
VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytový dům pro seniory v Ostravě - Krásném Poli 

Living house for seniors in Ostrava – Krásné Pole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:         Barbora Pospíšilová 

Vedoucí bakalářské práce:      Ing. Arch. Pavla Herzanová 

Ostrava 2010 



   

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

 

 

Bytový dům pro seniory v Ostravě - Krásném Poli 

Living house for seniors in Ostrava – Krásné Pole 

 

 

 

 

 

 

 

Student:         Barbora Pospíšilová 

Vedoucí bakalářské práce:      Ing. Arch. Pavla Herzanová 

Ostrava 2010 



   

Prohlašuji, že 

 

• byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB - 

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB – 

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

všb – tuo. 

• bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její stany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně o doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

V Ostravě  

…………………      …………………………………… 

podpis studenta 

    

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci v četně příloh vypracovala samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

V Ostravě  

 

…………………      …………………………………… 

podpis studenta 



   

 Anotace  

"Architektura není vytvářena jedinci. Geniální skica ... je mýtus. Architektura je 

dělána týmem oddaných lidí, kteří pracují společně. Úspěchy mají ve skutečnosti více 

dočinění s prostým odhodláním než s genialitou." 

J.Prince-Ramus 

Požadavkem investora bylo vytvořit projekt bytového domu pro seniory, tak aby splňoval 

veškeré funkce, které je potřeba pro bezpečný a zároveň klidný pobyt této skupiny klientů 

v jejich poslední fázi života. Velkou výhodou budoucích klientů je, že se parcela nachází 

v klidové části Ostravy. Základní občanská vybavenost je v její těsné blízkosti. Návrh značně 

ovlivnilo celkové rozložení parcely, z něhož jsem vycházela, dále jsem respektovala drobné 

urbanistické členění okolní zástavby. V počátečním návrhu jsem si zvolila rastr, jenž mi 

umožnil striktní umístění jednotlivých objektů. V bakalářské práci se detailně zabývám pouze 

jedním ze dvou objektů, a to hlavním, který neplní jen účel bydlení, ale i společenský. 

V přízemí domu je umístěno společné zázemí, klubovna, místnost pro ošetřovatelku, údržbáře 

a uklizečku. Všechny byty jsou přístupné z prostorné schodišťové haly. 

Annotation 

„Architecture is not made by an individuals.Genius sketch …. is myth.Architecture is 

made by team of dedicated people, witch are working together.Accomplishments are made by 

a simple determination rather then with geniality.“ 

                                                                                                                  J.Prince Ramus 

          Investors requirements were to make housing development for senior citizens, to fulfill 

all aspects for safe and restful residence in there last stage of life.Great benefit for future 

clients is that site is located in quiet part of Ostrava.Basic bussineses are in close 

distance.Layout influenced overall sett out of site from witch I draw,further I respected urban 

structuring of surrounding development.I used grid that allowed me strict positioning of 

single objects.In my bachelor´s work I engage in detail just in one of the two objects and that 

is the main one, witch is not fulfilling just function of living but includes social rooms as 

well.In the ground floor is situated lounge, room for nurse, serviceman and charwomen.All 

flats are acceseble from spacios stairways hall. 
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1. Úvod 

 

Zadáním této bakalářské práce je navrhnout Bytový dům pro seniory. Bakalářská 

práce je členěna do dvou základních částí a to textové a výkresové. Práce je rozdělena do tří 

částí: I. Textová část včetně Průvodní a Souhrnné technické zprávy; II. Přílohy - Výkresová 

dokumentace včetně technických listů; III. Studie stavby.  

 Textová část obsahuje základní uvedení do problematiky a seznámení s řešeným 

objektem. Průvodní a souhrnná zpráva podává základní informace o navrhovaném objektu. 

Technická zpráva pojednává o konstrukčním řešení jednotlivých stavebních konstrukcí. 

V části výkresové dokumentace jsou jednotlivé stavební výkresy tohoto objektu. 

Podkladem pro vypracování dokumentace pro provádění stavby byla dokumentace pro 

stavební povolení, která byla zpracována v rámci Ateliérové tvorby II. Součástí bakalářské 

práce je vypracována studie stavby z předmětu Ateliérová tvorba I. Studie je přiložena k 

bakalářské práci ve formátu A3, je samostatně svázána ve vazbě. 

 

 

2. Řešená problematika 

 

 Pro práci bylo zadáno vytvořit prostory, které budou sloužit seniorům k pohodlnému a 

bezpečnému bydlení v Ostravě – Krásném Poli. Řešené území Ostrava – Krásné Pole je 

vesnice ležící u západního okraje Ostravy. Od 24. listopadu 1990 je městským obvodem. 

Obec nacházející se v nadmořské výšce až 334 m n. m. je nejvýše položeným obvodem 

Ostravy. Lokalita vyhovuje jak z hlediska docházkových vzdáleností občanského vybavení, 

tak i náročnosti seniorů na klid a pořádek okolí. 

 Plánované řešení plní funkci bydlení 12 osob a to čtyř párů seniorů a čtyř seniorů 

jednotlivců. Zároveň však umožňuje otevření soukromé praxe obvodního lékaře, který by 

sloužil také jako lékař i pro širokou veřejnost. Je uvažováno také s tím, že pro pohodlí seniorů 

bude bytový dům navštěvovat také správce neboli údržbář a uklizečka.  

 

 Z výzkumů vyplývá, že počet starých lidí roste ve světě o 1,6% rychleji než celkově 

přibývá populace, zcela jiná relace věkových skupin, by se měla v zásadě projevit i v jiné 

hodnotové orientaci společnosti. Tedy promítnout se do politiky, do výroby, do spotřeby, měl 
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by být patrný v architektuře měst a vůbec v celkovém životním stylu společnosti. Staří lidé již 

nyní představují velkou skupinu spotřebitelů, pro kterou by městské úřady měly hledat i jiné 

způsoby bydlení. Dnes už není nejvhodnějším řešením bydlení seniorů ve společné 

domácnosti s dětmi a vnoučaty jak tomu bylo ještě před několika desetiletími. Tento fakt je 

třeba uchopit jako podnikatelský záměr, který by umožnil těmto klientů snadno a lépe prožít 

jejich poslední fázi života. 

 Proto jsem se snažila co jak nejlépe vystihnout jejich potřeby a promítnout je do 

koncepčního řešení objektu. Cílem bylo vytvořit ideální domov pro tuto věkovou skupinu lidí. 

Zdroj dat [7]. 

 

 

3. Rekapitulace teoretických hledisek 

 

Východisky pro návrh nejen architektonického, ale také stavebně technického řešení byly 

především požadavky na užívání navrhované stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace jsem vycházela z vyhlášky č.369/2001 Sb. [1], 499/2006 Sb. [2], 137/1998 Sb. [3]. 

 

 

4. Textová část projektové dokumentace: 

 

 

A. Průvodní zpráva 

 

 

a) identifikační údaje stavby 

 

Název stavby: Bytový dům pro seniory 

Místo stavby: Ostrava, Krásné – Pole 

Okres: Ostrava 

Kraj: Moravskoslezský 

Charakter stavby: Novostavba 

Plocha parcely: 2 462 m2 
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Zastavěná plocha: 252 m2 

Projektant: Barbora Pospíšilová 

 

 

b) údaje o dosavadním využití 

 

Dosavadní využití území: Objekt občanské vybavenosti, zeleň, zahrada 

Zastavěnost území: 288 m2 

Majetkoprávní vztahy: Vlastnické právo – Statutární město Ostrava 

 

  Stavbou dotčené pozemky se nachází v katastrálním území Krásné Pole v obci 

Ostrava, v zastavěném území. Jde o pozemky, které jsou v první třetině mírně svahovány. 

V současnosti je na parcele č. 160 objekt občanské vybavenosti a to konkrétně Mateřská 

škola. Ta je určena k demolici. Parcela č. 161 je druh pozemku – ostatní plocha a parcela č. 

162 – způsob dosavadního využití – zahrada. 

 

 

Číslo dotčeného pozemku: 160 

Vlastník pozemku:  Městský obvod Krásné Pole 

Vlastník budovy:  Družební 576, Ostrava, Krásné Pole, 725 26 

Druh pozemku:  Objekt občanské vybavenosti 

Účel využití pozemku: Mateřská škola 

Číslo dotčeného pozemku: 161 

Vlastník pozemku:  Městský obvod Krásné Pole 

Vlastník budovy:  Družební 576, Ostrava, Krásné Pole, 725 26 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Účel využití pozemku: zeleň 

Číslo dotčeného pozemku: 162 

Vlastník pozemku:  Městský obvod Krásné Pole 

Vlastník budovy:  Družební 576, Ostrava, Krásné Pole, 725 26 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Účel využití pozemku: zahrada 
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Zdroj dat [4] 

 

 

c) údaje o průzkumech a napojení na technickou infrastrukturu 

 

Nebyly provedeny žádné průzkumy a měření mimo běžného prozkoumání stávajícího 

stavu. Parcely jsou napojeny na technickou infrastrukturu tj. vodovodní řád, jednotnou 

kanalizaci a vedení nízkého napětí, jejichž vedení se nachází na ulici Družební a odtud jsou 

dovedeny až k samotné parcele. 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno z ulice Družební a to jak 

automobilovou dopravou, tak i komunikací pro pěší. V zadní části parcely bude zřízeno 

parkoviště pro osobní vozidla. Také budou vybudovány zpevněné plochy pro pohyb osob. 

Všechny pojízdné a pěší komunikace jsou navrženy pro středně těžkou dopravu a tudíž budou 

vydlážděny. 

 

 

d) požadavky dotčených orgánů 

 

Jsou splněny veškeré požadavky pro územní rozhodnutí, ve kterém jsou zahrnuty 

i požadavky dotčených orgánů. 

 

 

e) obecné požadavky na výstavbu 

 

Návrh řešení objektu a stavebních úprav vyhovuje všem požadavkům vyhlášky č. 137/1998 

Sb. [3] s ohledem na druh stavby. 
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f) údaje o splnění podmínek územních regulativů  

 

 Stavba splňuje veškeré požadavky územního a regulačního plánu. 

 

 

g) časové a věcné vazby, další podmiňující skutečnosti 

 

Novostavba Bytového domu nemá věcné a časové vazby na související stavby a jiná opatření 

v dotčeném území sama nevytváří. 

 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná lhůta výstavby je odhadována na 1 rok. Termín zahájení a ukončení bude 

sepsán ve Smlouvě o dílo mezi investorem a dodavatele. 

 

 

i) statistické údaje o stavbě, kubatury, orientační hodnota stavby 

 

Výpočet obestavěného prostoru:       

       

       

OZ ŽB deska  247,56 m3 

  ŽB pásy  33,61 m3 

  podkladní beton  6,51 m3 

  ŽB deska výtah  14,23 m3 

  ŽB šachta výtah  17,00 m3 

   suma 318,91 m3 

       

       

OS 1.PP  756,52 m3 

   suma 756,52 m3 
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OV 1.NP,2.NP,3.NP  2269,57 m3 

   suma 2269,57 m3 

       

       

OT plochá střecha  106,44 m3 

   suma 106,44 m3 

       

       

OD výtahová strojovna  10,80 m3 

  balkóny 2.NP  47,68 m3 

  balkóny 3.NP  43,47 m3 

   suma 101,95 m3 

       

OP základní obestavěný prostor  3451,45 m3 

  SO_00=OP=OZ+OS+OV+OT       

 

 

označen

í stavební objekt   výměra   

SO_01 vodovod  7,74 m 

SO_02 kanalizace  10,12 m 

SO_03 silové vedení  48,09 m 

SO_04 parkovací stání  233,06 m2 

SO_04 chodník  36,40 m2 

SO_05 plocha parcel   2372,00 m2 

 

 

PROPOČET 

1. pozemek 23752 1100 2609200 
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2. Stavební část Výměra [m3] Jednotková cena [Kč/m3] Celková cena [m3] 

  SO_00 3451,45 4491 15500500 

  SO_01 7,74 4500 38900 

  SO_02 10,12 8900 90100 

  SO_03 48,09 1212 58300 

  SO_04 233,06 2027 472400 

  SO_05 36,4 2027 73800 

    suma 16234000 

       

3. projekt. a ing. práce 8%  1298720 

4. NÚS 8%  1298720 

5. rezerva  5-10%  811700 

       

    suma (zaokrouhleno) 19643000 

       

 

Zdroje [5] 

 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 

 

 

a) zhodnocení staveniště a bezprostředního okolí 

 

Staveniště se nachází v zastavěné části obce asi 60 metrů severozápadně od Úřadu městského 

obvodu Ostrava, Krásné pole na ulici Družební. Staveniště má pravidelný tvar obdélníka a 

v první třetině pozemku od hranice uliční čáry je svahováno o zhruba 1,5 metru. Na parcele 

číslo 160 a 161 je postavena podsklepená, dvoupodlažní budova Mateřské školy, která 
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doposud slouží svým účelům. Město plánuje v budoucnu objekt Mateřské školy odstranit a 

zřídit zde bydlení pro seniory. Půdorys Mateřské školy je čtvercového tvaru o rozměrech 

19x20 metrů s plochou střechou. Vstup do objektu je z hlavní ulice Družební a navazuje na 

uliční čáru okolních objektů rodinných domů. Parcela č. 162 je využívána jako zahrada 

k přilehlé Mateřské škole. Má rovinný charakter. Celkový tvar všech tří parcel je 

obdélníkového půdorysu. Všechny výše zmíněné pozemky jsou vlastnictvím investora. 

Podélná přilehlá pěší komunikace spojuje ulici Zaulíční a Družební. Z Jihu sousedí pozemek 

číslo 159/1 na němž stojí objekt rodinného domu s číslem popisným 6. Tento rodinný dům 

stojí v těsné blízkosti s parcelou 160,161, a proto jsem musela brát zřetel a odstupné 

vzdálenosti dané normou ČSN 73 4301 [6]. 

 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby a souvisejících pozemků  

 

 Urbanistické řešení rozmístění stavby vychází zejména z půdorysného rozležení 

parcel, orientace pozemku vzhledem k hlavní uliční čáře a ke světovým stranám. Umístění 

novostavby respektuje uliční čáru a svým charakterem se přizpůsobuje okolnímu drobnému 

členění. Dále bylo umístění objektu ovlivněno sousedním rodinným domem a umístěním 

inženýrských sítí a možností připojení k nim. Hmotově se objekt přizpůsobuje okolní 

zástavbě.  Půdorysně je umístěna tak, aby byl pozemek využit v co největší míře. 

 Z hlediska architektonického rázu jsem parcelu rozložila na tři části a to hlavní 

budovu, vedlejší budovu a parkovací stání. Venkovní mírně zapuštěný prostor mezi oběma 

domy vytváří vnitřní uzavřené nádvoří s dominantní vzrostlou zelení v jejím středu a 

navozuje tak pocit sounáležitosti. Tento návrh je zřejmý ze studie, ale pro bakalářskou práci 

jsem zpracovávala pouze objekt hlavní. 

 Hlavní výraz budovy tvoří jednoduchá hmota, která je zajímavá svými 

předsazenými konstrukcemi jednotlivých bytů. Půdorys je pravidelný čtverec a pro 

zvýraznění vnějšího rázu jsem se zaměřila na balkónové konstrukce, které svým tvarem 

objekt člení do horizontální roviny. Materiálově je budova řešena tak, že působí moderním 

dojmem. Snahou bylo vytvořit pohodlný bytový dům pro městského člověka, který ve městě 

žil, zestárl a chce ve městském prostředí důstojně dožít. 
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c) technické řešení stavby 

Navržené technické řešení stavebních úprav vyhovuje všem požadavkům vyhlášky 

č. 137/1998 Sb. [3], 369/2001 Sb. [1]. 

 

 

Základní údaje o objektu 

 Objekt bytového domu je třípodlažní podsklepená budova o půdorysných 

rozměrech 15,88 x 15,88 metrů, zastřešená plochou jednoplášťovou střechou. Konstrukční 

systém je stěnový z nosných i nenosných cihelných bloků POROTHERM v kombinaci 

s monolitickým železobetonem. 

 

 

Konstrukční systém 

 

 Vzhledem k tomu, že konzoly balkónů musí splňovat vyhlášku 369/2001 Sb. [1], 

kterou není schopen systém POROHTERM splnit. Navrhla jsem stropní konstrukce jako 

železobetonové monolitické desky. Pro vertikální komunikaci je navržen schodišťový trakt 

s výtahovou šachtou, který je rovněž navržen z železobetonového monolitického systému. 

Vnitřní i vnější stěnový systém je z cihelných bloků POROTHERM. [viz. Přiložený 

katalogový list].  

 

 

Výkopy 

 

  V rámci přípravy území bude v ploše budoucího objektu a zpevněných ploch sejmuta 

ornice v tloušťce 150 mm a bude skladována v blízkosti terénu, pro pozdější povrchové 

úpravy. Poté budou provedeny pomocí těžké techniky výkopy základových jam a pásů. 

Základová spára musí být chráněna před povětrnostními vlivy a vysycháním. Z tohoto důvodu 

se malá vrstva hlíny sejme těsně před samotnou betonáží. Menší část zeminy bude uskladněna 

na staveništi pro pozdější zasypání jam. Zbytek bude odvezen na nejbližší skládku. 
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Základy 

 

 Výškové osazení objektu: ±0,000 = 329,250 m.n.m. B.p.v. 

Základová konstrukce je tvořena základovými pásy o různých šířkách a hloubce uložení 

v závislosti na nadzákladovém zdivu. Základová konstrukce kopíruje půdorys nosného zdiva 

s rozšířením o 150 mm na každou stranu. Vzhledem k hloubce založení je třeba obvodové 

konstrukce dostatečně chránit proti tlakům přilehlé zeminy. Z tohoto důvodu je v projektu 

navržena cihelná přizdívka o tloušťce 180 mm jako ochrana hydroizolace. A dále opěrná 

betonová stěna z betonu C 20/25 v tloušťce 300 mm. Způsob a zabezpečení vnějších 

obvodových zdí proti zborcení je třeba posoudit a stanovit geotechnikem. Hloubka základové 

spáry v nejhlubším místě je 5,46 metrů. Hloubka základové jámy je 3,7 metrů. Pro vedení 

instalací jsou v základové konstrukci zřízeny instalační kanály, které jsou vedeny podél 

základových pásů. Odvětrání suterénu je zajištěno přes okna, které jsou opatřeny 

železobetonovým prostorovým prefabrikátem - anglickým dvorkem [viz. Přiložený 

katalogový list].  

 

 

Svislé nosné konstrukce 

 

 Obvodová nosná konstrukce je navržena z cihel systému POROTHERM 44 P+D – 

pevnost v tlaku 15 N/mm2 na maltu POROTHERM CB – pevnost v tlaku 10 N/mm2. Vnitřní 

nosná konstrukce je tvořena cihelnými bloky POROTHERM 30 P+D – pevnost v tlaku 15 

N/mm2 na maltu POROTHERM CB – pevnost v tlaku 10 N/mm2. Svislé nosné 

železobetonové výtahové jádro je navrženo z železobetonu tloušťky 200 mm – beton C16/20, 

výztuž – tyč kruhová hladká ∅20 mm. Součástí projektu není vypracování statického 

posudku.  

 Pro zateplení obvodových nosných konstrukcí  byl navržen kontaktní zateplovací  

systém tloušťky 200 mm – fasádní polystyren EPS 70 F 200x500x1000 mm. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

 

 Stropní konstrukce je tvořena obousměrně vyztuženou ,  monolitickou 

železobetonovou deskou – beton C16/20 tloušťky 290 mm s předběžnými dimenzemi: rozteč 

ocelové výztuže 300 mm ∅20 mm. Výztuž je navržena dle obecných zásad s ohledem na 

tažená vlákna vznikající v důsledku ohybových momentů. Výkres a výpočet výztuže není 

součastní projektu. Půdorys je dělen do několika desek, které jsou od sebe izolovány 

akusticky i tepelně pomocí EPS polystyrénem v tloušťkách 100 a 140 mm. Nad vstupním 

prostorem jsou navrženy dva na sebe kolmé železobetonové průvlaky pro uložení stropní 

konstrukce nad 1. Nadzemním podlažím. Nosné prvky těchto průvlaků jsou tvořeny 2 x I 

profil a celá tato rohová část je zmonolitněna v jeden kus. Je nutné neopomenout otvory pro 

vedení instalací, kanalizací a vodovodního potrubí stropními konstrukcemi. 

 Pro překlady nad dveřními a okenními otvory v nosných konstrukcích jsou použity 

systémové překladové prvky POROTHERM překlad 7 v délkách v závislosti na světlém 

otvoru. 

 

 

Schodiště 

 

 Vnitřní schodišťový prostor je navržen z železobetonových desek, které jsou spřaženy 

s konstrukcí stropů jednotlivých podlaží. V jeho středu je koncipována tuhá železobetonová 

trakční výtahová šachta bez strojovny typ VI. [viz. Přiložený katalogový list]. Tento typ 

výtahové kabiny umožňuje vertikální přesun osob s omezenou schopností pohybu, ale i osob 

trvale ležících na posteli. Šachta vystupuje nad úroveň střešní konstrukce o 1,54 m. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. Schodišťové stupně jsou šířky 293 mm a výšky 169 mm 

v suterénu a v 1. nadzemním a 2. nadzemním podlaží 167 mm. 

Schodiště je opatřeno dvouúrovňovým kovovým zábradlím a to ve výšce 750 a 900 mm s 

přesahem za jalový stupeň o 150 mm. První a poslední stupeň je odlišen výraznou barvou a 

povrchovou úpravou od ostatních. 
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Příčky 

 

 Vnitřní prostor je členěn pomocí nenosných cihelných bloků POROTHERM 14 P+D – 

pevnost v tlaku 10 N/mm2 na maltu POROTHERM CB – pevnost v tlaku 10 N/mm2 a 

cihelných bloků POROTHERM 11,5 AKU – pevnost v tlaku 15 N/mm2 na maltu 

POROTHERM CB – pevnost v tlaku 10 N/mm2. V suterénních prostorách jsou navrženy 

příčky cihelných bloků POROTHERM 11,5 AKU – pevnost v tlaku 15 N/mm2 na maltu 

POROTHERM CB – pevnost v tlaku 10 N/mm2, které jsou mezi jednotlivými sklepními 

kójemi vyzděné pouze do výšky 1800 mm. A to z důvodu cirkulace vzduchu. Zhlaví těchto 

vyzděných nenosných příček je opatřeno ocelovým osedláním, na které je přivařené pletivo 

z důvodů ochrany uskladněných věcí. 

V prostorách jednotlivých bytových jednotek jsou navrženy pro snadnější manipulaci 

a ušetření místa posuvné dveře, které budou v drážce v podlaze, tak aby splňovala veškerá 

kritéria vyhlášky 369/2001 Sb. [1], zajíždět v těsné blízkosti před příčku. 

 

 

Střešní konstrukce 

 

 Bytový dům pro seniory je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, jejíž nosná 

konstrukce je tvořena železobetonovou stropní konstrukcí třetího nadzemního podlaží. Střešní 

konstrukce je ukončena atikou. Střešní konstrukce je odvodněná dovnitř dispozice střešními 

vpusťi. Nad střešní konstrukci vystupuje výtahová šachta a to do výšky 1,54 m nad úrovní 

stropní konstrukce třetího nadzemního podlaží. 

 

 

Střešní plášť 

 

 Střecha je navržena jako jednoplášťová s tepelnou izolací s klasickým pořadím vrstev. 

Tepelná izolace je tvořena spádovými tepelně izolačními dílci – ISOVER stabil 80 – 400 mm. 

Hydroizolační vrstva je zajištěna pomocí asfaltového pásu typu S – EXTRASKLOBIT PE, 

která je opatřena ochrannou geotextilií TERRAM 1000. Stabilizační vrstvou je v tomto 

případě oblázkový nasyp v tloušťce 150 mm. Střešní plášť vystupující výtahové šachty je 



VŠB – TUO  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

                                                                                                                                                  

 Barbora Pospíšilová  13  

tvořen tepelnou izolací ISOVER, dále je proti vnějším vlivům chráněn klempířskou 

konstrukcí, která je z pozinkovaného plechu, aby nedocházelo k její korozi, a zároveň 

vyspárovaná 3% směrem ke střešním vpustím.  

 

 

Tepelné izolace 

 

 Pro zateplení obvodových nosných konstrukcí  byl navržen kontaktní zateplovací  

systém tloušťky 200 mm – fasádní polystyren EPS 70 F 200x500x1000 mm s povrchovou 

úpravou stříkané venkovní fasádní omítky v barvě bílé odstín RAL 9003[viz. Přiložený 

katalogový list]. Systematickým tepelným mostům je zabráněno vkládáním tepelné izolace do 

železobetonových monolitických ztužujících pozedních věnců. Tepelné mosty, které by 

mohly vzniknout kotvením fasádního systémů do zdiva, byly omezeny na minimum pomocí 

termoizolací pod kotvami.  

 

 

Hydroizolace 

 

Sokly do výše 300 mm a suterénní zdivo jsou zatepleny hydroizolací proti spodní vodě 

– PARAELAST PV 3ks modifikovaných asfaltových pásů vyztužených polyesterovou 

nosnou vložkou. Tepelně technický posudek obvodového pláště a detailů v rizikových 

místech není součástí řešení. Odvodnění od základové spáry je zajištěno pomocí drenážní 

trubky průměru 150 mm. 

 

 

Podhledy 

 

 V projektu nejsou navrženy žádné zavěšené podhledy. Všechny podhledy jsou tvořeny 

vrstvou štukové omítky nanesenou na železobetonovou stropní konstrukci. 
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Podlahy 

 

 Nášlapná vrstva podlahy je především navrhovaná s ohledem na její umístění. Podlaha 

suterénních prostor je v celém půdorysu navržena jako keramická dlažba BETA 200 x 200 

mm s protiskluzovou povrchovou úpravou v barvě šedé. Ve schodišťovém prostoru je třeba 

brát zřetel na barevné rozlišení prvního a posledního stupně ty budou vydlážděny v barvě 

červené. Tato skladba podlahy je dále použita v 1. nadzemním podlaží v místnostech 

konkrétně: WC se sprchou (m.č.102), šatna (m.č.103), úklidová místnost (m.č.104), zádveří 

(m.č.109) a v prostoru veřejného WC (m.č.111). V druhém a třetím nadzemním podlaží  se 

tato skladba vyskytuje v jednotlivých bytech v koupelně s WC (m.č.204, 205, 211, 214, 304, 

305 ,311, 314).  

Další použitou nášlapnou vrstvou podlahy je marmoleum. Skladba se vyskytuje ve 

schodišťovém prostoru v prvním nadzemním podlaží a to m.č.101, 105, 106, 107, 108, 112, 

113 -  MARMOLEUM DUAL barevný odstín serene gray č.3146 tloušťka 2,5 mm, opět 

s důrazem na vyznačené bezpečnostní pásma ty budou v barvě scarlet č.3131 tloušťka 2,5 

mm. První nadzemní podlaží je z části koncipováno pro obyvatele domu a z části jako zázemí 

pro jednotlivé profese, které se zde budou vyskytovat. Z tohoto hlediska postačí výrazné 

červené bezpečnostní pruhy zohlednit pouze v části, kterou využívají zejména obyvatelé. 

V druhém a třetím nadzemním podlaží je skladba navržena v těchto místnostech (m.č.201 

,202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 

313). Jedná se o obytné prostory jednotlivých bytových jednotek zde bude použit odstín van 

gogh č.3173. [viz. Přiložený katalogový list]. 

Na balkónových konzolách je použita mrazuvzdorná dlažba s protiskluzovou úpravou 

400 x 400 mm tloušťky 15 mm v odstínu šedé. Jde o balkóny v druhém a třetím nadzemním 

podlaží. 

 

 

Úpravy vnějších povrchů 

 

 Vnější úpravy povrchů jsou tvořeny dvěma základními materiály. Obvodové zdivo 

POROTHERM 44 P+D je povrchově upraveno kontaktním zateplovacím sytémem tloušťky 

200 mm  - fasádním polystyrénem EPS 70 F 200 x 500 x 1000 mm, který je kotven k nosné 
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konstrukci pomocí kotev. Povrch kontaktního zateplovacího systému bude dále upraven 

venkovní fasádní omítkou bílé barvy. Výplň balkónového zábradlí je navržen 

z bezpečnostního tvrzeného skla, které bude na povrchu pískováno – barva šedá RAL 2412 – 

efekt výplně bude průsvitný nikoli průhledný. Výplň balkónového zábradlí bude kotven 

k železobetonové stropní konstrukci a k nosnému zdivu pomocí svařované ocelové konstrukci 

zábradlí viz architektonický detail v.č.15.  

Sokl bude do výšky 300 mm nad terénem proveden z voděodolné mozaikové omítky 

v barvě šedé. 

 

 

Úprava vnitřních povrchů 

 

 Vnitřní úpravy povrchů jsou závislé především na užití prostoru, v němž se nachází. 

Cihelné zdivo je tvořeno cihelnými bloky a příčkovkami POROTHERM a povrch je ze 

štukové omítky. V místnostech, kde by mohlo dojít ke kontaktu stěny s vodou, nebo 

znečištění vnitřní stěny jsou navrženy obklady materiálově a barevně laděny v závislosti na 

povrchové úpravě podlah. Jedná se především o místnosti v suterénu a to prádelnu a 

technickou místnost. V prvním nadzemním podlaží to platí pro WC se sprchou, úklidovou 

místnost, veřejné WC, místnost pro sestru, ošetřovatelku a také v kuchyňce přilehlé 

společenské místnosti je jedná o obklad nad kuchyňskou linkou. V druhém a třetím 

nadzemním podlaží jde zejména a o koupelny s WC a obklad nad kuchyňskou linkou 

jednotlivých bytových jednotek. 

 

 

Výplně otvorů 

 

 Pro výplně okenních otvorů jsou navrženy plastová okna sedmikomorového 

profilového systému v barvě dub světlý s termoizolačním dvojsklem. Okenní rámy a křídla 

jsou viditelné v pohledu. Většina oken jsou jednoduché, výklopné a otevíravé. Kování je 

celoobvodové. Jako plastové sedmikomorové jsou navrženy také vstupní dveře do objektu, 

které jsou napojeny na domovní systém. Obyvatelé se do domu dostanou pomocí čtečky 

čipového klíče. 
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 Vnitřní dveře jsou navrženy převážně jako dřevěné, otevíravé, jednokřídlové. Ocelové 

zárubně jsou u tohoto typu ve velké míře ocelové s polodrážkou. V bytech speciálního určení 

jsou navrženy dveře posuvné z důvodu úspory plochy a lepší manipulaci osob na invalidním 

vozíku. Zárubně budou bílé, červené v prvním podlaží tam, kde bude volný přístup veřejnosti 

a obyvatelům objektu. U vstupu do jednotlivých bytových jednotek jsou navrženy prahy dle 

vyhlášky 369/2001 Sb. [1], ostatní vnitřní otvory musí být bez prahové úpravy. 

 

 

Klempířské výrobky 

Ke klempířským výrobkům patří oplechování atiky a okenních parapetů, lemování 

okrajů konstrukcí. Podrobný popis klempířských výrobků. (viz Výkresová dokumentace 14a 

Výpis prvků). 

 

 

Zámečnické výrobky 

 K zámečnickým výrobkům se v rámci objektu řadí ocelové zárubně, schodišťové 

madlo a konstrukce balkónového zábradlí. (viz Výkresová dokumentace 14a, 14d a v.č.15 ). 

 

 

Elektorinstalace 

 Stavba bude napojena na venkovní vedení nízkého napětí. Přípojková skříň bude 

umístěna na stěně objektu. Podrobné řešení není součástí projektu. 
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Vnitřní vodovod 

 Stavba bude napojena na vodovodní řád. Vedení veškerých vnitřních rozvodů bude 

podmíněno rozmístěním zařizovacích předmětů. Podrobné řešení není součástí projektu. 

 

 

Vnitřní kanalizace 

 

 Stavba bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci. Přípojka bude přivedena do 

kontrolní šachty v technické místnosti. Vedení veškerých vnitřních rozvodů bude podmíněno 

rozmístěním zařizovacích předmětů. 

 Podrobné řešení není součástí projektu. 

 

 

d) napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu  

 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě v daném místě tj. vodovodní řád, plynovodní 

řád, vedení nízkého napětí a kanalizační řád, které se nachází na ulici Družební. 

 Parcela je situována v těsné blízkosti hlavní cesty tj. ulice Družební. Není potřeba 

zřizovat příjezdovou komunikaci. Napojení infrastruktury bude tedy přímo z ulice Družební a 

to jak pro automobilovou dopravu tak i pro pěší. V zadní části parcely budou vybudovány 

zpevnění plochy pro parkování osobních automobilů. Přilehlá pěší komunikace je dostatečná 

pro pohyb osob a zajištění přístupu hasičských jednotek. Vzhledem 

k možnosti smísení pojízdné a pěší komunikace jsou všechny zpevněné plochy navrženy pro 

středně těžkou dopravu, povrch je vydlážděný. 

 Z řešené lokality je dostupná i autobusová zastávka pro spojení z Ostravy Krásné Pole. 
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e) vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 

Navrhovanou stavbou nedojde ke vzniku nebezpečných odpadů a její provoz nebude 

mít žádný vliv na zdraví osob a na ohrožení životního prostředí. 

Během výstavby bude nakládáno s odpady vznikající při výstavbě v souladu se 

zákonem. 

 

 

f) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 

ploch a komunikací 

g)  

Celý objekt je zpřístupněn osobám se sníženou schopností pohybu a orientace je  

navržen podle vyhlášky 369/2001 Sb. [1].  

 

 

h) průzkumy a měření, začlenění jejich vyhodnocení do projektu 

 

Výsledky geotechnického průzkumu a měření radonu včetně jeho vyhodnocení budou 

dodány v řádném termínu. 

 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický polohový a 

výškový systém 

 

Podkladem pro vytyčení stavby byla katastrální mapa a mapa územního plánu obce 

Krásné Pole. Pro polohopisné zaměření stavby byly použity body podrobného 

polohového bodového pole, jejichž přesné souřadnice jsou získány z datového 

zdroje [4]. Pro vytyčení stavby bylo využito ortogonálního zaměření. 

 

 

 

 



VŠB – TUO  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

                                                                                                                                                  

 Barbora Pospíšilová  19  

j) členění stavby na jednotlivé objekty a provozní soubory 

 

Stavba bytového domu pro seniory se nečlení na provozní soubory 

 

 

k) vliv stavby na okolí (sousední stavby, pozemky) 

 

V průběhu výstavby bude mírně zvýšen provoz na místních komunikacích, z čehož 

vyplývá i mírné zvýšení exhalací a hluku. 

Provozní a výškové uspořádání, dispoziční řešení a orientace ke světovým stranám je 

navržena tak, aby nedošlo k zastínění této přilehlého rodinného domu a pozemku k němu 

příslušejícímu. Vzhledem k ostatním budovám se řešená stavba nachází v takové 

vzdálenosti a orientaci ke světovým stranám, že nedochází k jejich zastínění ani je jinak 

neovlivňuje. 

 

 

l) způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy veškeré platné normy a předpisy o 

bezpečnosti práce, požární ochraně a provozu technických zařízení při provádění stavebních 

prací. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Tato problematika je zajištěna statickým výpočtem, který není součástí projektové 

dokumentace. 

 

 

3. Požární bezpečnost 

Tato problematika je zajištěna statickým výpočtem, který není součástí projektové 

dokumentace. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Při návrhu byly dodrženy veškeré požadavky na hygienu, ochranu zdraví, životního 

prostředí, světlé výšky místností, osvětlení, větrání, vytápění bude zajištěno dálkově pomocí 

plochých topných těles a ochrany proti hluku. Provozem navržené stavby nedojde ke vzniku 

nebezpečných odpadů ani k jinému ohrožení životního prostředí. Biologické odpady, které 

vzniknou zpracováním potravin, budou uloženy v chlazeném skladu. Jejich odvoz bude 

zajištěn v pravidelných intervalech. Komunální odpad bude likvidován běžným způsobem. 

 

 

5. Bezpečnost užívání 

 

Stavba bude provedena ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů. Stavební 

konstrukce nebudou obsahovat žádné ostré hrany, které by mohly způsobit zranění. Veškeré 

konstrukce budou upevněny tak, aby nehrozilo riziko pádu. Při návrhu byly dodrženy 

požadavky vyhlášky na ochranu dle technických podmínek výrobců a dodavatelů. V objektu 

budou probíhat pouze běžné revize zařízení. 

 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Provoz v objektu neuvažuje s využíváním technologií či zařízení. Nebude tedy 

docházet ke zvýšení hladiny hluku, která by mohla překročit zákonem dané limity. Řešení 

ochrany proti hluku z venkovního prostředí budou zajišťovat obvodové pláště budov. 

Všechny konstrukce byly navrženy tak, aby splnily požadavky příslušných norem. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

V objektu vznikají nároky na spotřebu a ochranu tepla. Proto je zde v souladu 

s příslušnými normami navrženo zateplení vnějšího pláště a podlah. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

Prostory přístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace jsou navrženy 

podle vyhlášky 369/2001 Sb. [1]. 

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Škodlivé vlivy nebyly v rámci průzkumů a měření zjištěny. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

U stavby se neuvažuje o žádném opatření vyplívající z požadavku na civilní ochranu 

obyvatelstva. Její využití se předpokládá pouze v době míru. 

 

 

11. Inženýrské sítě (objekty) 

 

 

a) odvodnění území, zneškodnění odpadních vod 

 

V blízkosti pozemku je zřízena jednotná veřejná kanalizace. Odvodnění od základové 

spáry je zajištěno pomocí drenážní trubky. 

 

 

b) zásobování vodou 

 

Novostavba bytového domu bude napojena na veřejnou vodovodní přípojku na ulici 

Družební. Měření spotřeby vody bude řešeno pomocí vodoměrné soustavy. 
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c) zásobování energiemi 

 

Stavba bude napojena na venkovní vedení nízkého napětí. Přípojková skříň s měřením 

pro všechny byty. Během výstavby bude použito provizorní napojení na venkovní vedení 

nízkého napětí s měřením spotřeby. 

 

 

d) řešení dopravy 

 

(viz oddíl 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení e) napojení 

stavby na dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

 

Okolí objektu bude řešeno zpevněnými plochami, které jsou již součástí staveniště. 

Vzhledem k možnosti smísení pojízdné a pěší dopravy jsou veškeré zpevněné plochy 

navrženy pro středně těžkou dopravu. Volba způsobu a materiálu pro dláždění zpevněných 

ploch bude konzultována se zahradním architektem. 

 

 

f) elektronická komunikace 

 

Stavba bude napojena na elektronickou komunikaci přípojkou. 

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

  

 Na stavbě se s technologickými zařízeními neuvažuje. 
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