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Anotace: 

SZARZECOVÁ Eva, Dům s pečovatelskou službou Slezská Ostrava, Bakalářská 

práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 55 stran, 2015, 

vedoucí práce: Ing. arch. Jan Kovář. 

Předmětem bakalářské práce je návrh a stavebně-technické řešení domu 

s pečovatelskou službou ve Slezské Ostravě, a zpracování dokumentace pro 

stavební povolení. Urbanistické řešení vychází z umístění na pozemku, který se 

nachází na jižním svahu Hladnovského kopce s výhledem na centrum Ostravy 

s dominantou Nové radnice. Návrh je zaměřen na ubytovací služby pro seniory a 

osoby se sníženou soběstačností. Navržený objekt je třípodlažní a poskytuje 22 

ubytovacích jednotek pro jednotlivce. Součástí služeb domu s pečovatelskou službou 

je rehabilitační centrum, jídelna a lékař. 

 

Klíčová slova: 

Dům s pečovatelskou službou, terasový dům, bydlení pro seniory, Slezská Ostrava, 

Porotherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract: 

SZARZECOVÁ Eva, Nursing home Slezská Ostrava, Bachelor Thesis, VŠB-TU 

Ostrava,  Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 55 pages, 2015, 

Thesis tutor: Ing. arch. Jan Kovář     

Subject of the Bachelor Thesis is a proposition of structural and technical solution of 

a nursing house in Slezská Ostrava and documentation processing for the building 

permission. Urban solution is based on location of the property, which is located at 

south slope of the Hladnov hill with view of Ostrava city center and New Town Hall. 

Design is aiming for accommodation services for seniors and incompetent people. 

Designed object is three stored and offers 22 accommodation units for individuals. 

Part of the nursing's house service is also physiotherapy centre, canteen and medical 

doctor. 

 

Keywords: 

Nursing house, terraced house , senior accomodation, Slezská Ostrava 
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1. SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

C x/x   třída betonu 

Č.  číslo 

ČSN   česká technická norma 

ČSN EN  Harmonizovaná Česká technická norma 

DIČ  daňové identifikační číslo 

DN   jmenovitá světlost potrubí v mm 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EIA   Environmental Impact Assessment- vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí 

EPS   expandovaný polystyren 

ER    elektrický rozvaděč 

IČ  identifikační číslo osoby 

Kč   korun českých 

m   metr  

m2   metr čtvereční  

m3    metr krychlový 

mm   milimetr  

m n.m. metrů nad mořem 

NN   nízké napětí 

Mob  Městský obvod 

NP   nadzemní podlaží 

p. č.    parcelní číslo 

PSČ  poštovní směrovací číslo 

S-JTSK  souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Sb.   sbírka 

SO   stavební objekt 

Tel.  telefonní číslo 

XPS   extrudovaný polystyren 
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2. ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem Domu s pečovatelskou službou 

Slezská Ostrava. Návrh domu řeší urbanistickou a architektonickou koncepci, která se 

snaží o splynutí s lokalitou Hladnovského kopce a okolní klidné zástavby převážně 

rodinnými domy. 

 Obsah bakalářské práce se skládá z architektonicko-stavební části: částečné 

dokumentace pro provádění staveb dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

stavby a specializace Pozemní stavitelství [3], která bude obsahovat technické 

detaily. Součástí projektové dokumentace jsou rovněž průvodní a technická zpráva, 

výkresová část, skladby konstrukcí a výpisy prvků. Práce je vypracována do úrovně 

dokumentace pro provádění staveb dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 

č.62/2013 o dokumentaci staveb [6].  

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla architektonická studie z 

Ateliérové tvorby II a Dokumentace pro stavební povolení z Ateliérové tvorby Va.   

 Dále bude přiloženo tepelně technické posouzení vybraných konstrukci v 

programu Teplo 2014 a technické listy použitých materiálů. 
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3. CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

 

Řešené území se nachází v Moravskoslezském kraji, městském obvodu 

Slezská Ostrava, statutárního města Ostrava. Pozemek je bývalým tréninkovým 

fotbalovým hřištěm a leží na jižním svahu Hladnovského kopce, v přímé návaznosti 

na stadion Bazaly. Kolem pozemku obíhá silnice třetí třídy Michálkovická, na kterou 

je pozemek napojen obslužnou komunikací. Okolní zástavba je klidná, 

charakterizována převážně rodinnými domy.  

V blízkosti domu se nachází Šlapetova vila, která je 

od 1.července 2008 vyhlášena národní kulturní památkou podle nařízení vlády číslo 

170/2008 Sb. pod nesprávným názvem Lískova vila. 

Pozemek se nachází na poddolovaném území, které vzniklo v důsledku důlní 

činnosti na nedalekém hlubinném Dole Petra Bezruče. Ten je od roku 1992 uzavřen. 

Dvojice kovových těžních věží byla počátkem 20. století prohlášena za technickou 

památku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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4. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Urbanistické a architektonické řešení bylo zpracováno na základě studie 

z Ateliérové tvorby II. Urbanistické řešení vychází z umístění pozemku ve svahu a 

v návaznosti na klidnou zástavbu, převážně rodinnými domy. Stavba je navržena na 

nezastavěném pozemku na ulici Michálkovická ve Slezské Ostravě na parcele 1355, 

který původně sloužil jako tréninkové fotbalové hřiště. Díky tomu je v rovině, 

navzdory okolnímu svažitému terénu. Objekt je navržen jako třípodlažní terasový 

dům, který nenarušuje výhledy z okolních domů. Díky navrženému průchodu je dům 

veřejně průchozí za pomocí lávky skrz terasu v 2. NP z ulice Michálkovická přes 

řešený pozemek. Na ulici Michálkovická je pozemek dále napojen dvěma obslužnými 

komunikacemi. 

Vzhledem k rozměrům a umístění parcely byl navržen obdélníkový půdorys 

domu na délku pozemku. Díky terasovému rozvržení domu se nabízí výhledy na 

centrum Ostravy. Každý byt tak má svou terasu. První podlaží je díky umístění 

veškerých veřejných zón nejobjemnější, tvoří tedy podstavu celému domu. 

V následujících dvou podlažích se nacházejí pouze byty. Díky stejným proporcím a 

terasovému posunutí vzniklo na terase druhého podlaží podloubí, které bude sloužit 

jako veřejné. Celý objem domu je přerušen ve druhém a třetím podlaží, díky čemuž 

vzniká průchod celým domem, zajištěný lávkou z ulice. Z terasy se dá sejít po 

ocelovém schodišti. Návrh průchodu je ozvláštněn šikminou, která směřuje jako 

paralaxa k ostravské Nové radnici. 
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5. STAVEBNÍ ČÁST 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 

Dům s pečovatelskou službou Slezská Ostrava 

b) místo stavby  

 

ul. Michálkovická, Slezská Ostrava, PSČ  710 00 

Okres Ostrava, kraj Moravskoslezský 

p. č. 1355 

c) předmět dokumentace 

 

Předmětem dokumentace je projekt novostavby domu s pečovatelskou službou na 

ulici Michálkovická ve Slezské Ostravě. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Úřad MOb Slezská Ostrava  

Ostrava Muglinov 

Bohumínská 134 

71200 Ostrava 

IČ: 00845451 

DIČ: CZ 00845451 

Tel.: 599 410 011 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Eva Szarzecová 

735 14 Orlová - Lutyně 

Klidná 304 

 Tel.: 737 907 082 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě platných právních předpisů a 

norem České Republiky. Vycházeno bylo z map daného katastrálního území a 

vizuální prohlídky staveniště. Projekt byl zpracován na základě vypracované 

architektonické studie a urbanistického řešení z Ateliérové tvorby II. a dokumentace 

pro stavební povolení z Ateliérové tvorby Va.  

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

 

Stavba domu s pečovatelskou službou je navržena na nezastavěném pozemku na 

ulici Michálkovická ve Slezské Ostravě na parcele 1355. Dotčenými pozemky budou 

parcely č. 1342, 1343, 1345, 1354/1, 1354/2, 1349, 5623/1. 

Stavební pozemek má rozlohu 13454,5 m2. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

 

Řešené území se nachází na parcele dnešního tréninkového fotbalového hřiště, 

které již není využíváno, a je určeno pro zastavění. Dle územního plánu je tato oblast 

určená pro sportovní účely. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Řešené území není umístěno v památkové rezervaci, památkové zóně ani v 

záplavovém území. 
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d) údaje o odtokových poměrech 

 

Dešťová voda je spolu se splaškovou odváděna do jednotné kanalizace. Napojení 

kanalizační přípojky na stávající obecní kanalizaci je navrženo na ulici Michálkovická. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

 

Stavba není v souladu s územně plánovací dokumentací, území je vedeno jako 

sportovní plocha. S tou se však nadále nepočítá, proto bylo zažádáno o změnu 

územního plánu 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Návrh objektu vyhovuje obecným požadavkům na využití území dle vyhlášky č. 

501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území [4]. Dle územního 

plánování, je území považováno za sportovní plochu. Bude zažádáno o změnu 

územního plánu. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

V této dokumentaci pro provádění stavby jsou veškeré podmínky a požadavky 

stanovené dotčenými orgány respektovány 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Nejsou dány žádné související ani podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby  

 

Stavbou budou dotčeny parcely č. 1342, 1343, 1345, 1354/1, 1354/2, 1349, 5623/1. 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou. 

b) účel užívání stavby 

 

Účelem objektu je ubytovací služba pro seniory a osoby se sníženou soběstačností, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Součástí objektu je jídelna, 

ordinace lékaře a rehabilitační centrum pro využití široké veřejnosti. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jde o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

Novostavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Projekt je vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu [6] a vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Byla 

dodržována vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se 

změnami dle vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [2]. 

Stavba je navržena jako objekt občanské vybavenosti. Ochranná pásma umístění 

domu a přípojek inženýrských sítí jsou splněna.  Dům s pečovatelskou službou je 

navrhován tak, aby splnil požadavky osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Stavba proto vyžaduje bezbariérové provedení. 

 

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

právních předpisů 

 

Podmínky byly splněny. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení 

h) navrhované kapacity stavby  

 

Plocha stavebního pozemku činí 1354,5 m2, z toho zastavěná plocha je 1253,5 m2 a 

nezastavěná tedy 12201 m2, zpevněná plocha má rozlohu 3647,25 m2. 

Objekt má celkem 24 bytových jednotek, z toho dvě jsou určeny pro páry. Zbylých 22 

jednotek jsou určeny pro 1 osobu na byt. 4 byty jsou zařízeny jako bezbariérové, s 

upravenou koupelnou, pro osoby se sníženou pohyblivostí, upoutaných na vozíček. 

Jídelna má kapacitu 36 míst a je určená nejen pro obyvatele domu, ale také pro 

zaměstnance a širokou veřejnost. 

Rehabilitační centrum má kapacitu 10 – 15 osob. 

V objektu se dále nachází výdejna, skladovací boxy, prádelna, sušárna, kancelář 

vedoucí a technická místnost. 

i) základní bilance stavby  

 

Potřeba energií bude pokryta přípojkou elektrické energie a vodovodu z veřejné sítě pod 

přilehlou komunikací. Vytápění bude zajištěno tepelnými čerpadly typu země voda a to 

pomocí plošných kolektorů. Odpadní vody (dešťová a splašková) budou odváděny do 

jednotné kanalizace. 

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

 

Předpokládaná lhůta výstavby je 20 měsíců, s ohledem na technologické předpisy a 

postupy výstavby. 

Výstavba bude postupně prováděna v těchto bodech: 

Vytyčení hlavního výškového bodu a půdorysu stavby 

Odstranění křovin, sejmutí ornice 

Výkopové práce 

Bednění základů, osazení kanalizačního potrubí, prostupy inž. sítí 

Betonáž základů 

Zhutnění plochy pod základovou deskou, betonáž základové desky 

Hydroizolace spodní stavby 
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Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

Střecha, hydroizolace a tepelná izolace 

Výplně otvorů, klempířské práce 

Vnitřní svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní rozvody kanalizace, vytápění, vody a elektroinstalace 

Omítky 

Podlahy 

Dokončovací práce, terénní úpravy 

k) orientační náklady stavby 

 

Orientační náklady na stavbu budovy pro sociální péči, ve stejném materiálovém 

charakteru, dle tabulek Cenových ukazatelů pro rok 2015, činí 6 873 na m3 bez DPH. 

Zastavěná plocha objektu 1253,5 m2, budova je třípodlažní, v celkové výšce  

9,98 m.  Orientační náklady na objekt činí 8 598 748 Kč. 

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

 

SO 01  Dům s pečovatelskou službou 

SO 02  Altán 

SO 03  Zpevněná plocha pochůzÍ 

SO 04  Zpevněná plocha pojízdná 

SO 05  Parkoviště 

SO 06  Schodiště terénní 

SO 07  Schodiště venkovní 

SO 08  Lávka 

SO 09  Přípojka kanalizace 

SO 10  Přípojka vodovodu 

SO 11  Přípojka plynovodu 

SO 12  Přípojka elektrické energie 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek na parcele č. 1355 se nachází v klidnější části Ostravy na ulici 

Michálkovická, na osluněném svahu hladnovského kopce, obklopen zástavbou 

převážně rodinnými domy. V blízkosti se nachází stadion Bazaly. Samotný pozemek 

je díky dosavadního využití jako tréninkové hřiště v rovině, okolí je svažitého 

charakteru. Ze západní a severní strany pozemku je komunikační napojení na ulici 

Michálkovická, nevyžaduje tedy novou dopravní ani technickou infrastrukturu. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 

Podle radonových měření se pozemek nachází na území se středním radonovým 

indexem. Na staveništi se před započetím výstavby provedou potřebné sondy k 

orientačnímu zjištění složení zeminy a následnému vypočtení únosnosti zkoumaného 

vzorku zeminy.  Dle geologických průzkumů lokality je geologické složení podloží 

písčitohlinité až hlinitopísčité. Při hydrogeologických průzkumech byla hladina 

podzemní vody naražena ve hloubce 4 metrů. V blízkosti domu se nachází Šlapetova 

vila, která je od 1. července 2008 vyhlášena národní kulturní památkou podle 

nařízení vlády číslo 170/2008 Sb. pod nesprávným názvem Lískova vila. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Pozemek není dotčen žádnými ochrannými ani bezpečnostními pásmy. 

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

 

Oblast se nenachází v záplavovém území. Pozemek je na poddolovaném území s již 

doznělými vlivy důlní činnosti. Okolí pozemku je ve svahu, pozemek samotný je však 

v rovině a nebezpečí sesuvu půdy v této lokalitě nebyl zaznamenán. 

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

poměry v území 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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Vzhledem k tomu, že je budova navrhována jako samostatně stojící objekt umístěný 

v lokalitě především rodinných a bytových domů, musí být omezena prašnost a hluk 

při použití mechanických strojů při stavbě, které by narušovalo akustickou pohodu 

místních obyvatel. Stavební suť bude odvážena na veřejnou skládku. Odkanalizování 

objektu je řešeno svodem do stávající veřejné kanalizace. Dešťová voda bude 

během výstavby zadržována na pozemku. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku není potřeba demolice, je však nutné vykácení křovin nacházejících se 

na okraji pozemku, které budou později nahrazeny novými. Kácení dřevin je nutné 

provést před započetím zemních prací, pověřenými osobami. Po vykácení bude 

zemina uvedena do původního stavu. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  

 

Parcela není vedena v zemědělském půdním fondu či jako pozemky určené k plnění 

funkce lesa. 

h) územně technické podmínky 

 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád, bude provedena nová 

elektrická přípojka, napojená na stávající veřejnou síť NN, plynovodní přípojka je 

napojená na veřejný plynovod NTL. Tyto přípojky jsou napojeny z ulice 

Michálkovická, p.č. 5623/1. 

Dešťová a splašková voda bude svedena kanalizační přípojkou do stávající veřejné 

kanalizace na parcele č. 1343. 

Komunikační spojení budou zajišťovat dvě nově vytvořené komunikace na pozemku 

vydlážděné zámkovou dlažbou, napojené na stávající asfaltové komunikace. Další 

spojení bude zajišťovat pěší lávka, propojená s komunikací Michálkovická a terasou 

domu v prvním nadzemním podlaží, které je dále napojeno schodištěm na úroveň 

terénu na pozemku. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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K pozemku se nevztahují žádná věcná břemena a časové vazby omezující stavbu a 

využívání pozemku. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Účelem domu s pečovatelskou službou je poskytnutí ubytování spojené s přímou 

péčí v domácím prostředí. Je určeno osobám, které z důvodu věku či zdravotního 

stavu potřebují pomoc. Vybavení objektu napomáhá osobám se s těmito jevy 

vypořádat. A to především rehabilitační centrum, které nebude přístupné pouze 

obyvatelům domu, ale také široké veřejnosti a sportovcům z nedalekého sportovního 

klubu. Také jídelna bude centrem společenského života nejen v době obědů, ale 

bude přístupná i veřejnosti. K domu s pečovatelskou službou patří také ordinace a 

sesterna, kde bude zajištěna pravidelná zdravotní péče, a také zajišťována starost o 

léky. Obyvatelům domu bude k dispozici prádelna se sušárnou. Ke každému bytu 

přísluší jeden skladovací box, umístěný v prvním nadzemním podlaží. V objektu se 

dále nachází kancelář vedoucí a technická místnost. 

Objekt má celkem 24 bytových jednotek, z toho dvě jsou určeny pro páry. Zbylých 22 

jednotek jsou určeny pro 1 osobu na byt. 4 byty v prvním nadzemním podlaží jsou 

zařízeny jako bezbariérové, s upravenou koupelnou pro osoby se sníženou 

pohyblivostí, upoutaných na vozíček. Jídelna má kapacitu 36 míst a je určená nejen 

pro obyvatele domu, ale také pro zaměstnance a širokou veřejnost. 

Rehabilitační centrum má kapacitu 10 – 15 osob. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Stavba domu s pečovatelskou službou je navržena na nezastavěném pozemku na 

ulici Michálkovická ve Slezské Ostravě na parcele 1355. 

Projekt řeší návrh třípodlažního objektu domu s pečovatelskou službou na rovinatém 

pozemku ve svahu hladnovského kopce. Pozemek je napojen dvěma obslužnými 

komunikacemi na silnici III. třídy. Přes pozemek a budovu bude veřejný přístup pěší 

komunikací, z toho důvodu nebude pozemek trvale oplocen. 
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Z důvodu svažitého okolí a obklopení zástavbou rodinnými domy je omezená výška 

domu z důvodu výhledů. Z tohoto důvodu je dům navržen jako třípodlažní, s využitím 

výhledů z prvního podlaží domu, které je veřejně průchozí venkovním prostředím a 

na komunikaci je napojeno lávkou. 

Samotný pozemek je díky dosavadnímu využití jako tréninkové hřiště v rovině, okolí 

je svažitého charakteru. 

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

 

Objekt je půdorysně navržen jako jednoduchý obdélník, objemově je řešen jako 

terasový s plochou střechou. První podlaží slouží jako podstava, je zde umístěno 

celkové zázemí domu, jídelna, rehabilitace, lékař a byty, a objemově je tedy největší. 

Druhé a třetí podlaží jsou stejné velikosti, ale díky terasovému posunutí vznikají 

terasy a ve druhém podlaží z protější strany podloubí. Celý objem domu je přerušen 

ve druhém a třetím podlaží, vzniká tak terasa nad prvním podlaží, která je veřejně 

přístupná a lze díky ní projít celým domem. Návrh je ozvláštněn šikminou, která 

směřuje jako paralaxa k ostravské Nové radnici. 

Celý objekt je navržen tak, aby co nejméně narušoval okolí a snažil se s ním 

splynout. Proto byla zvolena fasáda v bílé barvě, která se v okolí několikrát opakuje. 

Na domu se často opakují dřevěné prvky ve stejném barevném provedení tmavého 

dřeva Venge. Klempířské prvky jsou zvoleny měděné v přírodní barvě. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

Objekt je navržen jako dům s pečovatelskou službou, a od toho se odvíjí také návrh 

dispozičního řešení. Cílem projektu je sjednotit ubytování, péči a rehabilitaci 

v jednom objektu, a zároveň zařídit kontakt s okolím zveřejněním těchto prostor. 

První podlaží proto kromě soukromé části s byty obsahuje také veřejnou, ve které se 

nachází ordinace, jídelna a rehabilitace, které jsou přístupné široké veřejnosti. Ve 

druhém a třetím podlaží jsou jen byty, ale i zde je prostor na setkávání například 

s návštěvami. Tyto prostory jsou zde zvoleny z důvodu malých jednopokojových 

bytů, které jsou určeny pro jednotlivce. 

Objekt má celkem 24 bytových jednotek, z toho dvě jsou určeny pro páry. Zbylých 22 

jednotek jsou určeny pro 1 osobu na byt. 4 byty v přízemí jsou zařízeny jako 
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bezbariérové s upravenou koupelnou pro osoby se sníženou pohyblivostí, 

upoutaných na vozíček. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Vzhledem k charakteru účelu objektu jako domu s pečovatelskou službou, je tato 

budova navržena jako bezbariérová, pro usnadnění potřeb osob se sníženou 

pohyblivostí, kteří se mohou v domě ubytovat.  

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [2]. 

Objekt je přístupný bez vyrovnávacích stupňů a všechny patra jsou propojeny dvěma 

bezbariérovými lůžkovými hydraulickými výtahy. Čtyři byty v přízemí jsou zařízeny 

jako bezbariérové, s upravenou koupelnou pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

Ostatní byty lze dodatečně také upravit dle potřeb nájemníka. 

Všechny povrchy jsou řešeny protiskluznou úpravou se součinitelem smykového 

tření minimálně 0,5. 

Pro tělesně postižené jsou vyhrazena dvě parkovací místa na parkovišti, nejblíže 

vchodu do objektu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Při návrhu byly dodrženy předpisy uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby § 15. Objekt je navržen tak, aby při jeho užívání nehrozilo žádné 

nebezpečí úrazu. 

Na stavbě jsou použity pouze certifikované materiály a při stavbě budou použity 

předepsané postupy a technologie udávané výrobcem materiálu. Celý objekt je chráněn 

přepěťovým jističem. 

Bezpečnost osob na pracovišti je zajištěna vnitřními předpisy, řády a pomocnými 

zařízeními. 

 

 

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 
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a) Stavební řešení  

 

Objekt je třípodlažní, navržen ve zděném systému z cihel Porotherm. Konstrukční 

systém je řešen jako stěnový podélný. Založení stavby je provedeno na základovém 

železobetonovém roštu. Střecha je jednoplášťová plochá s vnitřním odvodněním. 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

 

Obvodová konstrukce je vyzděná z cihel Porotherm 30 S Profi na izolační maltu 

Porotherm TM, opatřená tepelnou izolací Isover EPS 100F v tloušťce 200 mm. 

Nosné vnitřní konstrukce se skládají z nosných cihel Porotherm 30 P+D a 

vápenocementové malty. Příčky oddělující samostatné byty jsou řešeny jako 

akustické, z cihel Porotherm 19 AKU, na vápenocementové maltě. Ostatní příčky 

jsou vyzděny z příčkovek Porotherm 115 P+D, také na vápenocementovou maltu. 

Železobetonový strop je navržen z prefabrikovaných panelů Filigrán, v tloušťkách 

180 mm nad 1. a 2. podlažím, a v tloušťce 220 mm nad posledním podlaží 

v konstrukci stropu. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá.  

c) Mechanická odolnost a stabilita  

 

Při návrhu všech konstrukcí v objektu bylo dbáno na respektování platných norem a 

předpisů. Veškeré užité materiály a konstrukce tyto požadavky splňují a zaručují 

předepsanou životnost vzhledem ke všem druhům zatížení v průběhu výstavby i užívání 

objektu. Jsou dimenzovány tak, aby nedocházelo k nadměrným průhybům a 

deformacím. 

Statický výpočet není předmětem bakalářské práce. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

 

Vytápění objektu je řešeno tepelnými čerpadly typu země – voda, pomocí plošných 

kolektorů a podlahovým vytápěním v každé místnosti. Tepelné čerpadlo bude sloužit 

také pro ohřev teplé užitkové vody. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

prostorů 
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Není předmětem bakalářské práce. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

 

Projekt novostavby Domu s pečovatelskou službou je vypracován v souladu s 

normou ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

 

Požadavky na zateplení, vzduchovou neprůzvučnost a ochranu proti únikům tepla byly 

navrženy dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov [11]. 

b) Energetická náročnost stavby  

 

Veškeré nové konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny doporučené součinitele 

prostupu tepla.  

Projekt novostavby Domu s pečovatelskou službou je vypracován 

v nízkoenergetickém standardu a byl hodnocen dle vyhlášky č. 78/20123 Sb. o 

energetické náročnosti budov a dle ČSN 730540 – 2 Tepelná ochrana budov – 

Část 2: Požadavky [11] 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií  
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Na vytápění a ohřev teplé vody je v maximálním možném množství využíváno 

alternativních zdrojů energií. Zdrojem tepla jsou plošné kolektory tepelného čerpadla 

typu země – voda. 

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

prostředí 

 

Projekt pro provádění stavby Domu s pečovatelskou službou respektuje 

podmínky předpisy č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů [7]. 

Větrání celého objektu je zajištěno přirozeně, klasickým větráním otevřením oken. 

Koupelny jsou odvětrány větrací šachtou. 

Do stavby jsou zabudovány jen zdraví neškodné materiály, riziková místa, tedy 

schodiště, terasy, lávka, jsou opatřena zábradlím. Z objektu nebudou vypouštěny 

žádné škodliviny do okolí.  

Splaškové a dešťové vody budou svedeny přes nově vybudovanou přípojku do 

veřejného řádu kanalizace.  

Zásobování pitnou vodou je zajištěno vodovodní přípojkou napojenou na veřejnou 

vodovodní síť. 

Dům bude vytápěn podlahovým topením, napojeným na tepelné čerpadlo s 

vestavěným elektrokotlem, jako bivalentním zdrojem.  

Domovní odpad bude pravidelně odvážen technickými službami města. Odpad bude 

tříděn do speciálních kontejnerů. 

Osvětlení místností denním nebo sdruženým osvětlením vyhovuje předepsaným 

hodnotám místností dle ČSN 730580  [12]. 

Budova se nachází ve svahu, bytové prostory tedy nejsou zastiňovány žádnou okolní 

výstavbou. 

Objekt nevyžaduje opatření proti vibracím vzhledem k lokalitě, ve které se nachází. 

V objektu se nevyskytuje žádný zdroj vibrací, které by mohlo narušovat hygienickou 

pohodu okolních obyvatel či obyvatel domu. 

Příčky oddělující samostatné byty jsou řešeny jako akustické z cihel Porotherm 19 

AKU, na vápeno – cementové maltě. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 

Na základě měření objemové aktivity radonu a hodnocení propustnosti byla celá 

zájmová plocha zatříděna do středního radonového indexu pozemku. Izolace spodní 

stavby jednotlivých objektů je navržena s ohledem na stanovený index – viz skladby 

konstrukcí v dokumentaci jednotlivých objektů. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy  

 

V lokalitě nebyly zjištěny žádné negativní vlivy bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

 

Lokalita není ovlivněna technickou seizmicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem  

Lokalita se nachází v klidnější části Ostravy, není zasažena žádným zdrojem hluku v 

okolí, který by převyšoval hodnoty předepsané platnou normou. Nejbližší silniční 

komunikace III. třídy je s nižším provozem automobilové dopravy.  

Objekt má těsnou obálku a okna jsou navržena s izolačními trojskly. Byty jsou 

orientovány na odvrácenou stranu navazující přímo na silnici, ochrana před hlukem 

obyvatelů domu je tedy dostatečná a splňuje akustické požadavky.  

e) Protipovodňová opatření  

 

Stavba se nenachází v záplavovém území 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 

Komunikační napojení na pozemek je navržena na dvou místech ze stávající ulice 

Michálkovická. Veškeré inženýrské sítě, kromě kanalizace, jsou napojeny z ulice 

Michálkovická, nejkratší trasou. Dešťová a splašková voda bude svedena kanalizační 

přípojkou do veřejné jednotné kanalizační sítě na parcele 1354/1. Bude zhotovena 
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revizní šachta kanalizace, vodoměr s hlavním uzávěrem vody, elektroměr 

s rozvaděče a hlavní uzávěr plynu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Kanalizační přípojka bude provedena ve spádu v délce 59 m, vodovodní přípojka dle 

návrhu 23 m, přípojka plynu 13,9 m a elektrická přípojka 14 m. 

Tyto hodnoty jsou pouze orientační, pro připojení objektu na sítě technické 

infrastruktury je nutné zhotovit přípojky dle příslušných norem, což není předmětem 

bakalářské práce. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 

Na pozemku bude vytvořena nová asfaltová cesta, určená pro zásobování, napojená 

k domu na zásobovací vchod jídelny. Na stávající cestu bude napojeno asfaltové 

parkoviště se třinácti parkovacími místy. Na ulici Michálkovická bude také napojena 

pěší vydlážděná komunikace, která bude přes dům napojena lávkou na silnici nad 

objektem. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Veškeré nové komunikace na řešeném pozemku DPS budou napojeny na stávající 

silnici III. třídy Michálkovická, parcelní číslo 5623/1. Ta obkličuje parcelu ze západní i 

východní strany, umožňuje tak její napojení z obou stran. 

c) doprava v klidu 

 

U objektu Domu s pečovatelskou službou na západní straně pozemku je navrženo 

parkoviště o třinácti stáních, z toho dva jsou určeny pro osoby tělesně postižené. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky  

 

Skrz pozemek prochází veřejná pěší komunikace, která je venkovním schodištěm 

vyvedena na terasu v prvním podlaží a skrze ni pokračuje na lávku, jež vede na ulici 

Michálkovická.  
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Na pozemku nejsou uvažovány žádné cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Vzhledem k povaze terénu na pozemku a v okolí, a také vzhledem k návrhu 

respektující tyto okolnosti, nejsou nutné výrazné terénní úpravy. Na pozemku bude 

pouze sejmuta ornice v dostatečné hloubce a provedeny výkopy základů. Po 

dokončení výstavby bude terén srovnán do požadované výšky. Ve svahu za 

objektem bude vybudováno terénní schodiště vedoucí na ulici Michálkovická. 

Před zahájením výstavby je nutné vykácení křovin nacházejících se na okraji 

pozemku, které jsou plánovány být nahrazeny novými. Kácení dřevin musí být 

provedeny před započetím zemních prací, pověřenými osobami. Po vykácení bude 

zemina uvedena do původního stavu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Celá plocha parcely je nyní zatravněna, nově zatravněn tedy bude pouze upravený 

terén. Západní svah za objektem bude vysázen okrasnými dřevinami, svah vzdálený 

od objektu bude využit pro vysázení listnatých stromů. Vyhrazená plocha před 

objektem vyznačená v situaci bude sloužit jako okrasný záhon. Jižní konec pozemku 

je také určen k osázení stromy, které budou oddělovat pozemek od pěší zóny. 

 

c) Biotechnická opatření  

 

Na pozemku není potřeba vytvářet biotechnická opatření. 

 

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

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

 

Stavba domu s pečovatelskou službou nebude nijak výrazně zatěžovat své okolí 

z hlediska životního prostředí. 

Domovní odpad bude pravidelně odvážen technickými službami města. Odpad bude 

tříděn do speciálních kontejnerů. 



Bakalářská práce 

29 

 

Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat zákonným způsobem dle plánu 

likvidace odpadů zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním. 

Vozidla, která budou opouštět staveniště, nesmí znečišťovat veřejnou 

komunikaci. Je nutno omezit prašnost důsledným čištěním mechanizmů. 

Na stavbě jsou použity pouze materiály, které jsou nezávadné. 

Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudované přípojky do veřejného řádu 

kanalizace. 

Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým 

užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady.  

Vzhledem ke kapacitě domu budou emise z automobilové dopravy ve srovnání se 

stávající dopravou v daném území minimální. 

Urbanistické i architektonické řešení stavby šetrně vnímá okolní krajinu a snaží se 

svým tvarem, polohou i užitými materiály co nejvíce zapadat do rázu okolního 

prostředí. 

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

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

 

Na řešeném území se nenachází památné stromy, rostliny či živočichové, kteří by 

mohli být novostavbou dotčeni, a umístění stavby nenaruší žádné z ekologických funkcí 

nebo vazeb vyskytujících se v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Řešená parcela se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 

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

 

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí procesem EIA není předmětem této 

práce. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Navrhovaného objektu se netýkají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Budou 

dodržovány rozměry nově navržených ochranných a bezpečnostních 

Pásem inženýrských sítí dle platné legislativy. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba splňuje požadavky pro ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

 

Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření 

odběrů pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr.  

 Zajištění stavebních hmot je nutné objednávat v dostatečném předstihu, aby byly 

dodrženy lhůty výstavby. 

b) Odvodnění staveniště  

 

Odvodnění staveniště bude řešeno v rámci dokumentace osazení objektu na 

pozemek. 

Odvodnění staveniště bude svedeno do místní veřejné kanalizace, toto odvodnění 

bude opatřeno stavebními úpravami zamezující stékání hrubých nečistot ze stavby 

do veřejné kanalizace. 

Nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné 

komunikace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude 

realizováno v místě navrhované přístupové komunikace dočasnou komunikací 

zpevněnou makadamem. Odtud bude zajištěno zásobování staveniště.  

Pro měření odběrů pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a 

vodoměr v místě budoucích přípojek objektu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 

Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední 

pozemky a komunikace. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních 

objektech zařízení staveniště na pozemku stavby. Ostatní zařízení staveniště 
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(stavební dvůr) bude umístěno na pozemku budoucího objektu tak, aby 

nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních pozemků. 

Při realizaci stavby bude minimalizován dopad staveniště na okolní stavby a 

pozemku. Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. 

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

dřevin  

 

Příprava staveniště nevyžaduje žádné asanace či demolice je však nutné vykácení 

křovin nacházejících se na okraji pozemku, které jsou plánovány být nahrazeny 

novými. Kácení dřevin je nutné provést před započetím zemních prací, pověřenými 

osobami. Po vykácení bude zemina uvedena do původního stavu. 

Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem 

vymezeny přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným 

náležitým způsobem. Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného 

oplocení do výšky 2 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen 

prostor staveniště od okolí. 

f) Maximální zábory pro staveniště  

 

Plocha staveniště v čase výstavby nepřesáhne plochu řešeného území. 

Trvalý zábor staveniště bude vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku, 

které jsou patrné z výkresu Koordinační situační výkres. 

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

likvidace  

 

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na 

veřejné komunikace.  

Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště. V průběhu realizace stavby se 

předpokládá vznik následujících druhů odpadů: zemina, kameny, papírové obaly, 

dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli, igelitové 

obaly. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 

185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 

předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště.  Odpady, které 
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budou zařazeny mezi nebezpečné odpady, budou likvidovány firmou mající pro tuto 

činnost oprávnění. 

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

 

Před započetím výkopových prací bude sejmuta ornice ve výšce 200 mm. Ta bude 

uložena na pozemku pro následovné využití při dokončování terénních úprav. 

Výkopy základů budou provedeny do úrovně 247,750 m n. m., výšky 1,35 m pod 

terénem. Zemina z výkopových prací bude využita při terénních úpravách, na 

veřejnou skládku bude odvezena jen přebytečná zemina, která zde bude uložena na 

místě k tomu určeném. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

 

Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 

185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 

předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště.  Odpady, které 

budou zařazeny mezi nebezpečné odpady, budou likvidovány firmou mající pro tuto 

činnost oprávnění.  

Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení může 

způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností, které bude co 

nejvíce minimalizováno. 

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na 

veřejné komunikace.  

Po dokončení výstavby bude staveniště uvedeno do předem dohodnutého stavu. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  

 

Při provádění prací se všichni účastníci výstavby musí řídit předpisy bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví pracovníků daný Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhl.č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, nař.vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
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hloubky, nař.vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Zákon ČNR č. 

133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s vyhl. MV č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádí zákon o PO. Všichni pracovníci 

musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, musí mít zajištěny 

všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí být seznámeni se 

zásadami práce s elektrickými přístroji a zařízením, s požárními poplachovými 

směrnicemi a únikovými cestami z objektu. 

V případě nepřítomnosti zodpovědných osob budou veškerá zařízení zajištěna a 

bude znemožněna veškerá manipulace s nimi. 

Během výstavby je nutno zajistit staveniště zábranami, výstražnými tabulkami a 

značkami. Výkopy budou řádně zajištěny, označeny a ohrazeny. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [2]. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

 

Na pozemku nebude potřeba žádných zvláštních dopravně-inženýrských opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby   

 

Na staveništi bude zřízeno zázemí pro zaměstnance v provizorních objektech 

zařízení staveniště. Ostatní zařízení staveniště bude umístěno na pozemku a nebude 

zasahovat do veřejných komunikací a sousedních pozemků. 

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, ochrana před 

hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba nebude negativně 

neovlivňovat prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 

hodin, nebude překročena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí 

danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

 

Postup výstavby: 

1. Příprava území – zařízení staveniště 

2. Výkopy 

3. Základy 

4. Hrubá stavba 

5. Instalace a rozvody 

6. Dokončovací práce – kompletace 

7. Sadové úpravy, oplocení 

8. Likvidace zařízení staveniště 

9. Dokončovací práce 
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C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

  

Součástí projektové dokumentace. 

C.2 Celkový situační výkres 

 

Součástí projektové dokumentace. 

C.3 Koordinační situační výkres 

 

Součástí projektové dokumentace. 

C.4 Katastrální situační výkres 

 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 

C.5 Speciální situační výkres 

 

Není předmětem zadání bakalářské práce. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

 

a) Technická zpráva  

 

Účel objektu 

 

Účelem domu s pečovatelskou službou je poskytnutí ubytování spojené s přímou 

péčí v domácím prostředí. Je určeno osobám, jež z důvodu věku či zdravotního stavu 

potřebují tuto pomoc. Vybavení objektu napomáhá osobám se s těmito jevy 

vypořádat.  

Funkční náplň 

 

Funkční náplň objektu je zcela přizpůsobena požadavkům obyvatel domu 

s pečovatelskou službou a jejich nezbytným nárokům. Dům poskytuje samostatné 

ubytování a zároveň umožňují využití služeb, které jsou jim nápomocny. Mezi ty patří 

rehabilitační centrum, které nebude přístupné pouze obyvatelům domu, ale také 

široké veřejnosti a sportovcům z nedalekého sportovního klubu. Také jídelna bude 

centrem společenského života nejen v době obědů a bude přístupná i veřejnosti. K 

domu s pečovatelskou službou patří také ordinace a sesterna, kde bude zajištěna 

pravidelná zdravotní péče a také zajišťována starost o léky. Obyvatelům domu bude 

k dispozici prádelna se sušárnou. Ke každému bytu přísluší jeden skladovací box, 

umístěné v prvním nadzemním podlaží.  

Kapacitní údaje 

 

Objekt má celkem 24 bytových jednotek, z toho dvě jsou určeny pro páry. Zbylých 22 

jednotek jsou určeny pro 1 osobu na byt. 4 byty jsou zařízeny jako bezbariérové s 

upravenou koupelnou pro osoby se sníženou pohyblivostí, upoutaných na vozíček. 

Jídelna má kapacitu 36 míst a je určená nejen pro obyvatele domu, ale také pro 

zaměstnance a širokou veřejnost. 
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Rehabilitační centrum má kapacitu 10 – 15 osob 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

 

Stavba domu s pečovatelskou službou je třípodlažní objekt navržen tak, aby co 

architektonicky i urbanisticky zapadl do okolní klidné zástavby.  

Objekt je navržen na parcele dnešního tréninkového fotbalového hřiště, jež již není 

využíváno, a je určeno pro zastavění. Okolní zástavba je převážně charakteru 

rodinných domů. 

Dům je půdorysně navržen jako jednoduchý obdélník, objemově je řešen jako 

terasový s plochou střechou. První podlaží slouží jako podstava, je zde umístěno 

celkové zázemí domu, jídelna, rehabilitace, lékař a byty, objemově je tedy největší. 

Druhé a třetí podlaží jsou stejné velikosti, ale díky terasovému posunutí vznikají 

terasy a ve druhém podlaží z protější strany podloubí. Celý objem domu je přerušen 

ve druhém a třetím podlaží, vzniká tak terasa nad prvním podlaží, která je veřejně 

přístupná a lze díky ní projít celým domem. Návrh je ozvláštněn šikminou, která 

směřuje jako paralaxa k ostravské Nové radnici. 

Celý objekt je navržen tak, aby co nejméně narušoval okolí a snažil se s ním 

splynout. Proto byla zvolena fasáda v bílé barvě, která se v okolí několikrát opakuje. 

Na domu se často opakují dřevěné prvky ve stejném barevném provedení tmavého 

dřeva Venge. Klempířské prvky jsou zvoleny měděné v přírodní barvě. 

Bezbariérové užívání stavby 

 

Dům s pečovatelskou službou je navrhován vzhledem k charakteru stavby pro 

potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace a vyžaduje bezbariérovost. 

Projekt pro provádění stavby je vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu [6] a vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci 

staveb Je dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

se změnami dle vyhlášky č. 20/2012 Sb.  Stavba je navržena také v souladu s 

vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb [2]. 
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Celkové provozní řešení 

 

Cílem projektu je sjednotit ubytování, péči a rehabilitaci v jednom objektu a zároveň 

zařídit kontakt s okolím zveřejněním těchto prostor. První podlaží proto kromě 

soukromé části s byty obsahuje také veřejnou, ve které se nachází ordinace, jídelna 

a rehabilitace, které jsou přístupné široké veřejnosti. Ve druhém a třetím podlaží jsou 

jen byty, ale i zde je prostor na setkávání například s návštěvami. Tyto prostory jsou 

zde zvoleny z důvodu malých jednopokojových bytů, které jsou určeny pro 

jednotlivce. 

Technologie výroby 

 

Objekt je třípodlažní, navržen ve zděném systému z cihel Porotherm. Konstrukční 

systém je řešen jako stěnový podélný.  

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

Založení stavby je provedeno na základovém železobetonovém roštu. Obvodová 

konstrukce je vyzděná z cihel Porotherm 30 S Profi na izolační maltu Porotherm TM, 

opatřená tepelnou izolací Isover EPS 100F v tloušťce 200 mm. Nosné vnitřní 

konstrukce se skládají z nosných cihel Porotherm 30 P+D a vápenocementové malty. 

Příčky oddělující samostatné byty jsou řešeny jako akustické z cihel Porotherm 19 

AKU na vápenocementové maltě. Ostatní příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm 

115 P+D také na vápenocementovou maltu. 

Železobetonový strop je navržen z prefabrikovaných panelů Filigrán v tloušťkách 180 

mm nad 1. a 2. podlažím, a v tloušťce 220 mm nad posledním podlaží v konstrukci 

stropu. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá s vnitřním odvodněním. 

Výplně otvorů budou zajištěny dřevěnými eurookny a dveřmi Vekra. 

Bezpečnost při užívání stavby 

 

Objekt a pracoviště bude zabezpečeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost na 

pracovišti a ochrana osob při práci pomocí vnitřních předpisů a pomocných zařízení. 
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Při návrhu byly dodrženy předpisy uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby § 15. Objekt je navržen tak, aby při jeho užívání nehrozilo žádné 

nebezpečí úrazu. 

Na stavbě jsou použity pouze certifikované materiály a při stavbě budou použity 

předepsané postupy a technologie udávané výrobcem materiálu. Celý objekt je chráněn 

přepěťovým jističem. 

Bezpečnost osob na pracovišti je zajištěna vnitřními předpisy, řády a pomocnými 

zařízeními. 

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – popis řešení 

 

Projekt novostavby Domu s pečovatelskou službou byl vyhodnocen dle vyhlášky č. 

78/20123 Sb. O energetické náročnosti budov. Všechny navržené konstrukce splňují 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540 – 2 Tepelná 

ochrana budov – Část 2: Požadavky [11] 

Veškeré nové konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny a překročeny 

doporučené součinitele prostupu tepla.  

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Stavební konstrukce a materiály všech prvků stavby jsou navrženy tak, aby 

odolávaly negativním vnějším vlivům. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Projekt novostavby Domu s pečovatelskou službou je vypracován v souladu s 

normou ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

Požárně bezpečnostní řešení musí provést požární specialista, který vyhotoví zprávu 

o požární bezpečnosti stavby. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

 

Při návrhu všech konstrukcí v objektu bylo dbáno na respektování platných norem a 

předpisů. Veškeré užité materiály a konstrukce tyto požadavky splňují a zaručují 

předepsanou životnost vzhledem ke všem druhům zatížení v průběhu výstavby i užívání 

objektu. Jsou dimenzovány tak, aby nedocházelo k nadměrným průhybům a 

deformacím. 
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Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

 

Návrh objektu využívá tradiční technologie výstavby. Zvláštní požadavky na 

provádění či jakost navržených konstrukcí nejsou kladeny. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, výpis použitých norem 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

b) Výkresová část 

 

Výkresovou část najdeme v přílohách, níže je vypsán seznam jednotlivých 

výkresů stavební části: 

D.1 - 1 Půdorys základů 

D.1 - 2 Půdorys 1. NP 

D.1 - 3 Půdorys 2. NP 

D.1 - 4 Půdorys 3. NP 

D.1 - 5 Řez  

D.1 - 6 Výkres konstrukce stropu 

D.1 - 7 Výkres konstrukce střechy 

D.1 - 8 Pohledy a 

D.1 - 9 Pohledy b 

D.1 – 10 Výpis truhlářských výrobků 

D.1 – 11 Výpis klempířských výrobků 

D.1 – 12 Výpis zámečnických výrobků 

D.1 – 13 Výpis skladeb 

D.1 – 14 Detail A 

D.1 – 15 Detail B 

D.1 – 16 Detail C 
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D.1 – 17 Detail D 

D.1 – 18 Detail E 

D.1 – 19 Vizualizace 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Zemní a výkopové práce 

 

Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného oplocení do výšky 2 m tak, 

aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. 

Před zahájením výkopů se provedou sondy pro zjištění stávajících podzemních 

inženýrských sítí a inženýrsko-geologický průzkum, který vyhodnotí základové 

poměry v podloží. 

Před započetím výkopových prací bude nejprve sejmuta ornice v tloušťce 200 mm, 

která bude uskladněna na parcele tak, že ji bude možné dále použít pro rekultivační 

práce. Zřetelně se označí výškový bod. 

Výkopy budou provedeny dle výkresové části projektové dokumentace. Základovou 

spáru prohlédne před betonáží statik a ověří únosnost zeminy. Výkopy budou 

prováděny strojně a následně dočištěny ručně tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky 

byly v souladu s projektovou dokumentací základových konstrukcí. Hlavní výkopová 

jáma je navržena svahovaná do hloubky 1,3 m, výkopy rýh jsou svislé do hloubky 

0,95 m. Výkopy je potřeba chránit před povětrnostními vlivy, především před 

zaplavením od dešťové vody stékající po terénu. V případě intenzivního deště bude 

voda odčerpána čerpadlem z šachty předem připravené na dně výkopu. Výkopový 

materiál bude zčásti uskladněn na pozemku pro konečné terénní úpravy, přebytek 

bude odvezen na k tomu určenou skládku. 

Zároveň s výkopovými pracemi je vhodné provést zemní práce vodovodní, 

plynovodní a kanalizační přípojky. 

U předávání základové spáry bude přítomen projektant. 

Zakládání objektu, opatření proti radonu 

 

Staveniště se nachází na poddolovaném území se středním stupněm radonového 

indexu, podle toho byl proveden návrh základů. Objekt je založen na 

železobetonovém základovém roštu s pevností C20/25 – XC2 vyztužena sítí KARI 
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AQ60 s oky 150 x 150 mm. Do základů budou vloženy zemnící pásky a výztuž dle 

statického výpočtu. Pod železobetonovými základy bude proveden podkladní beton 

v tloušťce 100 mm. 

Snížení výtahové šachty a strojovny pod běžnou úroveň bude řešeno ŽB vanou 

v tloušťce 250 mm opatřená podbetonováním v tloušťce 100 mm a ošetřená 

betonovým potěrem 50 mm. 

Železobetonové monolitické schodiště bude uloženo na základ, který bude součástí 

základového roštu, podpoří tak celkové ztužení základů. 

Základovou konstrukcí budou procházet prostupy rozvodů kanalizace, které budou 

náležitě zaizolovány tak, aby v průběhu výstavby byly chráněny proti proniknutí 

nečistot. 

Pro ochranu stavby proti riziku výskytu radonu je navržena hydroizolace proti radonu 

Bitagit 40 Al+V60 Mineral radon ve dvou vrstvách. Protiradonová izolace musí být 

položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce. Hydroizolace bude uložena na 

disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze, na podkladní betonové vrstvě 

150 mm. 

Svislé konstrukce 

 

Obvodová konstrukce je vyzděná z cihel Porotherm 30 S Profi na izolační maltu 

Porotherm TM, opatřená tepelnou izolací Isover EPS 100F v tloušťce 200 mm. 

Nosné vnitřní konstrukce se skládají z nosných cihel Porotherm 30 P+D a 

vápenocementové malty. Příčky oddělující samostatné byty jsou řešeny jako 

akustické z cihel Porotherm 19 AKU na vápenocementové maltě. Ostatní příčky jsou 

vyzděny z příčkovek Porotherm 115 P+D také na vápenocementovou maltu. 

Stavbu doplňují ocelové V podpory kulatého průřezu o průměru 200 mm, umístěné 

na železobetonové průvlaky a na ně uložené železobetonové patky. 

Skladba obvodového pláště: 

Stříkaná fasádní omítka Baumit CreativTop, odstín 0017 15 mm 

Skelná síťovina 

Lepící vrstva Baumit speed 

Tepelná izolace Isover EPS 100F    200 mm 

Zdivo Porotherm 30S Profi, izolační malta Porotherm TM 300 mm 

Omítka universal       30 mm 
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Překlady 

 

Nosné prvky nad okenními a dveřní mi otvory jsou tvořeny cihelnými Porotherm 

překlady 7 a Porotherm překladem KP XL. 

Přesné specifikace a počty překladů jsou popsány na výkresech jednotlivých podlaží: 

č. D.1-2 – Půdorys 1.NP, č. D.1-3 – Půdorys 2.NP a č. D.1-4 – Půdorys 3.NP 

Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce jsou tvořeny systémem stropních panelů Filigrán. Panely nad 

1.NP a 2.NP jsou v tloušťce 180 mm, panely nad 3.NP jsou v tloušťce 220 mm. 

Prefabrikované železobetonové panely jsou v různých délkách. Jejich přesné 

rozměry a rozmístění, včetně umístění prostupů TZB, je specifikováno na výkrese č. 

D.1-5 – Výkres konstrukce stropu.  

Schodiště 

 

Vertikální komunikace v objektu je řešena dvěma hlavními vnitřními schodišti. 

Schodiště jsou provedeny jako železobetonové dvouramenné. Nosnou konstrukci 

tvoří železobetonová monolitická deska jedenkrát zalomená. Mezipodesta je uložena 

v nosné schodišťové stěně. V úrovni stropu je schodišťová deska uložena na stropní 

panel Filigrán. Schodiště je opatřeno dřevěným zábradlím, specifikován ve výpisu 

truhlářských prvků. 

Přístup na ulici Michálkovická je zajištěn terénním betonovým schodištěm. 

Z terasy v prvním podlaží je umožněn sestup po ocelovém venkovním 

jednoramenném schodišti. 

Výtah 

 

V objektu jsou navrženy dva hydraulické bezbariérové lůžkové výtahy 

s automatickými dveřmi typu Green Lift Fluitronic GLF MRL-MC s malou prohlubní a 

hlavou šachty. Výtah je umístěn do výtahové šachty o rozměrech 2300 x 2800 mm. 

Výtahová kabina má rozměry 1400 x 2400 x 2170 mm. Součástí je skříň přenosné 

strojovny vyžadující plochu 0,3 m2 pro agregát a řízení, která je umístěna v prvním 

podlaží pod schodištěm. 
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Střešní konstrukce 

 

Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou plochou střechou. Nosná konstrukce 

stropu je tvořena prefabrikovanými železobetonovými panely Filigrán v tloušťce 220 

mm. Odvodnění střechy je zajištěno do dvou vnitřních vpustí typu Topwet 

s integrovanou bitumenovou manžetou, TW 110 BIT V, rozměr 100 DN. Na střechu 

je zajištěn výlez pomocí požárního žebříku se suchovodem. 

Skladba jednoplášťové ploché střechy: 

Štěrkový násyp        100 mm 

Ochranná textilie 100 % PP – Filtek 500  

Hydroizolační folie PVC-P-Dekplan 77 

Separační textilie 100 % PP – Filtek 300 

Tepelně izolační desky Isover EPS 100 S     200 mm 

Spádové klíny Isover EPS 100 S      min 20 mm 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu Glastek 40 Special Mineral 

Penetrační emulze Dekprimer 

Filigrán strop         220 mm 

Omítka Porotherm Universal      15 mm 

Podlahy 

 

Všechny povrchy podlah v objektu jsou navrženy tak, aby splnili požadavek na 

součinitele smykového tření větší než 0,5 dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb [2], a dle 

ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení [16]. 

Keramická dlažba bude použita ve dvou variantách. Ve veřejných místnostech budou 

použity slinuté dlaždice Rako ze série Cemento, typ DAR63662 v šedo-béžové 

barvě, o rozměrech 600 x 600 x 10 mm, s matným reliéfním povrchem. 

Protiskluznost této dlažby má hodnotu R10. V koupelnách budou použity slinuté 

dlaždice Rako typu DARSE638 ze série Clay v bílé barvě, o rozměrech  

300 x 300 x 10 mm, s matným reliéfním povrchem. Tato dlažba má protiskluznost 

R9. 

Dále bude v objektu použita plovoucí laminátová podlaha s HDF jádrem. Byla 

zvolena podlaha FLOORLINE COMPACT, typ H2681, v dekoru Ořech Brazilský, ze 

série COMPACT 32. Tento typ je v užitné třídě 32 vhodné pro obytné prostory se 
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silným zatížením a pro komerční zařízení se středním zatížením. Součástí je tlumící 

podložka Silenzio 2.5. Celková tloušťka podlahy je 10 mm. 

V podlaze bude uloženo podlahové vytápění. Budou použity topné kabely pro 

poloakumulační vytápění. Ty budou uloženy do systémové desky Dekperimeter PV a 

následně opatřena roznášecí betonovou mazaninou a vyztužená kari sítí  150/150/4, 

dilatovaná. 

Styky různých povrchů podlah budou překryty přechodovými kovovými lištami. 

Skladby podlah 

Těžká plovoucí podlaha v 1.NP: 

Laminátová podlaha s HDF jádrem – Egger Floor Line  10 mm 

Tlumící podložka – pásy z pěněného polyethylenu Silenzio 2.5 5 mm 

Separační polyethylenová folie Deksepar, slepovaná  

Roznášecí betonová mazanina a vyztužená kari sítí  150/150/4 50 mm 

Systémová deska pro uložení podlah. Vytápění Dekperimeter PV 50 mm 

TI desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí  110 mm 

Ochranná betonová mazanina      60 mm 

SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený Glastek 40 Special  

Penetrační asfaltová emulze Dekprimer 

Monolitická silikátová podkladní betonová vrstva   150 mm 

 

Těžká plovoucí podlaha v 1.NP s keramickou nášlapnou vrstvou: 

 Keramická dlažba Rako       10 mm 

 Jednosložková lepící tmel na bázi cementu    5 mm 

Ochranná hydroizolační hmota 

Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze 

Roznášecí betonová mazanina vyztužená kari sítí  150/150/4 50 mm 

Systémová deska pro uložení podlah. Vytápění Dekperimeter PV 50 mm 

TI desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí  110 mm 

Ochranná betonová mazanina      60 mm 

SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený Glastek 40 Special  

Penetrační asfaltová emulze Dekprimer 

Monolitická silikátová podkladní betonová vrstva   150 mm 

 

Těžká plovoucí podlaha ve 2. a 3.NP 
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Laminátová podlaha s HDF jádrem – Egger Floor Line  10 mm 

Tlumící podložka – pásy z pěněného polyethylenu Silenzio 2.5 5 mm 

Separační polyethylenová folie Deksepar, slepovaná  

Roznášecí betonová mazanina a vyztužená kari sítí  150/150/4 50 mm 

Systémová deska pro uložení podlah. Vytápění Dekperimeter PV 50 mm 

TI desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí  110 mm 

Nosná stropní konstrukce Filigrán     180 mm 

Výplně otvorů 

 

Výplně oken jsou tvořeny dřevěnými eurookny  Vekra Natura 78 s izolačním 

trojsklem v dekoru Venge. Jsou použity jednokřídlová a dvoukřídlová okna s 

prostupem tepla trosjklem Ug = 0,6 W/m2K, oknem Uw = 0,83 W/m2K. Profil 

NATURA 78 s hlubším zapuštěním skla a novou konstrukcí rámové okapnice 

doplněné těsněním pro úplné přerušení tepelného mostu a bránící zatékání. 

Eurookno se vyznačuje zlepšenou tepelnou izolací a podstatně omezeným rosením 

oken. Specifikace oken spolu s podrobným popisem, rozvržením a počtem jsou 

uvedeny v legendě oken. 

Interiérové dveře jsou navrhnuty z řady Vekra Interier Simple. Dřevěné dubové dveře 

budou doplněny obložkovými zárubněmi.  

Balkónové otevíravé dveře Vekra Smart se dvěmi postrannými výklopnými světlíky 

budou dubové. 

Vstupní dveře budou automatické hliníkové od firmy Trido v systému Dival. 

Konstrukce lineárních dveří bude hliníková. 

Vstupní dveře do jednotlivých bytů jsou navrženy dřevěné dveře Vekra Smart, typ 

Hodonín I., jednokřídlové plné s prahem, doplněné o obložkové zárubně.  

Veškeré kování bude v odstínu bronz, povrchová úprava oken a dveří v dekoru 

Venge. 

Tepelná izolace 

 

Zateplení objektu je navrženo jako kontaktní zateplovací systém. Tepelně izolační 

desky Isover EPS 100 F tloušťky 200 budou lepeny a poté mechanicky kotveny 

obvodové zdivo tloušťky 300 mm. 
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Na zateplení soklu bude použita tepelná izolace Isover EPS GrayWall Plus v šířce 

160 mm. Na základy bude použit Styrodur 2800 C, 100 mm.  

Střešní konstrukce bude zateplena izolací Isover EPS 100 S tloušťky 200 mm. 

V podlaze na terénu je navržena speciální tepelná izolace pro podlahy Rigifloor 4000 

v tloušťce 50 mm a speciální systémová deska pro uložení podlahového topení 

Dekperimeter PV také v tloušťce 50 mm. 

Zvuková izolace 

 

Pro zajištění zvukové pohody v jednotlivých bytech, bylo zvoleno zdivo Porotherm 19 

AKU tloušťky 190 mm, doplněné o Modrou akustickou desku Rigips 12,5 mm, jejž 

splňuje požadované hodnoty neprůzvučnosti stěn dle normy ČSN 73 0532 Akustika 

[10]. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky. 

Úprava povrchů 

 

Vnitřní stropy a stropy budou opatřeny vápenocementovými omítkami Porotherm 

Universal. Vnější omítky budou stříkané fasádní Baumit CreativTop v odstínu 0017. 

Soklová část bude upravena omítkou Baumit MosaikLife v odstínu M 330. 

V koupelnách budou nalepeny obklady značky RAKO- WAAKB110, série CONCEPT 

v šedé barvě s hladkým tmavým povrchem. Rozměr obkládačky 250 x 330 x 7 mm.  

V kuchyni budou použity obklady WARV4041 ze série SOFT v rozměru 600 x 300 x 

10 mm. 

Ve výdejně a umývárně bude použit obklad WAAV4000 ze série CONCEPT PLUS ve 

velikosti 300 x 600 x 10 mm. 

Veškeré obklady budou lepeny cementovým lepícím tmelem 

Zámečnické výrobky 

 

Detailní specifikace zámečnických výrobků je uvedena v legendě zámečnických 

výrobků. V projektu jsou použity tyto zámečnické výrobky: nerezové zábradlí se 

skleněnou výplní z bezpečnostního čirého skla, kotevní sloupová patka – U-profil 

s přivařeným roxorovým trnem z ocelového galvanicky pozinkovaného plechu 

tloušťky 4 mm, poklop pro zadláždění revizní šachty Aludeck  AD AD069 

z hliníkových profilů, skříň přenosné strojovny výtahu s křídlovými dveřmi, požární 

žebřík se suchovodem z pozinkované ocelové konstrukce, vstupní čistící rohož výšky 
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30 mm z ocelových pásků s pozinkovaným povrchem a roztečí nosných pásků 35 

mm a rám pro čistící rohož z ocelových profilů L výšky 35 mm z ocelových profilů 

s pozinkovaným povrchem. 

Truhlářské výrobky 

 

Detailní specifikace truhlářských výrobků je uvedena v legendě truhlářských výrobků. 

Patří mezi ně konstrukce pergoly ze smrkového řeziva, nosných sloupů a hkv 

hranolů, ošetřených fungicidními a insekticidními přípravky Bochemit Plus a netřeny 

bezbarvým lakem Barakryl. Dřevěné zábradlí bude v provedení Eger ze smrkového 

řeziva ošetřeného fungicidními a insekticidními přípravky Bochemit Plus a netřeny 

bezbarvým lakem Barakryl. 

Klempířské konstrukce 

 

Detailní specifikace klempířských výrobků je uvedena v legendě klempířských 

výrobků. Obsahují oplechování parapetů z měděného plechu v tloušťce 0,55 mm 

včetně podkladního připojovacího plechu a oplechování atiky z měděného plechu 

v tloušťce 0,55 mm včetně podkladního připojovacího plechu a kotevních úponů. 

Měděné plechy budou bez povrchové úpravy v přírodní barvě.  
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E Dokladová část 

E.1 Podklad pro vytyčovací výkres 

 

Součástí projektové dokumentace. 
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7. ZÁVĚR 

 

Cílem projektu bakalářské práce bylo nalézt nové využití pro plochu bývalého 

tréninkového hřiště na ulici Michálkovická ve Slezské Ostravě a urbanisticky formovat 

tento prostor. Rozloha pozemku a jeho umístění v klidné zástavbě převážně 

rodinných domů, v blízkosti centra a autobusových zastávek se ukázalo jako vhodné 

pro návrh domu s pečovatelskou službou. Řešení se snaží zapadnout do okolí, proto 

byl zvolen třípodlažní objekt s plochou střechou v terasovém provedení a umožněn 

průchod veřejným osobám venkovním prostorem skrze objekt. Tento koncept také 

poukazuje na cennou lokalitu pozemku s výhledem na centrum s dominantou věže 

Nové radnice. Celý objekt je navržen tak, aby co nejméně narušoval okolí a snažil se 

s ním co nejlépe splynout.  

Návrh domu s pečovatelskou službou poskytuje 22 ubytovacích jednotek pro 

jednotlivce, z toho 4 jsou řešeny jako bezbariérové, určené pro osoby se sníženou 

pohyblivostí. K poskytujícím službám domu patří také rehabilitační centrum, jídelna a 

ordinace lékaře. Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky pro bezbariérovost. 
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