskou službou 

Základním ešením sociálního bydlení mohou být malometrážní byty v bytových domech 

fungujících na principech domu s pe ovatelskou službou. Tento typ bydlení ovšem vyhovuje 

pouze jedinc m, kte í jsou více i mén  sob sta ní. V tšinou jsou tyto domy dopln ny 

servisními službami umíst nými v parteru.   

2. Bydlení ústavní v penzionech a domovech d chodc

Ústavní bydlení je ur eno pro osoby odkázané na neustálou pé í sociáln -zdravotního 

personálu. V t chto za ízeních je ubytování senior  minimalizováno jen na vlastní pokoj 

s hygienickým zázemím. Sou ástí jsou také prostory pro pot ebu reziden ní pé e o 

ubytované. Z ekonomického hlediska je pro starší osoby výhodn jší ústavní ubytování, kdy 
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nemusí platit vysoké náklady na podnájem celého bytu a zárove  je toto bydlení áste n

dotováno státem. 

3. Bydlení v centrech pro seniory 

Poslední možností je spojení funkcí p edchozích bod  do jednoho celku a vytvo ení centra 

pro seniory, které bude poskytovat reziden ní pé i i individuální bydlení.  

3. Centrum pro seniory v Ostrav  Hrušov

3.1. Ostrava Hrušov - charakteristika území 

Historie 

Území Hrušova pat í v sou asné dob  mezi zástupce sociálních brownfield . Má 

bohatou historii, která souvisí s d lní t žbou a také chemickými závody na výrobu sody. Po 

ukon ení t žby v roce 1989 došlo k áste nému vysídlení místních obyvatel. V roce 1997 

byla celá tato oblast zasažena rozsáhlými záplavami vedoucími k úplnému vyst hování 

obyvatel, následnému chátrání objekt  a zanedbání území.  

Obr.2 Ortofoto mapa sou asného stavu Hrušova (zdroj: //geoportal.cuzk.cz) 

Sou asná situace 

Hrušov je okrajovou ástí m sta Ostravy, uzav enou ze všech stran um lými i 

p írodními bariérami - železnicí, dálnicí, plochou skládky a ekou. Tato oblast však disponuje 

p írodními jevy, které dané území obohacují a jsou pro tuto lokalitu typickými. Je to jak 
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soutok ek Odry a Ostravice, tak blízkost p írodní památky Landek. Významným historickým 

prvkem je Hrušovský kostel sv. Františka a Viktora postaven v neogotickém stylu.  

Urbanistické ešení 

Cílem nového urbanistického návrhu bylo navrátit do Hrušova život a zapojit jej do 

celkového d ní ve m st . ešení je postaveno na zd razn ní kladných element  a potla ení i 

eliminaci záporných vlastností území. Bude zcela zm n na dopravní infrastruktura v etn

rozmíst ní pozemk  a také dojde ke zm n  územního plánu. 

3.2. Koncept a provozní ešení centra pro seniory 

Centrum pro seniory je souhrnem za ízení sdružujícím v jednom míst  r zné druhy 

bydlení vhodného pro starší osoby. Pomáhá a poskytuje služby senior m žijících v blízkém 

okolí, také t m sob sta ným, kte í jsou ubytování v samostatných apartmánech centra a 

p evážn  t m, kte í jsou odkázání na plnou pomoc v reziden ní pé i samotného domova 

Urbanistické ešení 

Umíst ní Centra pro seniory vychází jednak z navrhovaného územního plánu a jednak 

bylo vybráno z hlediska okolí a docházkové vzdálenosti. Komplex sloužící senior m je 

situován v zón  pro ob anskou vybavenost tvo ící okrouhlý pás kolem samotného jádra 

Hrušova. Zóna zahrnující mate skou, základní i st ední školu, studentskou knihovnu, 

zdravotní st edisko, bydlení pro seniory a nákupní centrum tvo í pomyslný p ed l mezi 

zastav nou ástí m sta a rekrea ní oblastí u eky Ostravice.  

Obr.3 Návrh na reurbanizaci Hrušova – studie (zdroj: vlastní návrh dle ATT III)  
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Bydlení pro seniory je z jedné strany obklopeno zdravotním st ediskem, aby byla co 

nejrychleji dostupná zdravotní pé e. Z opa né strany k tomuto pozemku p iléhá oblast pro 

nákupní zónu, kde budou soust ed ny v tší markety zajiš ující veškerý sortiment zboží.  

Celkové ešení areálu 

Pro sob sta né seniory, kte í hledají p íjemné prost edí pro prožití stá í a vyžadují jen 

ob asnou pé i a sociální služby, nabízí komplex Centra pro seniory pronájem bydlení 

v adových domech. Tyto osoby mohou využívat služeb, které zajiš uje domov pro seniory, 

jako je nap . možnost stravování, domácí úklid, rehabilita ní procedury, zájmová innost a 

spole enské akce. adové domy jsou p ízemní objekty obdélníkového p dorysu s plochými 

st echami, které jsou seskupeny do ad po t ech až p ti jednotkách kolem centrálního dvora 

areálu. Funk n  se jedná o malometrážní bezbariérové domy dvojího typu – d m typu A, pro 

jednu osobu a d m typu B, pro manželské páry. V návrhu se po ítá s celkem osmi adovými 

domy pro dvojice a osmnácti jednotkami pro jednotlivce. Celková kapacita ubytovaných je 

tedy 34 osob. Domy umíst né u severních a jižních hranic pozemku jsou vždy obytnými 

místnostmi orientovány na jih a hlavní vstup je ze severu. Apartmány tvo ící linii na západní 

stran  areálu mají vstup ešen z východu, obytné místnosti sm ují na západ a nabízí výhled 

do rekrea ního parku u eky. V obou západních rozích areálu jsou situována menší parkovišt

p ístupná p ímo z ulice Slune ní. Tyto parkovací plochy ítají 12 parkovacích míst a budou 

sloužit výhradn  obyvatel m adových dom , pop . jejich návšt vám.  

Obr.4 Vizualizace Centra pro seniory v Ostrav  Hrušov  (zdroj: vlastní vizualizace z ATT IV) 
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Jednou z dalších myšlenek, které by Centrum pro seniory m lo plnit, je také uspokojení 

a zlepšení duševního stavu osob. Neodmyslitelnou ástí návrhu musí být proto také duchovní 

prostor nabízející odpo inek, uklidn ní mysli, bohoslužby a jiné náboženské ob ady. Tuto 

funkci bude plnit kapli ka umíst ná mezi domovem pro seniory a první adou dom .    

 Seskupení adových dom  spolu s kapli kou do polouzav eného lichob žníkového 

tvaru vytvá í za samotným domovem pro seniory zelený dv r. Tato plocha s parkovou zelení 

bude umož ovat samotným obyvatel m i návšt vník m rekrea ní pobyt v p írod , relaxaci, 

pop . m že zájemc m sloužit k zahrádká ským innostem. Zárove  m že nabízet prostory pro 

spole né aktivity klient  domova, spole enský kontakt v p írod  a setkávání s p áteli. Kolem 

celého dvora obíhá chodník, kopírující lichob žníkové uspo ádání adových dom . Jedná se o 

ochoz zast ešený lehkou d ev nou konstrukcí, který zárove  zakrývá jednotlivé vstupy do 

adových dom  a p i nep ízni po así zajiš uje obyvatel m krytý pohyb po areálu. Tento 

ochoz pak p ímo navazuje na chodníky hlavních ulic probíhajících kolem komplexu. 

Domov pro seniory 

Domov pro seniory je stavbou pro sociální služby, která zahrnuje jednak komfortní 

bydlení v jednol žkových pokojích a poskytnutí stravy, ale také pravidelnou zdravotní a 

sociální pé i. Domov nabízí ubytování pro spíše mén  sob sta né seniory, od t ch, jenž jsou 

t lesn  zdatní, p es osoby využívající invalidní vozík, až po ty, kte í jsou ze zdravotních 

d vod  upoutáni na l žko. Spole né prostory v p ízemí jako je jídelna a rehabilitace, mohou 

být využívány nejen obyvateli za ízení, ale i seniory bydlícími v areálu a další ve ejností. 

Architektonický návrh objektu se co nejvíce p ibližuje lidskému m ítku a vyhýbá se p itom 

nemocni nímu charakteru ústavního za ízení. Z hlediska kapacity l žek pat í domov pro 

seniory spíše k menším za ízením, který bude nabízet celkem 32 l žek. Koncep n  je tento 

objekt rozd len na n kolik zón obytného prostoru. (Obr. 5)  

Obr. 5 Rozd lení zón obytného prostoru senior  (zdroj: Glosová D., Bydlení pro seniory) 
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V rámci bakalá ské práce byl ešen Domov pro seniory (SO 01), ke kterému byla následn

zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby. 

4. Textová ást PD pro provád ní stavby (dle vyhl. . 62/2013 Sb.) 

A. PR VODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifika ní údaje 

A.1.1. Údaje o stavb

 Název stavby:  Novostavba Centra pro seniory v Ostrava Hrušov 

 Místo stavby: Stará cesta, 711 00 Ostrava – Slezská Ostrava, Hrušov 

  . parc. 800/1, k.ú. Hrušov, okres Ostrava 

 P edm t dokumentace: Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

 Stavebník: Charita Hlu ín 

 Adresa sídla: U Bašty 275/3, 748 01 Hlu ín 

A.1.3. Údaje o zpracovateli spole né dokumentace 

Vypracovala: Barbora erná 

 Domoradovice 65, 747 41 Hradec nad Moravicí 

Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Špa ková, Ph.D. 

Konzultant práce: Ing. Eva Rykalová 

A.2. Seznam vstupních podklad

• Urbanistická studie revitalizace území Ostrava Hrušov z ATT III 

• Architektonická studie Centra pro seniory z ATT IV 

• Katastrální mapy z ÚZK 

• Územní plány m sta Ostravy 

• Stavební zákon . 183/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis , vyhláška . 

268/2009 Sb., vyhláška 398/2009 Sb., p íslušné SN 
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A.3. Údaje o území 

a) Rozsah ešeného území 

Novostavba Centra pro seniory se nachází na okraji zastav né ásti m stské tvrti, za níž se 

pak rozléhá rekrea ní park sahající až k náb eží eky Ostravice. Na pozemcích v sousedních 

blocích je plánována výstavba zdravotního centra, nákupní zóny a na prot jší stran  obytné a 

polyfunk ní budovy tvo ící jádro m sta. Nov  navržená parcela, na níž se objekt nachází, je 

ozna ena parc. . 800/1. Stavební pozemek je p evážn  rovinatý. 

b) Dosavadní využití a zastav nost území 

Území Ostravy Hrušova je v sou asné dob  vedeno jako „sociální brownfield“, kdy 

následkem postupného vylid ování a zdevastováním povodn mi v roce 1997, došlo 

k rozsáhlému vysídlení celé oblasti. Pozemek, na n mž se bude nacházet ešený objekt, 

zaobírají v sou asné dob  p evážn  zalesn né plochy a z ásti areál stavební firmy RITMEX. 

c) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis

Parcela pro navrhovaný objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zón  ani ve 

zvlášt  chrán ném území.  

d) Údaje o odtokových pom rech 

Stavbou nebudou narušeny stávající (resp. nov  zamýšlející v návrhu revitalizace) odtokové 

pom ry daného území. V rámci zadávání bakalá ské práce nebylo vyhotoveno ani 

požadováno hydrogeologické posouzení – v p ípad  realizace stavby je nutné doplnit 

hydrogeologický pr zkum a následn  navrhnout p ípadná opat ení. Odvod vody ze st echy a 

zpevn ných ploch bude ešen pomocí svodu do akumula ní nádrže, která bude dále napojena 

na ve ejnou deš ovou kanalizaci. 

e) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavební parcela je dle platné územn  plánovací dokumentace sou ástí návrhové zastavitelné 

plochy – území pro lehký pr mysl. Funk n  se jedná o stavbu sociálních a zdravotních služeb 

a tyto dle regulativ  spadají do kategorie „výjime n  p ípustné“. P i ešení projektové 

dokumentace se v návrhu po ítá s již zm n ných územním plánem podle urbanistické studie. 

Pozemek bude umíst n v zón  ur ené pro ob anské stavby, tudíž spl uje podmínky nového 

územního plánu.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
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Projektová dokumentace je ešena v souladu se stavebním zákonem . 183/2006 Sb. ve zn ní 

pozd jších p edpis  a s vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 

území. 

g) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Napojení na stávající vodovodní, kanaliza ní, plynovodní sí  a také elektrické vedení bude 

navrženo dle vyjád ení správc  sítí.  V sou asné dob  nejsou známy žádné požadavky DOSS, 

které by bylo zapot ebí splnit. 

h) Seznam výjimek a úlevových opat ení 

V dob  zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová opat ení 

na ešenou stavbu. 

i) Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

V dob  zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné. 

j) Seznamy pozemk  a staveb dot ených umíst ním a provád ním stavby 

dot ené stavby (dle stávajícího zanesení v KN): 

• st. p. . 811/6, k.ú. Hrušov 

druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í, druh stavby: jiná stavba 

vlastnické právo: RITMEX s.r.o., Stará cesta 230/9, Hrušov, 71100 Ostrava  

• st. p. . 811/7, k.ú. Hrušov 

druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í, druh stavby: garáž 

vlastnické právo: RITMEX s.r.o., Stará cesta 230/9, Hrušov, 71100 Ostrava 

• st. p. . 813, k.ú. Hrušov

druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í, druh stavby: stavba pro administrativu 

vlastnické právo: RITMEX s.r.o., Stará cesta 230/9, Hrušov, 71100 Ostrava 

dot ené pozemky (dle stávajícího zanesení v KN): 

• p. . 806, k.ú. Hrušov 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastnické právo: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 70200 

• p. . 811/1, p. . 811/5, p. . 812/1, p. . 812/4, k.ú. Hrušov 

druh pozemku: zahrada 

vlastnické právo: RITMEX s.r.o., Stará cesta 230/9, Hrušov, 71100 Ostrava 
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• p. . 814/3, k.ú. Hrušov

druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í 

vlastnické právo: RITMEX s.r.o., Stará cesta 230/9, Hrušov, 71100 Ostrava 

• p. . 2058/8, k.ú. Hrušov 

druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: silnice 

vlastnické právo: editelství silnic a dálnic R, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 

Praha  

V rámci ešení urbanistické studie území Ostrava Hrušov, dojde k p erozd lení parcel a 

zm n  v katastru nemovitostí (viz. PD ást C – situa ní výkresy). Nov  vzniklá parcela 

s ešeným objektem tak dostane . 800/1. K ní p iléhá parc. . 800/2, . 50/1, . 50/3, . 50/4. 

A.4. Údaje o stavb

a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

Projektová dokumentace eší novostavbu domova pro seniory. Jedná se o dvoupodlažní 

nepodsklepený objekt s plochou st echou a bezbariérovým p ístupem ze všech sv tových 

stran. Sou ástí projektu je též návrh p íjezdových komunikací, parkovacích ploch p ed 

vstupem i p ístupových chodník  pro p ší. 

b) Ú el užívání stavby 

Domov pro seniory je stavbou pro sociální služby, která zahrnuje jednak komfortní bydlení 

v jednol žkových pokojích a poskytnutí stravy, ale také pravidelnou zdravotní a sociální pé i. 

Domov poskytuje ubytování pro spíše mén  sob sta né seniory, od t ch jež jsou t lesn

zdatní, p es osoby využívající invalidní vozík, až po ty, kte í jsou ze zdravotních d vod

upoutáni na l žko. Spole né prostory, jako je jídelna, denní místnost a rehabilitace, mohou 

být využívány nejen obyvateli za ízení, ale i seniory bydlícími v areálu a další ve ejností. 

c) Trvalá nebo do asná stavba 

Projektová dokumentace eší stavbu jako trvalou. 

d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis

V dob  zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku podle 

jiných právních p edpis . 

e) Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 
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Projektová dokumentace, zabývající se domovem pro seniory, je ešena v souladu se 

stavebním zákonem . 183/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis , s vyhláškou . 268/2009 

Sb. o technických požadavcích na stavby ve zn ní pozd jších p edpis  a rovn ž v souladu 

s p íslušnými normami, které se týkají navrhované stavby. Konstruk ní i dispozi ní ešení 

spl uje požadavky na bezbariérový provoz uvnit  objektu i p ilehlých venkovních plochách. 

V rámci návrhu objektu byly dodrženy požadavky na minimální sv tlé výšky (tj. 3 m pro 

stavby se zdravotním provozem), bude zajišt no pat i né osv tlení i v trání všech místností. 

Dimenzace vnit ního schodišt  i obou výtah  odpovídá vyhlášce . 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb 

f) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis    

Napojení na stávající vodovodní, kanaliza ní, plynovodní sí  a také elektrické vedení bude 

navrženo dle vyjád ení správc  sítí. V sou asné dob  nejsou známy žádné požadavky DOSS, 

které by bylo zapot ebí splnit. Stavba nepodléhá požadavk m vyplývajících z jiných právních 

p edpis . 

g) Seznam výjimek a úlevových ešení 

V dob  zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová ešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Plocha pozemku: 3 160 m2

Zastav ná plocha: 1 500 m2

Užitná plocha:  2 110 m2

Plocha parkovacích stání: 918 m2

Obestav ný prostor: 10 730 m3

Ubytovací kapacity: 20 jednol žkových pokoj  typu A 

 12 jednol žkových pokoj  typu B 

Po et zam stnanc : 14 – 16 osob 

i) Základní bilance stavby 

• Odhad množství splaškových vod a odhad bilance pot eby vody 
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P i plném obsazení ubytovacích kapacit, tj. 32 osob a sou asn  za p ítomnosti veškerých 

zam stnanc , tj. 16 osob nastává pot eba stanovit množství vody pro 48 osob. Odhad je 

proveden v souladu s vyhláškou 120/2011 Sb. 

Qd = 10 l/den/os. * 45 osob = 450 l/den = 0,45 m3/den 

Qm s = 0,45 m3/den * 30 dní = 13,5 m3/m s 

Qrok = 0,45 m3/den * 365 dní = 164,25 m3/rok 

Odpovídající pr m rný denní pr tok odpadních splaškových vod = 0,45 m3/den, tj. celkem za 

rok 164,25 m3. 

• Odhad množství deš ových vod 

r – intenzita dešt   rOSTRAVA = 0,016 l/(s.m)2

C – sou initel odtoku  asfaltové a betonové plochy, sklon 1-5 %    C = 0,8 

A – ú inná plocha st echy  A = 1 500 m2

Qr = r * A * C = 1 500 * 0,016 * 0,8 = 19,2  l/s 

Množství odvád ných deš ových odpadních vod Qr = 19,2 l/s. V návrhu se po ítá 

s akumula ní nádrží na deš ové vody zapušt nou v zemi u jižních hranic stavebního 

pozemku. 

• Bilance vstupních energií 

Není obsahem bakalá ské práce. 

• Nakládání s odpady 

Likvidace splaškových a deš ových vod je vy ešeno v ásti C – situa ní výkresy. Likvidace 

odpadu p i užívání dokon ené stavby bude zabezpe ena v souladu s místním systémem 

komunálního odpadového hospodá ství. 

j) Základní p edpoklady výstavby 

Zahájení výstavby je v kv tnu r. 2015, dokon ení stavby se p edpokládá do dvou let od 

vydání stavebního povolení, tzn., že stavba bude dokon ena do poloviny roku 2017. Stavba 

není len na na etapy, bude provedena jako jednorázová akce.   

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku p edpokládají b žný postup výstavby: 

- Skrývka ornice, výkopové práce 

- Betonáž monolitických ástí základ , osazení prefabrikátových komponent  základ
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- Hydroizolace spodní stavby 

- Montáž ŽB skeletové konstrukce (sloupy + pr vlaky) v 1.NP 

- Zd ní výpl ových obvodových st n a p í ek v 1.NP 

- Montáž stropu nad 1.NP z prefabrikovaných ŽB panel

- Montáž ŽB skeletové konstrukce (sloupy + pr vlaky) v 2.NP 

- Zd ní výpl ových obvodových st n a p í ek v 2.NP 

- Montáž stropu nad 2.NP z prefabrikovaných ŽB panel

- Zhotovení ploché st echy 

- Montáž lehkého obvodového plášt , st ešních sv tlík , osazení výplní otvor

- Kompletace vnit ních rozvod  TZB a VZT 

- Dokon ovací práce – vnit ní obklady, skladby podlah, kompletace podhled

- Povrchové úpravy – vnit ní, vn jší 

- Okolní zpevn né plochy 

k) Orienta ní náklady na stavby 

P edpokládaná hodnota stavby je  55 300 000,- K . Jedná se o hrubý odhad. 

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

SO 01 – Domov pro seniory 

SO 02 – Zpevn né plochy – chodníky 

SO 03 – Zpevn né plochy – p íjezdové cesty a parkovací plochy 

SO 04 – Terénní úpravy, zele

SO 05 – Vodovodní p ípojka 

SO 06 – Plynovodní p ípojka 

SO 07 – P ípojka splaškové kanalizace 

SO 08 – P ípojka deš ové kanalizace 

SO 09 – P ípojka elektrického vedení NN 

SO 10 – Zemní kolektory tepelného erpadla  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Na základ  revitalizace m stské ásti Ostrava – Hrušov, byla provedena nová dopravní 

infrastruktura a taktéž zcela nové rozparcelování celého území. Po ítá se s demolicí 

stávajících objekt , úpravou terénu pro novou zástavbu, rekonstrukcí inženýrských sítí a také 

se zm nou územního plánu. Projektem ešený pozemek p. . 800/1 v k.ú. Hrušov se nachází na 

okraji zastav né ásti m stské tvrti, za nímž se rozléhá rekrea ní park sahající až k náb eží 

eky Ostravice. Na pozemcích v sousedním bloku je plánována výstavba zdravotního centra a 

na prot jší stran  obytné a polyfunk ní budovy tvo ící jádro m sta. P ístup na parcelu pro p ší 

bude možný jednak ze stávající ulice Stará cesta, tak i z nov  navržených ulic Jasmínová a 

Še íková. P íjezd motorovými vozidly na p ilehlou parkovací plochu p ed objektem je ešen 

pomocí p íjezdových cest z ulic Jasmínová a Še íková. 

b) Vý et a záv ry provedených pr zkum

Sou ástí projektové p ípravy byla provedena pouze osobní prohlídka ešené oblasti a po ízena 

její fotodokumentace. Na pozemku nebyl v rámci zadání bakalá ské práce proveden 

geologický, hydrogeologický, stavebn  historický pr zkum ani zjiš ování radonového rizika. 

V návrhu se p edpokládá maximáln  st ední radonové riziko. Vychází se z p edpokladu, že 

hladina podzemní vody je níže než úrove  nejnižší základové spáry. Podloží ešeného 

pozemku je uvažováno t ídy S2, jedná se o písek špatn  zrn ný (SP) s únosností Rdt = 350 

kPa. P ed samotnou realizací musí být hodnoty ov eny a provedeny veškeré pot ebné 

pr zkumy.  

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

Navrhovaný objekt ani stavební úpravy na ešeném pozemku nebudou zasahovat do žádných 

stávajících ochranných ani bezpe nostních pásem. Umíst ní stavby respektuje všechna 

ochranná pásma stávajících podél tras inženýrských sítí. Místní komunikace III. t ídy vedoucí 

kolem ešeného pozemku nemají stanovené ochranné pásmo.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Lokalita, kde se ešené území nachází, spadala kdysi do záplavové oblasti. Po zasažení 

povodn mi v roce 1997 byla na tomto území následn  provedena protipovod ová opat ení 

pomocí val , a tudíž poloha plánované výstavby již nespadá do záplavového území. 
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ešený pozemek se nenachází na poddolovaném území. V okruhu p ibližn  1-5 km od místa 

výstavby z staly po d lní t žb  jen kutací jámy, které ovšem byly pat i n  zasypány a 

zajišt ny proti úniku d lních plyn  nebo sesuv m p dy. 

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

pom ry v území 

Stavba b hem svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou 

narušeny stávající odtokové pom ry daného území.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

P i zpracování projektové dokumentace objektu se nepo ítá s po áte ními demolicemi ani 

kácením d evin na staveništi. V rámci projektu revitalizace a reurbanizace území dojde 

k odstran ní stávajících objekt  i kácení d evin na ešené stavební parcele. 

g) Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk

ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé) 

Zábory p dy nejsou p edm tem dokumentace. 

h) Územn  technické podmínky – napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek je obslužný po místní komunikaci III. t ídy na parcele . 50/1, dále z místní 

komunikace na p. . 50/3 a p. . 50/4 v k.ú. Hrušov. Objekt bude napojen pomocí p ípojek na 

tyto inženýrské sít : elektrické vedení NN ( EZ a.s.), STL plynovod (RWE s.r.o.), vodovod a 

kanalizace (ovak a.s.). 

i) V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

V dob  zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Domov pro seniory je stavbou pro sociální služby, která zahrnuje jednak komfortní bydlení 

v jednol žkových pokojích a poskytnutí stravy, ale také pravidelnou zdravotní a sociální pé i. 

Domov poskytuje ubytování pro spíše mén  sob sta né seniory, od t ch jež jsou t lesn

zdatní, p es osoby využívající invalidní vozík, až po ty, kte í jsou ze zdravotních d vod

upoutáni na l žko. Spole né prostory, jako je jídelna, denní místnost a rehabilitace, mohou 

být využívány nejen obyvateli za ízení, ale i seniory bydlícími v areálu a další ve ejností. 
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Plocha pozemku: 3 160 m2

Zastav ná plocha: 1 500 m2

Užitná plocha:  2 110 m2

Plocha parkovacích stání: 918 m2

Obestav ný prostor: 10 730 m3

Ubytovací kapacity: 20 jednol žkových pokoj  typu A 

 (pokoj 16,5 m2 + koupelna 5,3 m2) 

 12 jednol žkových pokoj  typu B 

 (pokoj 16,2 m2 + spole ná koupelna pro dva pokoje 8,3 m2) 

Po et zam stnanc : 14 – 16 osob 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) Urbanistické ešení 

Jak již bylo zmín no, navržené ešení vychází ze zamýšlené reurbanizace tohoto území dle 

urbanistické studie z ATT III. P i ešení projektové dokumentace se v návrhu po ítá s již 

zm n ných územním plánem podle urbanistické studie. Stavební parcela bude umíst na 

v zón  ur ené pro ob anské stavby, tudíž spl uje regulace nového územního plánu. 

Navrhovaný domov pro seniory je sou ástí v tšího Centra pro seniory obstarávající 

komplexní pé i o osoby staršího v ku. Centrum v sob  zahrnuje jak samotné za ízení s 

neustálou pé í personálu, tak i menší adové domy pro sob sta né seniory a kapli ku. Celý 

areál je ohrani en ulicemi Stará cesta, ul. Jasmínová, ul. Še íková a ul. Slune ní. Není od 

ve ejných prostranství nijak odd len, plynule na n j navazuje a umož uje pr chod 

kolemjdoucích. Samotné uspo ádání jednotlivých objekt  v areálu, kopírující tvar pozemku, 

vytvá í uvnit  jakýsi polosoukromý prostor pro jeho obyvatele. Hlavní vstup do domova pro 

seniory je bu  z ulice Stará cesta – sm rem od východu anebo skrz areál ze západní strany. 

b) Architektonické ešení 

Z hlediska architektonického a výtvarného ešení se jedná o nepodsklepený, dvoupodlažní 

objekt s plochou st echou a dv ma st ešními sv tlíky pultového tvaru. P ízemí má tvar 

písmene „T“, kde delší strana je rovnob žná s te nou zak ivené osy komunikace Stará cesta.  

Druhé nadzemní podlaží p edstupuje jedním traktem p ed první podlaží a vytvá í tak tvar 
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písmene „H“. Vystupující objem druhého podlaží zárove  nabízí krytý prostor p ed hlavním 

vstupem do objektu a nad parkovacími stáními. 

Hmoty obou podlaží jsou od sebe kontrastn  odlišeny z d vodu rozdílných provoz  a funkcí. 

Klidová zóna druhého podlaží vystupuje áste n  p ed p ízemí, je podpírána adou sloup  a 

tém  ze všech stran je tvo ena souvislým rastrem francouzských oken. U oken jednotlivých 

pokoj  jsou zvenku k fasád  p ipevn ny posuvné d ev né okenice, které mají jednak užitnou 

funkci z hlediska zastín ní pokoj  a také jsou architektonickým prvkem na fasád . Na rytmus 

oken v druhém podlaží navazuje také umíst ní otvor  v p ízemí. Z jednotného vzhledu 

spodního patra vystupují prosklené ásti jídelny a také rehabilita ní t locvi ny. Rastr t chto 

hliníkových rám  plynule navazuje na rozmíst ní sloupk  zábradlí, které ohrani uje balkón 

na západní stran . Povrchová úprava prvního i druhého podlaží bude tvo ena kontrastními 

fasádními omítkami. 

B.2.3. Celkové provozní ešení, technologie výroby 

V p ízemí je situováno zázemí personálu, hospodá ská ást budovy a také spole né prostory 

pro klienty Centra a zárove  pro návšt vníky. Na hlavní vstup se zádve ím navazuje recepce a 

úst ední hala. Zám rem dispozi ního uspo ádání bylo umožnit p ímý pr chod od vstupu až 

k zadnímu východu na dv r a umožnit tak kontakt se zbylou ástí areálu. Tato pr chozí 

chodba spojující oba vchody odd luje zónu stravování a hospodá ského úseku od rehabilita ní 

ásti a kancelá í vedení. Hala tvo í srdce celé dispozice a pomocí prosklené p í ky p echází 

plynule v jídelnu. Jídelna je situována podél východní fasády a díky celoplošnému prosklení 

po obvod  mají strávníci p ímý kontakt se zahradou a vn jším prost edím. Severní blok tvo í 

sekce pro zam stnance, rozd lená dále na provoz v kuchyni a úklidovou ást. V jižním k ídle 

se nachází rehabilita ní úsek zahrnující t locvi nu pro rehabilitaci a fyzioterapii, místnost pro 

vodolé bu, dále šatny a zázemí rehabilita ních pracovník . Blíže k hale jsou pak umíst ny 

kancelá e pro vedení domova spolu s kuchy kou a toaletou. Do druhého podlaží vede jednak 

centrální p ímé dvouramenné schodišt  a také dva výtahy (osobní a l žkový) umíst né p ímo 

proti sob  v hale tvo ící komunika ní jádro objektu.  

Druhé nadzemní podlaží plní funkci soukromou, l žkovou, kde mají klienti své ubytovací 

jednotky. Jak již bylo zmín no, je zde celkem 32 jednol žkových pokoj , z toho 20 pokoj

typu A a 12 pokoj  typu B (pro ležící pacienty, se spole nou koupelnou na dva pokoje). 

Pokoje typu A jsou ur ené senior m se zhoršeným zdravotním stavem, kte í pot ebují 

každodenní pé i kvalifikovaného personálu a také výpomoc p i n kterých b žných úkonech. 

Jedná se o osoby, které jsou schopny pohybu, a  už samostatn , za použití podp rných 
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pom cek (nap . berle, hole, chodítka) anebo s pomocí invalidního vozíku. Obyvatel m pokoj

p iléhajících k západní stran  objektu se nabízí výhled do zbylé ásti areálu a dále do 

rekrea ního parku u eky Ostravice, který se rozléhá za tímto pozemkem. Tyto pokoje mají 

možnost p ímo z pokoje východ na p edsazený balkón probíhající po celé délce objektu. 

Pokoje typu B slouží pro ubytování pln  imobilních osob, kte í jsou odkázáni na pomoc 

ošet ovatel . Jsou orientovány na východ a umož ují imobilním obyvatel m vizuální kontakt 

s centrem Hrušova a historickým kostelem situovaným vedle prot jšího bloku. Díky vhodn

volené výšce parapetu a technickému provedení l žka s možností jeho motorického 

polohování vlastní obsluhou budou mít obyvatelé neustálý kontakt se svým okolím. 

Spole enskou funkci zde plní jednak obytná hala s možností odpo inku a posezení, ale také 

velká spole enská místnost. Tato spole enská zóna je umíst na uprost ed dispozice, p iléhá ke 

komunika nímu jádru a v podstat  pomysln  odd luje ob  obytná k ídla s odlišnými typy 

pokoj . Na prot jší stran  p i výstupu ze schodišt  jsou umíst ny ve ejné toalety a také 

zázemí všech ošet ovatel . 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  

Veškeré ve ejn  p ístupné plochy a prostory v objektu, v etn  jednotlivých pokoj  pro 

ubytování klient , jsou ešeny bezbariérov . Návrh je proveden dle vyhlášky .398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání staveb. 

• P ístup do budovy 

P ed hlavním vstupem do objektu (od východu) jsou situovány celkem ty i parkovací stání 

pro osoby ZTP o rozm rech 3,5 x 5 m. Vstupní dve e jsou na automatické otvírání s dv mi 

posuvnými k ídly celkové pr chozí ší ky 2000 mm. Zárove  budou tyto dve e zaskleny 

bezpe nostním sklem a ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy opat eny kontrastními pruhy. 

Nástupní plocha p ed vstupy dodržuje zásady pro manipula ní prostor osob na vozíku, tj. 

maximální výškový rozdíl 20 mm, možnost otá ení vozíku o 360°, bezpe né použití materiál

s protiskluzným povrchem.  

• Komunikace 

L žkový i osobní výtah spl ují min. rozm ry (nástupní plocha, rozm ry kabiny, výšky 

ovládacích prvk , apod.) dány vyhláškou . 398/ 2009 Sb (dále jen „bezbariérová vyhláška“). 

Vnit ní schodišt  v hale je rovn ž navrženo dle zmi ované vyhlášky, tzn.: ob  navržená 

ramena mají stejný po et stup , pr chozí ší ka schodišt  je min. 1500 mm, výška stupn

max. 160 mm, sklon schodiš ového ramene není v tší než 28°, stupnice a podstupnice svírají 
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pravý úhel a po obou stranách schodišt  je zábradlí s madlem ve výšce 900 mm a s p esahy 

min. 150 mm p ed nástupním a výstupním stupn m. Chodby jsou navrženy o min. ší kách 

1500 mm pro pohodlné oto ení osob jedoucích na vozíku. 

• Okna a dve e 

Do spole ných prostor pro klienty jsou bezprahové dve e s min. pr chozí ší kou 900 mm a 

jsou opat eny vodorovnými madly ve výšce 900 mm nad podlahou. Pokud se jedná o dve e 

s prosklenými k ídly, jsou ešeny bu  pomocí bezpe nostního skla anebo jsou opat eny do 

výšky 400 mm nad podlahou proti mechanickému poškození. Podobná pravidla platí i u oken 

s parapetem nižším než 500 mm, veškerá použitá okna sahající až k podlaze jsou proto 

navržena z bezpe nostního skla. Otvíravá okna v pokojích mají pákové ovládání ve výšce 

1000 mm nad podlahou.  

• Ve ejná WC 

Na každém pat e jsou vždy dv  samostatné toalety s bezbariérovým p ístupem. P dorysné 

rozm ry t chto kabin jsou 2100 x 2150 mm. Umíst ní záchodové mísy je ve výšce 460 mm 

nad podlahou, osová vzdálenost od st ny je min 450 mm a po obou stranách je mísa opat ena 

madly ve výšce 800 mm. Každá WC kabina obsahuje též umyvadlo s pákovou baterií, 

umíst né max. 800 mm nad podlahou, umož ující podjetí vozíkem. Osa umyvadla je 

odsazena min. 400 mm od p ilehlé st ny. Vnit ní prostor umož uje oto ení vozíku o 360°. 

Dve e kabin jsou otvíravé ven a mají pr chozí ší ku 800 mm.  

• Pokoje 

Každý z pokoj  je za ízen a vybaven tak, aby umož oval bezpe ný pohyb t chto osob 

s omezenou schopností pohybu. Dispozice umož uje pohodlné otá ení osob na vozíku o 360° 

jak v obytné ásti, tak i v p ilehlé koupeln . Dve e do koupelen mají posuvná dve ní k ídla 

sm rem ven, s pr chozí ší kou 900 mm. Umíst ní a velikosti za izovacích p edm t  je 

navrhnuto dle bezbariérové vyhlášky. Sou ástí koupelny je sprchový kout o rozm rech 1000 x 

1000 mm, který je vytvo en vyspádováním podlahy pod úhlem 2%. Sprchový kout je vybaven 

sklopným sedátkem o rozm rech 450 x 450 mm, ve výšce 460 mm nad podlahou a z obou 

stran je opat en zatahovacími záv sy. Samostatné koupelny u pokoj  typu A mají p dorysné 

rozm ry 2150 x 2700 mm a spole né koupelny pro dva sousední pokoje typu B mají rozm ry 

3200 x 2500 mm, aby umožnili personálu manipulaci s pacienty. Balkony p ilehlé k n kterým 

pokoj m mají hloubku 1500 mm, výškový rozdíl s interiérem je max. 20 mm a zábradlí je 

tvo eno nepr hlednou výplní s madlem ve výšce 1000 mm.  
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B.2.5. Bezpe nost p i užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým zp sobem, aby p i jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nep ijatelné nebezpe í nehod nebo poškození, nap . uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zran ní výbuchem a vloupání. B hem 

užívání stavby budou dodrženy veškeré p íslušné legislativní p edpisy.  

B.2.6. Základní charakteristika objekt

a)Stavební ešení 

Dispozice prvního nadzemního podlaží vychází z provozu pro zam stnance a také spole ných 

prostor pro obyvatele a návšt vníky. Uprost ed dispozice je vytvo en volný prostor, který 

prochází až do druhého patra a nad st ešní rovinou je ukon en proskleným pultovým 

sv tlíkem. Dominantou tohoto volného prostoru je p ímé dvouramenné schodišt . Dispozi ní 

ešení druhého nadzemního podlaží vychází p edevším z rozmíst ní sloup  konstruk ního 

systému. Druhé patro funguje provozn  jako l žková ást s jednotlivými pokoji obyvatel 

Domova pro seniory. 

b) Konstruk ní a materiálové ešení 

• Konstruk ní systém 

ešený objekt je navržen z prefabrikovaného ŽB skeletového konstruk ního systému (fa 

Rieder). Byly použity jednoduché obdélníkové sloupy p es jedno podlaží o rozm rech 300 x 

500 mm, na které jsou uloženy prefabrikované pr vlaky obráceného tvaru „T“. Ší ka st edové 

ásti pr vlaku bez konzol je 300 mm a jeho výška je 450 mm. Pr vlaky jsou v p í ném sm ru 

uloženy na horní plochu sloupu, tedy 250 mm uložení pro jeden pr vlak a jejich výztuž je 

p iva ena k vy nívající výztuži sloup . Tímto zp sobem je i ke spodnímu sloupu p ipevn n 

sloup navazujícího horního podlaží. V míst  sloupu tedy dochází k napojení dvou 

navazujících pr vlak  a zárove  i dvou sloup . 

• Základy 

Základy pro sloupy tvo í dvoustup ové obdélníkové centrické patky, kde první stupe  je 

z monolitického betonu C 16/20 vyztuženého betoná skou výztuží. Pod prvním stupn m je 

proveden podkladní beton z prostého betonu C 8/10 v tl. 100 mm. Druhý stupe  tvo í ŽB 

prefa kalich, který je kotven do monolitického stupn  pomocí ocelových stojek. Vnit ní 

povrch kalichu je opat en hydroizola ním nát rem na bázi asfaltu. Sloupy prvního podlaží 

jsou zapušt ny 800 mm do kalichu a následn  obetonovány. Podkladem pro obvodové zdivo 

jsou základové trámy mezi jednotlivými patkami. Základové trámy jsou také ŽB prefabrikáty 
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obdélníkového pr ezu, které jsou na obou koncích opat eny ozuby a osazeny na kalichy. 

Mezi základovými trámy je proveden št rkopískový hutn ný podsyp, na kterém je 

vybetonována podkladní deska tl. 150 mm z betonu C 16/20 vyztužená KARI sít mi. Na tuto 

podkladní desku je položena hydroizola ní fólie Penefol 750 proti zemní vlhkosti, agresivní a 

prosakující vod . Tato hydroizolace plní zárove  funkci protiradonové ochrany. 

• Svislé nenosné konstrukce a pláš  budovy 

Výpl  obvodové konstrukce mezi sloupy bude z tepeln  izola ních p esných tvárnic P2-500 

tl. 300 mm systému Ytong. Zdivo je zalícováno spolu s vn jšími hranami obvodových sloup . 

Obálka budovy je následn  zateplena pomocí tepeln izola ních desek Multipor v tl. 160 mm. 

Prosklená fasáda prvního podlaží uzavírající jídelnu a rehabilita ní t locvi nu je navržena 

z hliníkových profil  s p erušeným tepelným mostem, kotvených do ŽB pr vlak  naho e a do 

podkladního betonu u dolní hrany (fa Jansen, typ fasády VISS TVS). Výpl  této fasády bude 

z tepeln izola ního bezpe nostního dvojskla. Vnit ní p í ky a d lící st ny budou také 

z vápenopískových tvárnic Silka tl. 200 a 150 mm. Prosklené p í ky odd lující jídelnu a 

spole enskou místnost budou vytvo eny hliníkovými profily tl. 100 mm a bezpe nostním 

dvojsklem, aby bylo zabrán no mechanickému poškození (fa MILT). Nadpraží dve ních i 

okenních otvor  v obvodovém i vnit ním zdivu je vytvo eno pomocí vyztužených 

pórobetonových p eklad  systémového ešení firmy Ytong. Jedná se o nosné p eklady typu 

NOP anebo ploché p eklady typu PSF s nadezdívkou. 

• Instala ní šachty 

Šachty pro svislé rozvody TZB jsou umíst ny ve v tšin  p ípad  vedle sloup  a jsou 

vytvo eny pomocí SDK p edst ny s akustickou izolací. Svislé potrubí odvád jící odpadní a 

deš ovou vodu v místech, kde druhé podlaží p edstupuje p ed první, bude vedeno až ke 

svodnému potrubí v prefabrikovaných sloupech vyzd ných z dutých tvárnic. 

• Výpln  otvor

Výpln  vn jších dve ních a okenních otvor  jsou provedeny z kovových profil  s p erušeným 

tepelným mostem (fa Jansen). Automatické vstupní dve e jsou taktéž z hliníkových profil  a 

pro zasklení je použito izola ní bezpe nostní sklo (fa Rodokov). Veškeré vnit ní dve e 

v p í kách jsou d ev né, v obložkové zárubni. Pouze dve e, jež jsou sou ástí prosklených 

st n, jsou vytvo eny z hliníkových profil . V druhém podlaží bude proveden výlez na st echu. 

Podrobný popis všech jednotlivých výplní spolu s technickými parametry bude p iložen 

v P íloze .2 (výresová ást) v ásti specifikace prvk . 



22 

• Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je taktéž ešena prefabrikovanými dílci a to pomocí p edpjatých ŽB 

dutinových panel  Spirol o výšce 250 mm (fa Goldbeck). Stropní panely jsou ukládány na 

vykonzolované ozuby pr vlak  a výškov  jsou zarovnány s úrovni horní hrany pr vlak . 

Souvislý balkón probíhající podél celé západní strany je vytvo en vyložením stropní 

konstrukce do hloubky 1500 mm. Ve vedlejším podélném traktu navazujícím na balkón jsou 

všechny ŽB panely uloženy v opa ném sm ru oproti zbylé ásti, tzn. ve sm ru vyložení 

konstrukce. Z tohoto d vodu jsou na prodloužené pr vlaky u ady B v prvním podlaží 

umíst ny p ídavné ŽB p edpjaté pr vlaky, na nichž jsou následn  uloženy ŽB panely. 

Vykonzolování balkónu a zárove  p edsazení podesty požárního schodišt  je vytvo eno 

pomocí ISO nosník  s p erušeným tepelných mostem, jejichž nosná výztuž je zabetonovaná 

do dutin ŽB panel . Ve všech místnostech prvního i druhého podlaží je proveden snížený 

podhled vytvo en zav šením kazetových dílc . Jedná se o sádrové stropní kazety Casovoice o 

rozm rech 600 x 600 mm zasazených do zav šených rošt  z pozinkované oceli (fa Rigips). 

• Schodišt  a výtahy 

Pro výtahovou šachtu je použit systém z ŽB prefabrikovaných dílc  tl. 120 mm (fa Rieder) a 

dodávku výtahových kabin zajistí fa Lift Components. Kabina osobního výtahu OH630 má 

rozm ry 1100 x 1400 x 2000 mm (š x l x v) a spl uje minimální rozm ry pro bezbariérové 

užívání. L žkový a zárove  evakua ní výtah OH1600 má kabinu o rozm rech 1500 x 2500 x 

2000 mm (š x l x v). Hlavní schodišt  v hale je vytvo eno z masivních d ev ných stup

ukotvených ke dv ma ocelovým schodnicím probíhajících pod nimi. Schodnice jsou 

z ocelových válcovaných profil  osov  vzdálených cca 300 mm od vn jšího okraje ramene a 

jsou ukotveny do pr vlaku a do základu. Schodišt  je p ímého tvaru se stupni o rozm rech 

160 x 310 mm. Tvo í jej dv  ramena o 12 stupních a mezipodesta, jíž podpírají dva ocelové 

sloupky. K jižní fasád  p iléhá venkovní požární únikové schodišt . Jedná se o p ímé ocelové 

(pozink) schodišt  se dv ma rameny a mezipodestou o pr chozí ší ce 1200 mm. Schodišt

tvo í bo ní schodnice, do kterých jsou ukotveny nášlapy z ocelových rošt . 

• St ešní konstrukce 

Jednopláš ová plochá st echa má spádovou vrstvu vytvo enou leh eným betonem. Silikátová 

vrstva je použita z d vodu rozdílných spád  st ešních rovin, za ú elem dosáhnout 

v nejvyšších bodech st echy stejné výšky. Atika je vyzd na ze stejných tvárnic použitých pro 

obvodové nenosné zdivo – tedy p esných tvárnic Ytong P2-500 tl. 300 mm, zateplených 160 
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mm deskami Multipor. Tepelná izolace st echy je z minerální vaty o celkové tlouš ce 240 mm 

kterou budou tvo it dv  vrstvy s navzájem p eloženými spárami (fa Rockwool). St ešní 

krytina ploché st echy je povlaková, jedná se o SBS modifikované asfaltové pásy ve dvou 

vrstvách na sob  (fa Vedag). Celková odvod ovaná plocha objektu je rozd lena do n kolika 

menších úsek  a ty jsou vyspádovány do celkem osmi st ešních vpustí s ochranným košem. 

Nad st ešní rovinu jsou rovn ž vyúst ny i v trací potrubí odpadní kanalizace a komínové 

t leso odvád jící spaliny od kondenza ního kotle. Výlez na st echu je umíst n ve druhém 

podlaží v prostorách skladu za výtahovou šachtou. Jedná se o otvor p dorysných rozm r  900 

x 1600 mm, jehož sou ástí jsou skládací p dní schody a zaizolované st ešní víko 

z pozinkovaného materiálu. Prosv tlení dlouhé chodby v druhém podlaží a také centrální ásti 

nad schodiš ovým prostorem je zajišt no jedním velkým a druhým menším proskleným 

sv tlíkem. Oba tyto sv tlíky vystupují nad st ešní rovinu a jsou tvo eny z podobného 

hliníkového profilu a izola ního dvojskla jako prosklená fasáda prvního podlaží (fa Jansen, 

typ VISS TVS). Sv tlíky mají pultový tvar se sklonem cca 4°. P ístup k t mto sv tlík m je na 

st eše zajišt n pomocí dlažby ukládané do roštu. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební dílce a použité technologie jsou z tradi ních materiál , rozm r  a vždy od 

kvalifikovaných výrobc . Statická únosnost stavebních materiál  je garantovaná výrobci 

systém . Konstrukce budou realizovány dle standardních postup  p i výstavb , 

nep edpokládá se použití zvláštních technologií. P i provád ní konstrukcí musí být dodrženy 

max. dovolené odchylky podle SN EN 13670-1. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

a) Technické za ízení 

Navrhovaný Domov pro seniory je pomocí zemního vedení napojen na stávající distribu ní 

sí  nízkého nap tí p ípojkou vedoucí až k nejbližšímu stožáru vedení a kon ící p ípojkovou 

sk íní na tomto stožáru. Pitnou vodu bude objekt odebírat p ímo z ve ejného vodovodu 

vedoucí pod místní komunikací Stará cesta. Odvád ní splaškových vod z objektu bude ešeno 

napojením na ve ejnou kanalizací též vedoucí pod touto komunikací. Pomocí plynovodní 

p ípojky bude odbírán z distribu ní sít  st edotlakého plynovodu také zemní plyn. Srážková 

voda bude pomocí deš ové kanalizace svedena do jímací nádoby umíst né v zemi na 

pozemku. Dále bude nasbírána deš ová voda využívána k zavlažování zelen  a také áste n

k splachování WC.  
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b) Vý et technických a technologických za ízení 

Jednotlivá technická a technologická za ízení jsou zakreslena a orienta n  popsána ve 

výkresové ásti PD. 

B.2.8. Požárn  bezpe nostní ešení 

V rámci bakalá ské práce nebyla tato ást ešena samostatn . Nebyl proveden žádný posudek 

ani výpo et požárního rizika nebo stupn  požární bezpe nosti. Tuto ást bude posuzovat 

požární specialista. 

Objekt je navržen tak, aby byla v p ípad  vzniku požáru zaru ena minimální únosnost a 

požární odolnost všech konstrukcí.  Bezpe ný odstup od sousedních objekt  eliminuje ší ení 

požáru. P i návrhu objektu byly dodrženy základní zásady pro nutnou evakuaci osob a zví at 

v p ípad  požáru. Jedna úniková cesta je tvo ena evakua ním (zárove  též l žkovým) 

výtahem umíst ném uprost ed dispozice, ze kterého lze vyjít co nejrychleji ven hlavním pop . 

zadním východem. Druhá úniková vede z druhého podlaží rovnou ven na terén a to p es 

venkovní požární únikové schodišt  umíst né na jižní fasád .  Dve e vedoucí ven 

k únikovému schodišti budou navrženy jako požární. Požární zásahové jednotky budou mít 

p ístup k objektu jednak z místních komunikací a také z parkovací plochy p ed objektem. 

B.2.9. Zásady hospoda ení s energiemi 

a) Kritéria tepeln  technického hodnocení 

Jednotlivé konstrukce a materiálové skladby, z nichž bude objekt zkonstruován, odpovídají 

požadavk m normy SN 73 05 40 - Tepelná ochrana budov. Z tepelného hlediska byly 

posouzeny pouze nejd ležit jší skladby vn jšího plášt  budovy (st ešní pláš , obvodová 

konstrukce a podlaha na terénu). Jedná se o základní tepeln  technické posouzení stavebních 

konstrukcí z hlediska prostupu tepla a vodní páry v programu Teplo a porovnání 

s požadovanými normovými hodnotami. Viz. p ílohy k textové ásti bakalá ské práce.  

Nebyl zpracován žádný energetický posudek ani pr kaz energetické náro nosti budovy. Tyto 

posudky nejsou obsahem projektové dokumentace. 

b) Posouzení využití alternativních zdroj  energií 

V návrhu se po ítá pouze s využitím tepelného erpadla zem -voda. Tepelná energie bude 

odebírána ze zem  pomocí plošných kolektor . Kolektory budou vytvo eny z n kolika 

ad potrubí uspo ádaného do smy ek umíst ných ve výkopu hlubokém p ibližn  1,8 m, délka 

ady je 20 m a vzdálenosti ad cca 3 m. Tepelné erpadlo bude sloužit jako zdroj tepla pro 
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vytáp ní a oh ev teplé vody. Jako dopl kový zdroj je navržen plynový kotel. Výpo et ani 

posudek tohoto návrhu nebyl proveden. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 

• V trání 

V trání celého objektu bude ešeno jednak p irozen  okny a zárove  také vzduchotechnikou. 

Pot eba v trání p es jednotku VZT vzniká p edevším u WC kabin umíst ných uprost ed 

dispozice, dále pak u p ípravny jídel a jednotlivých koupelen umíst ných u pokoj . 

V prostorách, kde se bude shromaž ovat v tší po et osob jako je jídelna, spole enská 

místnost, rehabilita ní t locvi na a také na chodbách a v halách, bude použita 

vzduchotechnika pouze jako dopln ní p irozeného zp sobu v trání. Ostatní místnosti sloužící 

zam stnanc m budou v trány pouze p irozen  otevíratelnými okny a dve mi. 

• Vytáp ní 

Objekt bude vytáp n jednak zemním plynem pomocí kondenza ního kotle a jednak za pomocí 

tepelného erpadla odebírajícího energii ze zemních plošných kolektor  na samotném 

pozemku. Bude využito tepelného erpadla zem -voda s integrovaným zásobníkem. Bude se 

jednat o teplovodní rozvody s centrálním zdrojem umíst ným v technické místnosti. Vytáp ní 

chodeb, hal a spole ných prostor bude za použití teplovodních stropních sálavých panel

integrovaných do kazetového podhledu. Pokoje všech ubytovaných osob i ostatní místnosti 

menších rozm r  budou vytáp ny pomocí plochých otopných t les umíst ných na st n , pop . 

v koupelnách pomocí žeb íkových radiátor .  

• Osv tlení 

Veškeré obytné místnosti pokoj  pro klienty jsou osv tleny p ímo prosklenými okenními 

otvory. Pokoje jsou p ízniv  prosv tleny i z hlediska sv tových stran, kdy jedna ada pokoj

je orientována na východ a druhá na západ. Nadpr m rným slune ním zisk m v jednotlivých 

pokojích zabra ují venkovní posuvné okenice. Dlouhé chodby vedoucí k pokoj m jsou 

osv tleny po stranách nebo na koncích francouzskými okny, pop . proskleným st ešním 

sv tlíkem. Další sv tlík rovn ž osv tluje prost ední ást objektu, ve které se nachází 

spole enská místnost a komunika ní jádro se schodišt m. Tento centrální sv tlík je pultového 

tvaru a vyvýšená ást umož uje otev ení n kterých modul  z d vod  v trání. Zastín ní této 

obrovské prosklené plochy je zajišt no pomocí posuvné skládací rolety (textilní) uchycené 

k rámu sv tlíku, která se v p ípad  nadm rného proslun ní vysune. V p ízemí je denní 

osv tlení a proslun ní zajišt no okny nebo prosklenou fasádou tém  ve všech ástech. 
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Z d vod  zastín ní ásti p dorysu p evislou hmotou druhého podlaží, byly k východní fasád

umíst ny pouze technické místnosti pro šatny a prádelnu. Stín ní v tších prosklených ploch 

bude pomocí vnit ní stínící techniky nebo zelení osazenou p ed objektem. Um lé osv tlení 

bude zajiš ovat osv tlení n kolika místností umíst ných uvnit  dispozice (koupelny, WC) a 

bude navrženo dle výb ru stavebníka. 

• Zásobování vodou  

Odb r pitné vody je navržen pomocí p ípojky ke stávajícímu vodovodnímu adu. Zásobování 

objektu teplou vodou bude zajišt no centráln  ze samostatného zásobníku o objemu min. 300 

l, do kterého bude teplo p ivád no bu  z kotle anebo z erpadla. Ke splachování toalet bude 

áste n  používána i nasbíraná deš ová voda. 

• Nakládání s odpady 

viz. kapitola B.2.7 a). V trací potrubí kanalizace bude vyvedeno nad st echu objektu. 

Komunální odpad, jenž vznikne p i užívání, bude t íd n a likvidován dle sm rnic m sta. Na 

pozemku u zásobovacího vstupu do objektu, bude vyhrazeno místo pro skladování 

komunálního odpadu. 

• Zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

V pr b hu výstavby dojde zcela jist  k negativnímu ovlivn ní životního prost edí v okolí 

stavby stavební inností - hluk, prach, zvýšená nákladní doprava. Snahou investora zcela jist

bude, aby toto období bylo asov  co nejkratší - p edpokládáme ádov  24 m síc . Po 

ukon ení výstavby se stav životního prost edí vrátí v podstat  k sou asnému stavu. Vlastní 

objekt není zdrojem žádných látek, vliv i prvk , které by zhoršovaly stav životního 

prost edí v jeho okolí. Stavba bude zajiš ovat, aby hluk a vibrace p sobící na uživatele byly 

na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prost edí a pracovišt . 

B.2.11. Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku se p edpokládá maximáln  st ední hodnota radonového rizika. Jako 

protiradonová ochrana je použita hydroizola ní fólie Penefol 750 o tl. 2 mm. Další stavební 

opat ení nejsou nutná. 

b) Ochrana p ed bludnými proudy 

Korozní pr zkum a monitoring bludných proud  nebyl proveden, jedná se o b žnou stavbu, 

která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se nep edpokládá. 
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c) Ochrana p ed technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (nap . trhacími pracemi, dopravou, pr myslovou inností, 

pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nep edpokládá. 

d) Ochrana p ed hlukem 

Stavba bude zajiš ovat, aby hluk a vibrace p sobící na uživatele byly na úrovni, která 

neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prost edí a pracovišt . V navrhovaném objektu 

nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 

e) Protipovod ová opat ení 

Stavbou nevznikají nová protipovod ová opat ení. 

f) Ostatní ú inky  

Navrhovaný objekt není nijak ovlivn n poddolováním nebo výskytem d lních plyn . Vliv m 

zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat díky navrženým hydroizola ním 

souvrstvím v úrovni spodní stavby. 

B.3. P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Veškeré p ípojky inženýrských sítí od objektu (kanalizace, p ípojka NN, voda, plyn) budou 

napojeny na nové rozvody revitalizovaného území vedené p evážn  pod nebo v blízkosti ulice 

Stará cesta. Navrhovaný Domov pro seniory je pomocí zemního vedení napojen na stávající 

distribu ní sí  nízkého nap tí p ípojkou vedoucí až k nejbližšímu stožáru vedení a kon ící 

p ípojkovou sk íní na tomto stožáru. Pitnou vodu bude objekt odebírat p ímo z ve ejného 

vodovodu vedoucí pod místní komunikací Stará cesta. Odvád ní splaškových vod z objektu 

bude ešeno napojením na ve ejnou kanalizací též vedoucí pod touto komunikací. Pomocí 

plynovodní p ípojky bude odbírán z distribu ní sít  st edotlakého plynovodu také zemní plyn. 

Srážková voda bude pomocí deš ové kanalizace svedena do jímací nádoby umíst né v zemi 

na pozemku. Dále bude nasbírána deš ová voda využívána k zavlažování vegetace a také 

áste n  k splachování WC.  

b) P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

Tato ást není sou ástí zpracování bakalá ské práce. 

B.4. Dopravní ešení 

a) Popis dopravního ešení 
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Návrh dopravy v okolí stavebního pozemku vychází z plánované urbanistické studie území a 

rozvíjí toto ešení. Napojení pozemku na ve ejné komunikace bude provedeno formou 

chodník  pro p ší, p íjezdových cest a vybudováním parkovišt  na ešené parcele. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

P íjezd motorovými vozidly bude možný z ulice Še íková (z jihu) a sou asn  z ulice 

Jasmínová (ze severu) na parkovišt  umíst né p ed objektem. 

c) Doprava v klidu 

Na ploše vyhrazené pro parkování se po ítá s 28 b žnými parkovacími stáními a ty mi místy 

pro osoby ZTP. B žné stání je o rozm rech 2,5 x 5 m, stání pro osoby ZTP mají plochu 3,5 x 

5 m. ást t chto stání je krytá p esahem druhého podlaží. 

d) P ší a cyklistické stezky 

P ístup pro p ší bude umožn n ze všech komunikací p iléhajících pozemku. Hlavní p ístup 

sm ující na osu hlavního vstupu do objektu je však orientován k ulici Stará cesta (z 

východu). Na ulici Stará cesta a Slune ní bude z ízena zastávka MHD, pro lepší dostupnost 

místa a spojení s m stem. Nov  navržené chodníky budou o min. ší ce 1,5 m. 

B.5. ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Krom výkopových prací pro základy, zemní kolektor nebo jímací nádrž na deš ové vody 

nebudou pot eba žádné terénní úpravy. Stavební pozemek je rovinatý. 

b) Použité vegeta ní prvky 

Volné plochy, které na pozemku z stávají bez zpevn ní povrchu nebo jiného využití, budou 

následn  opat eny travnatým porostem. Polouzav ený venkovní prostor, který vytvá í podélná 

k ídla objektu v jižní ásti pozemku bude osazen k ovinami, d evinami pop . jinými 

okrasnými rostlinami. Tato vysazená zele  bude tvo it pr hledovou bariéru na parkovišt  a 

zárove  zp íjemní hluchý prostor, do kterého jsou orientované n které pokoje. 

c) Biotechnická opat ení 

Bakalá ská práce tato opat ení ne eší. 

B.6. Popis vliv  stavby na životní prost edí 

a) Vliv na životní prost edí 
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V pr b hu výstavby dojde zcela jist  k negativnímu ovlivn ní životního prost edí v okolí 

stavby stavební inností - hluk, prach, zvýšená nákladní doprava. Po ukon ení výstavby se 

stav životního prost edí vrátí v podstat  k sou asnému stavu. Vlastní objekt není zdrojem 

žádných látek, vliv i prvk , které by zhoršovaly stav životního prost edí v jeho okolí. 

Stavba bude zajiš ovat, aby hluk a vibrace p sobící na uživatele byly na úrovni, která 

neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prost edí a pracovišt . 

b) Vliv na p írodu a krajinu 

B hem výstavby ani užívání objektu nebude mít stavba negativní vliv na p írodu ani krajinu. 

c) Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

V blízkém okolí ani širším dosahu se nenachází evropsky významné lokality nebo pta í 

oblasti spadající do ochrany Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chrán ných 

území Natura 2000. 

d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv r  zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA 

V rámci bakalá ské práce nebylo toto stanovisko EIA ešeno. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p edpis

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Objekt není ur en pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v p ípad  ohrožení budou využívat 

místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

Není p edm tem mé bakalá ské práce. 

b) Odvodn ní staveništ

Není p edm tem mé bakalá ské práce. 

c) Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

P ístup na staveništ  bude z ulice Jasmínová a Še íková. 

d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 
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P i provád ní stavby bude pot eba minimalizovat dopady na okolí staveništ  z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti atd. V pr b hu výstavby je pot eba dodržovat no ní klid, udržovat istotu 

na staveništi i v jeho bezprost edním okolí (pokud dojde k zne išt ní nap . místní 

komunikace) a neblokovat dopravu na místní komunikaci t žkou stavební technikou nad 

nezbytn  nutnou míru. 

e) Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin 

Staveništ  bude po celém obvodu opat eno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Tímto 

opat ením bude zajišt na ochrana staveništ  a odd lení od okolí.  

f) Maximální zábory pro staveništ  (do asné/trvalé) 

K trvalému záboru pro prostory staveništ  dojde pouze na území ešené parcely. Veškeré 

skládky materiál  a odstavení staveništní techniky bude ešeno na samotném pozemku. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace 

Odpady, které vzniknou p i výstavb ešeného objektu, budou likvidovány v souladu se 

zákonem . 154/2010 Sb., o odpadech. 

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

P edb žn  se nep edpokládá s dovozem anebo odvozem vykopané zeminy mimo staveništ . 

Zemní práce budou provád ny v pot ebném rozsahu pro základové konstrukce a z ízení 

p ípojek. 

i) Ochrana životního prost edí p i výstavb

V pr b hu výstavby dojde zcela jist  k negativnímu ovlivn ní životního prost edí v okolí 

stavby stavební inností - hluk, prach, zvýšená nákladní doprava. Snahou investora zcela jist

bude, aby toto období bylo asov  co nejkratší - p edpokládáme ádov  24 m síc . Po 

ukon ení výstavby se stav životního prost edí vrátí v podstat  k sou asnému stavu. B hem 

realizace stavby je nezbytn  nutné dodržovat veškeré p edpisy a vyhlášky tykající se 

provád ní staveb, ochrany životního prost edí a p edpisy o bezpe nosti práce. 

j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis

P i veškerých pracích, vztahujících se k výstavb  objektu, je nutno dodržovat bezpe nostní 

p edpisy, zejména vyhl. . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 
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ochranu zdraví p i práci na staveništích. Z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví musí být 

stavba v souladu s p edpisy a normami SN i ve fázi jejího užívání. Bude použito zdravotn

nezávadných materiál , d ležité je také dodržení všech technických požadavk  a podmínek 

uvád ných výrobci. Sou ástí bezpe ného provozu v budov  je bezbariérové ešení celého 

objektu. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 

viz. kapitola B.2.4  Bezbariérové užívání stavby. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

P i zásobování staveništ  bude brán ohled na provoz ve ejné dopravy a chodc . Stavbou 

nevznikají zvláštní dopravn  inženýrská opat ení. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 

Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku a nejsou stanoveny žádné 

speciální podmínky pro provád ní stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl í termíny 

Zahájení výstavby je v kv tnu r. 2015, dokon ení stavby se p edpokládá do dvou let od 

vydání stavebního povolení, tzn., že stavba bude dokon ena do poloviny roku 2017. Stavba 

není len na na etapy, bude provedena jako jednorázová akce.   

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku p edpokládají b žný postup výstavby: 

- Skrývka ornice, výkopové práce 

- Betonáž monolitických ástí základ , osazení prefabrikátových komponent  základ

- Hydroizolace spodní stavby 

- Montáž ŽB skeletové konstrukce (sloupy + pr vlaky) v 1.NP 

- Zd ní výpl ových obvodových st n a p í ek v 1.NP 

- Montáž stropu nad 1.NP z prefabrikovaných ŽB panel

- Montáž ŽB skeletové konstrukce (sloupy + pr vlaky) v 2.NP 

- Zd ní výpl ových obvodových st n a p í ek v 2.NP 

- Montáž stropu nad 2.NP z prefabrikovaných ŽB panel

- Zhotovení ploché st echy 

- Montáž lehkého obvodového plášt , st ešních sv tlík , osazení výplní otvor

- Kompletace vnit ních rozvod  TZB a VZT 

- Dokon ovací práce – vnit ní obklady, skladby podlah, kompletace podhled
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- Povrchové úpravy – vnit ní, vn jší 

- Okolní zpevn né plochy 

-

C. Situa ní výkresy 

viz P íloha 2: C.1 Situace širších vztah  M 1: 1000 

 C.2 Situace architektonická M 1: 500  

 C.3 Situace koordina ní M 1: 250 

 C.4 Situace vyty ovací M 1: 500 

D. Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

SO 01 – Domov pro seniory

D.1.1. Architektonicko – stavební ešení 

a) Technická zpráva 

• Architektonické, výtvarné a materiálové ešení 

viz. kapitola B.2.2.b) Architektonické ešení  

• Dispozi ní a provozní ešení 

viz. kapitola B.2.3. Celkové provozní ešení, technologie výroby 

• Bezbariérové užívání stavby 

viz. kapitola B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

• Konstruk ní a stavebn  technické ešení 

viz. kapitola B.2.6. b) Konstruk ní a materiálové ešení 

• Technické vlastnosti stavby (tepelná technika, osv tlení, akustika, vibrace) 

viz. kapitola B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení, dále 

kapitola B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi a kapitola B.2.10 Hygienické požadavky na 

stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 
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b) Výkresová ást 

viz P íloha 2: 01 Základy M 1:50 

 02 P dorys 1.NP M 1:50 

 03 P dorys 2.NP  M 1:50 

 04 ezy M 1:50 

 05 Plochá st echa M 1:50 

 06 Stropní konstrukce nad 1.NP M 1:50 

 07 Pohledy Z,V M 1:100 

 08 Pohledy S,J M 1:100 

 09 Vizualizace objektu  

 10 Architektonický detail 

D.1.2. Stavebn  konstruk ní ešení 

Tato ást nebyla v bakalá ské práci ešena. Bude vypracována statikem stavebních konstrukcí. 

D.1.3. Požárn  bezpe nostní ešení 

Základní informace vyplývají z kapitoly B.2.8. Požárn  bezpe nostní ešení. Tato ást bude 

podrobn ji vypracována požárním specialistou. 

D.1.4. Technika prost edí staveb 

Základní informace vyplývají z kapitoly B.2.7. Základní charakteristika technických a 

technologických za ízení, dále z kapitoly B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi a také B.2.10 

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí. Tato ást 

bude podrobn ji vypracována technikem specializovaným na TZB (jedná se o zam ení na 

vytáp ní a VTZ, zdravotní techniku a elektrotechnická za ízení). 

D.2. Dokumentace technických a technologických za ízení 

Není obsahem projektové dokumentace. 

E. Dokladová ást 

Tato ást nebyla v bakalá ské práci ešena. 
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5. Záv r 

Ú elem mé bakalá ské práce bylo navrhnout domov pro seniory v Hrušov , který svým 

obyvatel m poskytne finan n  dostupné a zárove  komfortní ubytovaní v jednol žkových 

pokojích. Zám rem návrhu této budovy bylo potla it dojem b žného nemocni ního za ízení, 

a koli plní funkci zdravotní a sociální pé e. Naopak snahou bylo vytvo it p íjemné a vzdušné 

prost edí ubytovaným osobám, kde mohou prožít d stojn  své stá í. Domov pro seniory 

nabídne celkem 20 pokoj  pro mén  sob sta né osoby a 12 pokoj  pro ubytování imobilních 

klient . Ubytovaným senior m bude neustále k dispozici kvalifikovaný personál, který 

zajiš uje jednak stravování, každodenní pé i a pomoc p i b žných úkonech, úklid a vým nu 

prádla, ale také rehabilita ní cvi ení a spole enské aktivity. Celkové provedení objektu i jeho 

umíst ní v rámci nového urbanistického plánu zajistí senior m plnohodnotné prožití ur itého 

období p ed koncem jejich dlouhé životní pouti. 
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6. Výpo tová ást 

6.1. Tepeln  technické posouzení 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Obvodový pláš  - v míst  ŽB sloupu 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Ytong omítka vnit ní  0,005       0,350  10,0 
   2  Železobeton 1  0,300       1,430  23,0 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,005       0,700  40,0 
   4  Ytong Multipor  0,160       0,045  3,0 
   5  Ytong omítka vn jší  0,010       0,190  35,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,240 kg/m2,rok 
  (materiál: Ytong omítka vn jší). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
  

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0050 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 5,5582 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Obvodový plášt - v míst  výpl ového zdiva 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Ytong omítka vnit ní  0,005       0,350  10,0 
   2  Ytong P2-500  0,300       0,150  7,0 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,005       0,700  40,0 
   4  Ytong Multipor  0,160       0,045  3,0 
   5  Ytong omítka vn jší  0,010       0,190  35,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,240 kg/m2,rok 
  (materiál: Ytong omítka vn jší). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
  

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1227 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 5,3711 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLN N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Plochá st echa - u vpusti 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   2  Keramzitbeton 1  0,050       0,280  8,0 
   3  Rockwool Dachrock Max  0,120       0,045  2,95 
   4  Rockwool Dachrock Max  0,120       0,045  2,95 
   5  Vedag Vedatop SU  0,003       0,170  25000,0 
   6  Vedag Euroflex  0,0052       0,170  20000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,117 kg/m2,rok 
  (materiál: Vedag Vedatop SU). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
  

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,3230 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,1930 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLN N 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLN N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Linoleum  0,002       0,190  1880,0 
   2  Lepidlo  0,002       0,220  1350,0 
   3  Železobeton 1  0,040       1,430  23,0 
   4  Polyetylén LD  0,001       0,330  94000,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,100       0,034  30,0
   6  Vedag Vedaplan 1.8 / 2.0  0,020       0,170  100000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,060 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 Z (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
  

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0199 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0131 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLN N 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Strop s podlahou nad venkovním prostorem 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Linoleum  0,002       0,190  1880,0 
   2  Lepidlo  0,002       0,220  1350,0 
   3  Železobeton 1  0,050       1,430  23,0 
   4  Polyetylén LD  0,001       0,330  94000,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,040       0,034  30,0
   6  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   7  Ytong Multipor  0,300       0,045  30,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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