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ABSTRAKT 
 Předmětem diplomové práce je dokumentace pro provedení stavby polikliniky v 

Rousínově.  Poliklinika je navržena jako samostatně stojící budova na rovinatém 

pozemku s přilehlým parkovištěm. Celá stavba řeší i návaznost na okolní komunikace a 

rozptylové plochy. Podzemní podlaží slouží především jako zázemí pro provoz 

novostavby. Jedná se například o sklady, technické místnosti, kotelny, strojovny atd. 

První podlaží, kde je také situován vstup z jihovýchodní strany, nabízí prostory lékárny, 

zdravotnické dopravní služby a také je zde umístěna jedna ordinace. V dalších 

nadzemních podlažích jsou umístěny ordinace specializovaných lékařů a v posledním, 

čtvrtém podlaží je vyčleněn prostor pro řídící pracovníky celé budovy.  

 Budova je navržena jako monolitický skelet s výplňovým zdivem 

z pórobetonových tvárnic. Stavba je založena na patkách z prostého betonu a uprostřed 

rozpětí budovy je ztužující jádro. Vodorovné konstrukce jsou řešeny jako lokálně 

podepřené desky s obvodovým průvlakem a zastřešení je řešené jednoplášťovou plochou 

střechou. Celý objekt je po obvodu zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

z nehořlavého materiálu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 Diplomová práce, poliklinika, monolitický skelet, jednoplášťová plochá střecha, 

pórobetonové zdivo, kontaktní zateplovací systém, ordinace, lékárna, Rousínov. 

 

ABSTRACT 
 The subject of this diploma thesis is design documentation for implementation of 

the construction applied on the newly-built polyclinic in Rousínov. The polyclinic is the 

detached one, placed in the flat building plot with adjacent parking lot. The whole 

building is solving continuity on the surrounding local roads and dispersion areas. 

Basement of this building serves primarily as technical facilities for properly working on 

this new building. For example it’s about storages, utility room, boiling room, mechanical 

room etc. The first above-ground floor, where is situated entrance in to the building, from 

the southeast, is placed pharmacy, medical transport service and the first one doctor’s 

surgery. In the other above-ground floors are placed another doctor’s surgeries every with 

different specialization and in the last floor is a section for managers of polyclinic.  

The building is designed as a cast-in-place concrete frame with infill walls from 

aerated concrete. This building is based on plain concrete foundation pads and in the 

middle of span is shear core. Horizontal structures are solved by point-supported slabs 

with periphery beam and roofing is solved by warm flat roof. Whole building is insulated 

with contact thermal insulation from non-flammable material.  
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ÚVOD 

Diplomová práce je zpracována pro novostavbu polikliniky ve městě Rousínov. 

Stupeň projektové dokumentace je pro provedení stavby. 

Vybral jsem si pozemek ve městě Rousínov. Tato lokalita se vzhledem ke globálnímu 

umístění, nachází mezi Vyškovem a Brnem. K tomuto pozemku jsem měl jako podklad, 

fotodokumentaci, osobní návštěvu pozemku, výpis z katastru nemovitostí a vedení 

technické infrastruktury.  

Poliklinika je půdorysem obdélníkového tvaru s odstupem pro schodišťový prostor 

na severozápadní straně. Objekt je rozdělen na pět podlaží. V suterénu je umístěno 

technické zázemí a místnosti pro nezbytný provoz budovy. V prvním nadzemním podlaží 

je umístěná lékárna a zdravotnická dopravní služba. Další tři zbylá patra jsou již vybavena 

ordinacemi lékařů. V posledním patře je malá část vyhrazena provoznímu oddělení tohoto 

objektu. 

Objekt jsem navrhl jako monolitický skelet s výplňovým zdivem z pórobetonu. 

Suterénní výplňové zdivo a jádro schodišťového prostoru je tvořeno ze železobetonu. 

Zastřešení jsem zvolil jako jednoplášťovou plochou střechu. Nad třetím nadzemním 

podlažím je střecha vegetační a provozní z dlažby na terčích. Nad posledním podlaží je 

krytina povlaková z měkčeného PVC. 

Pro diplomovou práci jsou zpracovány přípravné a studijní práce, situační výkresy, 

architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní 

řešení, specializovaná část věnovaná vzduchotechnice a posouzení z hlediska stavební 

fyziky. 

V návrhu respektuji všechna omezení a požadavky, dané územním plánem. Dále je 

projekt řešen v souladu s českými normami, vyhláškami a zákony. 

Zpracování projektu pomocí softwaru AutoCAD, SketchUp, Světlo+, Building 

design, DEKSOFT. 
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A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) název stavby  

Novostavba polikliniky v Rousínově 
 

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

Adresa: Rousínov, Československé armády 324/13 

Parcelní číslo: 16 a 18 

Katastrální území: Rousínov u Vyškova (741922) 
 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 

osoba) 

Název: Zdravotní středisko Rousínov s.r.o. 

Adresa: Československé armády 324/13, Rousínov 683 01 

IČO: 46976400 
 

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

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

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

sídla (právnická osoba) 

Firma: VUT Fakulta stavební Brno, Veveří 95, 602 00 Brno 

Jméno: Bc. Jindřich Galata 

Adresa: Čelakovského 463, 684 01 Slavkov u Brna  

 

A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

- SO 01 Poliklinika  

- SO 02 Parkovací stání a zpevněné plochy  

- SO 03 Rampa s opěrnou stěnou  

- SO 04 Přeložení podzemního vedení NN 

- SO 05 Připojovací skříňka NN 

- SO 06 Napojení splaškové kanalizace na veřejný řad 



 

13 
 

- SO 07 Retenční nádrže a svody dešťové vody 

- SO 08 Napojení na vodovodní řad 

- SO 09 Vybudování HUP 

A.3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 

V rámci řešení diplomové práce nepředchází prováděcí dokumentaci žádná jiná 

rozhodnutí o povolení stavby.  

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 Projektové dokumentaci pro provádění stavby předchází v rámci řešení 

diplomové práce pouze architektonická studie polikliniky.  

 

c) další podklady 

- Vizuální prohlídka stavby 

- Platný územní plán města Rousínov z r. 2017 

- Snímek z KN 

- Platné normy a vyhlášky na území ČR v období tvorby projektové dokumentace 

- Poloha a existence vedení inženýrských sítí 

- Architektonická studie objektu 

- Geologické mapy v blízkém okolí (http://www.geology.cz) 

- Fotodokumentace řešeného území 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Zájmové území se nachází v centru města Rousínov. Oblast je rovinatá, bez 

výrazných terénních nerovností.  

Objekt polikliniky je umístěn na parcele č. 18 v katastrálním území obce Rousínov. 

Zpevněné plochy a další stavební objekty, které nedílnou součástí patří k tomuto dílu jsou 

umístěny i na parcele č. 16. Parcela č. 18 je ve vlastnictví stavebníka Zdravotní středisko 

Rousínov s.r.o. a její výměra činí 2115 m2. Dle územního plánu obce Rousínov spadá 

řešené území do území občanského vybavení, ve kterém je přípustné umisťovat stavby 

jako je právě např. poliklinika. 

Pozemek je napojen na stávající komunikaci. Terén je téměř rovinatý, naměřené 

převýšení podélného řezu parcely je 1 m od jihozápadu po severovýchod směrem vzhůru. 

Stavební parcela se nachází v zastavěné části města Rousínov, poblíž centra a 

náměstí. 

Dosavadním využitím území je starší jednopodlažní budova, která slouží jako 

zdravotní středisko s malým počtem ordinací a lékárnou. 

Dle územního plánu je stanovena zastavěnost území koeficientem zastavění. To je 

poměr plochy zastavěné budovami k velikosti stavebního pozemku. Ten dosahuje dle ÚP 

hodnoty 0,9. Koeficient zeleně je pak min. 0,1.  

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,  

Pro danou lokalitu platí územní plán obce Rousínov. Výstavba zdravotnického 

zařízení je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

V rámci řešení diplomové práce nebyla vydána žádná rozhodnutí. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňující změnu v užívání stavby 

Novostavba stavebního objektu je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Územní plán vymezuje toto území pro výstavbu občanského vybavení. 

Budovou bude novostavba, nejedná se o změnu v užívání stavby. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Využití území bude v souladu s územním plánem. Jiná rozhodnutí a informace 

nebyly vydány. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Závazná stanoviska nebyla v rámci diplomové práce řešena. Požadavky dotčených 

orgánů budou v době tvorby dokumentace zapracovány do PD a doloženy k projednání 

pro stavební řízení. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byla provedena vizuální prohlídka s pořízením fotodokumentace. 

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Únosnost zeminy 

v základové spáře se bude prověřovat v průběhu výstavby autorizovaným geologem. 

Dle České geologické služby byla v řešeném území kategorie radonového indexu 

stanovena jako nízká a jako typ horniny v území převažují sprašové hlíny a jíly. Typ 

horniny je tedy sediment pevný. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

V katastru nemovitostí nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Parcela nemá 

evidované BPEJ. 

Je zde evidováno pouze omezení vlastnického práva, a sice předkupní právo a věcné 

břemeno (podle listiny). 

 

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

Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Případné 

povodně nebo sesuvy půdy v tomto řešeném území nehrozí. 

 

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

poměry v území  

Stavba dodržuje vzájemné odstupy od stávající zástavby a okolních hranic pozemků. 

Průběh výstavby bude popsán v bodě B.8. Provoz hotové stavby a samotná stavba jako 

celek bude podrobena z hlediska osvětlení a akustiky podrobnému zhodnocení. Nebude 

mít za následek zhoršení úrovně životního prostředí v blízkém okolí. V průběhu výstavby 
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se bude dbát na očištění vozidel před vjezdem na veřejnou komunikaci. Stavba nebude 

svým provozem produkovat nadměrný hluk ani nebezpečný odpad. 

Odtokové poměry nebudou negativně ovlivněny zamýšlenou stavbou. Dešťové vody 

budou svedeny pomocí kanalizace do akumulační nádrže a vzhledem k nízkým 

vsakovacím podmínkám bude regulovaný odtok do jednotného kanalizačního řadu. 

Dešťová voda z akumulační nádrže bude využita ke zpětnému užívání v podobě 

splachování WC. Kolem objektu bude vytvořena drenážní soustava, která bude ústit do 

zbudovaných trativodů ze štěrkového lože. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku jsou vzrostlé stromy v severovýchodní čísti pozemku, jedná se o pět 

listnatých stromů. Plocha, která není zastavěná je oseta parkovou trávou. Vzrostlé stromy, 

které jsou umístěny na pozemku se budou kácet. 

Žádné demolice ani požadavky na asanace v rámci diplomové práce prováděny 

nebudou.  

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby musí předcházet dokumentace o 

odstranění stavby, která je nyní na pozemku a bude v celém rozsahu demolována. 

 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Druh pozemku je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Nedojde tedy k žádným 

záborům zemědělského půdního fondu ani k záborům pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Objekt bude napojen na navrhovanou areálovou komunikaci, která bude napojena na 

již stávající dopravní komunikace sjezdem.  

Stavba bude napojena na veřejné stávající inženýrské sítě. Přípojky pitné vody bude 

zbudovaná nově u severozápadní hranice. Sdělovací kabel bude protažen a doveden do 

technické místnosti / serveru k dalším domovním rozvodům. Na vodovodní přípojce, 

bude zbudována vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Pro přípojku plynovodního 

potrubí středotlakého bude zbudovaný nový hlavní uzávěr plynu. Za tímto uzávěrem už 

bude pokračovat plynovodní potrubí nízkotlaké.  

Kabel nízkého napětí je také doveden na pozemek. Bude zbudovaná nová připojovací 

skříň s elektroměrovým rozvaděčem na okraji pozemku. Uvnitř objektu bude v suterénu 

zbudovaná rozvodna nízkého napětí, kde bude elektroměrná skříň s hlavním rozvaděčem.  
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Dešťové vody budou svedeny pomocí kanalizace do akumulační nádrže a vzhledem 

ke špatným vsakovacím podmínkám bude regulovaný odtok do jednotného kanalizačního 

řadu. Dešťová voda z akumulační nádrže bude využita ke zpětnému užívání v podobě 

splachování WC. Kolem objektu bude vytvořena drenážní soustava, která bude ústit do 

zbudovaných trativodů ze štěrkového lože. 

Splašková kanalizace bude z objektu vedena do venkovní revizní šachty a odtud 

svedena do veřejného kanalizačního řadu BET– DN 400. 

V místě zpevněných ploch, kde budou veřejné inženýrské sítě, budou tyto sítě 

opatřeny betonovými chráničkami, pokud si to vyžádá v závazném stanovisku 

provozovatel vedení. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V souvislosti s výstavbou nevznikají žádné související a podmiňující investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

KAT. ÚZEMÍ 
PARC. 
Č. 

DRUH POZEMKU VÝMĚRA VLASTNICKÉ PRÁVO 

Rousínov u 
Vyškova 
(741922) 

18 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

2115 m2 
Zdravotní středisko Rousínov s.r.o., 
Čsl. armády 324/13, 683 01 Rousínov 

Rousínov u 
Vyškova 
(741922) 

16 Ostatní plocha 2788 m2 
Město Rousínov, Sušilovo náměstí 
84/56, 683 01 Rousínov 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Zatím žádné. Nebudou vznikat žádná další nová ochranná pásma nad rámec 

stávajících. 

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Poliklinika je navržena jako novostavba. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude užívána jako zdravotnické zařízení k ambulantní péči. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba  

Stavba bude trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Poliklinika bude navrhována v souladu s legislativními ustanoveními, především dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalšími 

souvisejícími předpisy a také dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Závazná stanoviska nebyla v rámci diplomové práce řešena. Požadavky dotčených 

orgánů budou v době tvorby dokumentace zapracovány do PD. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba dle jiných právních předpisů nepodléhá zvláštní ochraně. Nejedná se o 

kulturní památku. 

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet pracovníků apod. 

Výměra pozemku: 2115 m2 

Zastavěná plocha objektu: 646,0 m2    

Zastavěná plocha zpevněných ploch: 787,8 m2 

Plocha zatravňovacích tvárnic: 519,3 m2 

Obestavěný prostor: 8627 m3 

Počet ordinací: 20 ordinací a 1 lékárna 

Počet pracovníků: 40 pracovníků … ordinace 

    5 pracovníků … lékárna 

    2 pracovníci … ZDS 

    2 pracovníci … provoz polikliniky 

 

i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 
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Předpokládaná spotřeba vody: dle softwaru DEKSOFT, kde se počítá spotřeba vody 

u zdravotnických zařízení na 1 lůžko 10 litrů vody. Poliklinika má 20 ordinací, v každé 

ordinaci je jedno lůžko, tedy potřeba vody je 250 litrů na den. 

Je nutné ovšem zahrnout i pracovníky nikoli jen pacienty. Násobím tedy přirážkou, 

součinitelem 1,5.  

Potřeba vody na 1 den: 375 l / den = 400 l / den 

Roční spotřeba vody: Qr = Qp*365 = 0,4*365 = 146 m3/rok 

Roční spotřeba BD je 150 m3 vody 

Předpokládaná spotřeba el. energie: 1 ordinace 1800 kWh, počet ordinací 20. Roční 

spotřeba polikliniky 36,0 MWh 

Dešťové vody budou svedeny pomocí kanalizace do akumulační nádrže a vzhledem 

ke špatným vsakovacím podmínkám bude regulovaný odtok do jednotného kanalizačního 

řadu. Dešťová voda z akumulační nádrže bude využita ke zpětnému užívání v podobě 

splachování WC. Kolem objektu bude vytvořena drenážní soustava, která bude ústit do 

zbudovaných trativodů ze štěrkového lože. 

Odpady: Objekt bude napojen na stávající splaškovou kanalizaci. Na přípojce 

splaškové kanalizace bude osazena revizní šachta. 

Komunální odpad bude ukládán do nádob k tomu určených a likvidovaný 

oprávněnou organizací. V Rousínově je to společnost Respono, a.s. 

Pro novostavbu polikliniky byl vyhotoven Energetický štítek obálky budovy 

s vyhodnocením: Třída B – úsporná. 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavebních prací: II. kvartál r. 2020 

Ukončení stavebních prací: III. kvartál r. 2022 

Novostavba polikliniky bude provedena v jedné etapě. Alternativou je možné rozdělit 

na dvě etapy a sice druhá etapa by se zabývala okolními úpravami terénu a zpevněných 

ploch.  

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační cena celé stavby cca 97 000 000 Kč 
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B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dle územního plánu obce Rousínov spadá řešené území do ploch občanského 

vybavení, ve kterém je přípustné umisťovat stavby pro veřejnost, kterou je např. i 

poliklinika. Stavba je v souladu s územní regulací, která povoluje max. čtyři nadzemní 

podlaží a zastavěnost pozemku 90 %.  Stavební objekt bude na parcele umístěný tak, aby 

byly splněny vzájemné odstupy staveb a odstupy stavby od hranic parcel. Svým vzhledem 

nenarušuje okolní zástavbu. Měl by být architektonickou dominantou přilehlého parku 

v návaznosti na centrum města. 

 

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

řešení 

Navrhovaný objekt je pěti podlažní obdélníkového tvaru s odstupňovanou 

severozápadní fasádou. Zastřešení je řešeno plochou střechou. Přístup do objektu je 

v prvním nadzemním podlaží, které je z jihovýchodní strany otevřené do prostoru 

k přilehlému parku. Pod částí objektu je zastřešeno 12 parkovacích stání, která jsou krytá 

stropní deskou nad 1.NP. Fasáda polikliniky bude řešena z kontaktního zateplovacího 

systému. Okna a dveře jsou plastová zasklená izolačním trojsklem, barva tmavě modrá.  

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Přístup do objektu je orientován z jihovýchodní strany. Přístup na řešenou parcelu je 

umožněn chodníky pro pěší a areálovou komunikací, která nabízí parkovací stání a je 

napojena na stávající dvě přilehlé komunikace. V prvním podlaží se nachází tedy vstupní 

hala, která nabízí možnost přístupu k lékárně a jejího zázemí a dále k rentgenovému 

lékařskému oddělení. Samostatný vstup má pak i záchranná dopravní služba (ZDS), která 

převáží pacienty v nouzi do nadřazeného zařízení, a sice nemocnice ve Vyškově. ZDS je 

vybavena garáží pro dvě vozidla. Dále pak skladem, hygienickým zázemím a denní 

místností pro pracovníky. 

V suterénu jsou umístěny skladovací prostory a provozní prostory pro řádný chod 

polikliniky. Jsou to sklady zdravotnického materiálu, dezinfekčních a úklidových potřeb, 

sklady lůžkovin, serverovna, místnost se záložním generátorem, strojovny 

vzduchotechniky, výtahu, rozvodna nízkého napětí a zázemí pro uklízečky. 

Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny vedle schodišťového prostoru 

hygienické prostory jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Podlaží je rozděleno do 

několika sekcí. Pediatrické oddělení, ordinace zubařů a ordinace praktických lékařů. Dále 

je zde pak denní místnost pro zaměstnance a laboratoř pro vzorkování a rozbor krve. 
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Ve třetím nadzemním podlaží jsou opět hygienické prostory a devět ordinací 

s čekárnami. Je zde k chirurgické ambulanci přiřazen malý sálek pro provádění malých 

zákroků. 

Ve čtvrtém nadzemním podlaží jsou pak pouze tři ordinace a čekárny. Mimo WC pro 

pacienty a zaměstnance je zde umístěn provozní celek pro vedení polikliniky. 

Stavební objekt spadá do nevýrobních budov. Jsou poskytovány zdravotnické, 

léčebné služby a výkony s tím spojené. 

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Poliklinika je řešena jako bezbariérová a řídí se požadavky z vyhlášky č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Objekt je navržený v souladu s touto vyhláškou. 

Před vstupy do objektu nejsou žádné schody ani vyrovnávací stupně. Max. výškový 

rozdíl všech pochozích ploch před objektem je 20 mm. Plocha před vstupem 1500x1500 

mm včetně spádu max. 2% je splněna. Vstupní dvoukřídlé dveře do objektu mají šířku 

1750 mm a hlavní křídlo 900 mm. 

V objektu je umístěn ve schodišťovém prostoru výtah s vnitřními rozměry klece 

1100x1400 mm. Světlá šířka dveří je 900 mm. Schodišťová ramena budou opatřena 

madly ve výšce 900 mm po obou stranách. Stupnice nástupního a výstupního 

schodišťového stupně bude kontrastně rozeznatelná od okolí. Maximální sklon 

schodišťového ramene je 28° a výška stupně nepřesahuje 160 mm. Ve všech ramenech 

téhož schodiště je stejný počet stupňů. Netýká se schodiště do suterénu, které není 

navrženo pro veřejnost, ale pouze pro personál. 

V objektu budou taktéž WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jejich rozměry budou dle platné vyhlášky 1800x2150 mm. Budou děleny na muže a ženy 

zvlášť. Dveře na WC budou opatřeny madlem ve výšce 800-900 mm a zámek dveří bude 

odjistitelný i z venku. Dveře se otevírají směrem ven z místnosti. 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou v těsné blízkosti před 

objektem umístěné tři parkovací stání. 

Na chodnících budou zřízeny varovné pásy, které budou mít jinou strukturu a barvu 

než klasická chodníková dlažba. Šířka varovného pásu je 400 mm. 

 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Novostavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání.  
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Dále je navržena tak, aby splňovala požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 

požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání a úsporu energie a tepelnou ochranu dle platné 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení  

Novostavba polikliniky v Rousínově je řešena z monolitického železobetonového 

skeletu. Kostra skeletu je pak vyzděna z pórobetonových bloků. Tyto svislé nosné 

konstrukce jsou neseny základovými pasy a patkami z prostého betonu, které jsou 

provedeny do nezámrzné hloubky. Vodorovné konstrukce jsou provedeny 

z železobetonových desek lokálně podepřených a obvodových průvlaků. Zastřešení 

objektu je řešeno plochou střechou. Nad 3NP je část střechy řešena jako pochozí a část 

jako vegetační. Nad 4NP je řešeno pouze z povlakové fóliové krytiny. Celý objekt je 

zateplen kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vlny s požadavky 

A1 a tenkovrstvou omítkou. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce  

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí 

výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Poté bude sejmuta ornice 

v mocnosti cca 0,3 m, která bude deponována na oddělené skládce (nebo uložena na 

vhodném místě na pozemku vlastníka) tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím. Zemina, která se odtěží hloubením rýh a stavební jámy pro vybetonování 

základových pasů a patek bude použita na hutněné zásypy. Výkopek, který zbyde bude 

odvezen na příslušnou skládku. Výkopy pro domovní rozvod inženýrských sítí musí být 

vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. 

V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 

mechanickému poškození a před nepříznivými povětrnostními vlivy. 

Je nutné brát zřetel na již stávající inženýrské sítě, které se na pozemku nachází, aby 

nedošlo k jejich poškození. Svahování stěn bude řešeno dle druhu zeminy. Zemina bude 

ověřena autorizovaným geologem při realizaci. 

 

Základové konstrukce 

Do výkopů se začištěnou základovou spárou budou betonovány základové pasy a 

patky. Pevnost zeminy, kam zasahují základové konstrukce je nutné ověřit autorizovaným 
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geologem před betonáží plošných základů a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. 

Předpokládá se únosnost základové spáry 275 kPa. Způsob založení je nutné přehodnotit 

v případě, kdy: základová spára nedosahuje předpokládané únosnosti, minimální 

nezámrzná hloubka je větší než 0,9 m, v základové spáře se vyskytuje spodní voda apod. 

Stavba je založena na betonových monolitických základových pasech a 

monolitických patkách pod sloupy z betonu C25/30. Při betonáži základových konstrukcí 

nezapomenout na prostupy inženýrských sítí. Na betonových pasech, pátkách a 

upravené zemině bude proveden podkladní beton C25/30 v tloušťce 0,15 m vyztužený při 

spodním okraji ocelovou KARI sítí ∅ 6 s oky 100x100 mm. Hloubka založení musí být v 

každém případě větší, než je minimální nezámrzná hloubka. Betonáž plošných základů 

nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka základové 

spáry autorizovaným geologem. Do základů budou vloženy zemnící pásky FeZn s šesti 

vývody, které se napojí na 8 bleskosvodů. 

 

Svislé nosné konstrukce  

Nosný systém tvoří železobetonový monolitický skelet. Jedná se o skelet, který je po 

obvodu ztužen průvlaky a pak v obou směrech zajištěn lokálně podepřenou 

železobetonovou deskou. Sloupy budou navrženy dle empirických zásad. Rozměr sloupů 

je 400 x 400 mm. Tento rozměr je stanoven na základě požární bezpečnosti sloupu. Do 

volných skeletových polí budou vyzděny pórobetonové bloky, v tloušťce 250 m. Pro 

obvodové zdivo suterénu jsou použity betonové tvarovky ze ztraceného bednění, které se 

zalijí betonem C25/30. Zdivo v suterénu, které bude pod úrovní terénu bude opatřeno 

asfaltovou izolací a tepelněizolační deskou XPS v tloušťce 180 mm. Nadzemní podlaží 

budou zateplena čedičovou vlnou s reakcí na oheň A1 v tloušťce 220 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce  

Stropní konstrukce jsou nevrženy jako lokálně podepřené desky v každém patře o 

stejné dimenzi. Po obvodu budovy bude jako ztužující prvek průvlak o výšce 500 mm. 

Tloušťka deky je navržena dle empirických zásad na 240 mm. Při realizaci a 

v podrobnější projektové dokumentaci D.1.2 je nutné brát zřetel na propíchnutí desky 

sloupem. 

Průvlaky budou osazeny na sloupy s roztečemi 6000 mm v podélném směru a 5500 

mm v příčném směru. Průvlak bude mít průřez 250 x 500 mm 

 

Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena tříramenným přímým schodištěm. 

Schodiště bude řešeno jako jedenkrát zalomená deska s uchycením podest ve 
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schodišťových zdech a prostřední přímé rameno bude provázáno vyztuží s oběma 

podestami, které jsou uloženy do zdiva. Celý obvod schodiště od výtahu bude 

oddilatovaný od sousedních konstrukcí pomocí elastického pásu z extrudovaného 

polyethylenu v tl. 10 mm. Sklon schodišťového ramene a výška stupně je v souladu s 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. Počet stupňů na jedno typické podlaží je 24. 

 

Plochá střecha 

V objektu jsou použity tři druhy jednoplášťových plochých střech. Nad čtvrtém 

podlaží je střecha řešena typizovanou skladbou. Střešní krytina je tvořena hydroizolační 

folií z měkčeného PVC v tloušťce 1,8mm. Pod povlakovou krytinou je separační netkaná 

geotextilie z polypropylenu, dále pak vrstva EPS polystyrenu 100 v tloušťce 240 mm a 

nad ní spádové klíny z polystyrénu EPS 100. Tyto vrstvy jsou kotveny pomocí 

teleskopických šroubů do betonu. Dále pak následuje parozábrana z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu a na stropní konstrukci je nanesena asfaltová penetrační emulze.  

Nad třetím nadzemním podlaží jsou další dvě skladby. Stropní konstrukce je opět 

napenetrovaná asfaltovou emulzí s parozábranou z asfaltového pásu. Na parozábraně jsou 

umístěny tepelněizolační desky v tloušťce 160 mm z polyisokyanurátu. Dále jsou pak 

pokládány spádové klíny z EPS 150, separační geotextilie, hydroizolační fólie 

z měkčeného PVC a poté v jedné variantě smyčková rohož jako drenážní vrstva a 

vegetační substrát, a ve druhé variantě výškově stavitelné podložky a betonová dlažba. 

Atika je tvořena dvěma řadami pórobetonových bloků. V místech s provozním 

účelem střechy bude na atice osazeno zábradlí, které bude nad podlahou ve výšce 1100 

mm. Odvodnění je zajištěno vnitřními svody DN 100 mm. Sklon střechy je 3%. Atiky je 

přetažená fólií přes poplastované úhelníky se spádem 5,5% směrem dovnitř. Střecha je 

vybavena záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich 

pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy. 

Podrobný výpis materiálu viz. skladby konstrukcí. 

 
Příčky 

Příčky budou prováděny ze sádrokartonu v tloušťkách 100 a 150 mm. Konstrukce 

příček bude tvořena CW a UW profily. Každá příčka bude podtěsněna páskou a bude do 

ní vložena akustická izolace. Ty příčky, které budou z hlediska požárně bezpečnostního 

řešení klasifikovány jako požární stěny budou řešeny i ze speciálního SDK odolného na 

účinky požáru a příčky, na které je kladen požadavek z hlediska akustiky budou opláštěné 

speciálními akustickými deskami. Předstěny pro vedení instalací budou také provedeny 

ze sádrokartonu. 
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Instalační šachty, které budou provedeny po výšce objektu budou opláštěné pouze 

z jedné strany. Ze strany šachty budou opatřeny drátěným provázkem. 

 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé podlahy jsou uvedeny ve výpisu skladeb.  

 
Úpravy povrchů 

Zděné konstrukce z vnitřní strany budou opatřeny jednovrstvou sádrovou omítkou. 

Z vnější strany na kontaktním zateplovacím systému bude aplikovaná tenkovrstvá 

prodyšná omítka na silikonsilikátové bázi. Interiérové prostory hygienického zařízení 

budou doplněny keramickými obklady a v jednotlivých ordinacích budou v místě vývodu 

umyvadla budou také opatřeny obklady. Ve sprše bude pod obklad provedena stěrková 

hydroizolační hmota. 

 

Výplně otvorů 

Výplně ve vnějších stěnách: okna a dveře budou plastová zasklené izolačním 

trojsklem. Vnější barva tmavě modrá, vnitřní barva je bílá. Zasklení oken 4-18-4-18-4 

mm. Ug = 0,5 W/m-2.K-1, Uf = 1,0 W/m-2.K-1. Solární faktor (celkový činitel prostupu 

sluneční energie izolačního trojskla) je g = 47%. Vzduchová neprůzvučnost oken 

dosahuje hodnoty 33 dB. Lineární činitel prostupu tepla zasklení 0,037 W.m-1.K. Co se 

týče dveří z bočních stran objektu tak ty budou mít také plastový rám s hodnotou Uf = 1,3 

W/m-2.K-1 zasklení Ug = 0,5 W/m-2.K-1 (4-18-4-18-4 mm). Budou opatřeny prahovou 

lištou. Hlavní vstup pro veřejnost bude řešen automatickými posuvnými dveřmi 

s hliníkovým rámem a zasklením. 

Vstupní dveře do ordinací jsou dřevěné, jednokřídlové v obložkových zárubních 

s rozetovým kováním. 

Garážová vrata budou hliníková, sekční, zateplená a s elektrickým pohonem a 

odvětrávacími mřížkami. Podrobnější vlastnosti budou specifikovány ve výpisu prvků. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita  

Při výstavbě budou použity certifikované materiály pro použití v ČR, s garantovanou 

mechanickou odolností a stabilitou. Dodržením technologických zásad a postupů 

udávaných výrobci, je stavba navržena tak, aby odolala nepříznivým vlivům zatížení a 

plnila svoji funkci bez vad a poruch po dobu plánované životnosti. 
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B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení  

Vzduchotechnika: 

1.1 Úvod 

Objekt je větrán nuceně pomocí vzduchotechnických jednotek. Stavba, kterou se 

nucené větrání řeší spadá do občanského vybavení, konkrétně zdravotnické služby – 

poliklinika. 

 

1.2 Základní členění objektu 

Objekt bude rozdělen do čtyř zón. Každá zóna bude mít svoji vzduchotechnickou 

jednotku. Jedná se o zóny: 

- Suterén (sklady, technické místnosti, …) 

- Lékárna 

- Ordinace lékařů 

- Chodby a čekárny 

V rámci diplomové práce je řešena pouze zóna, kde se nachází chodby, čekárny a 

hygienické zázemí. 

 

Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny na střeše čtvrtého nadzemního podlaží, 

mimo jednotku, která zásobuje vzduchem suterén. Tato jednotka je umístěna v suterénu 

ve strojovně vzduchotechniky. 

Ostatní jednotky jsou umístěny na střeše v exteriéru zejména proto, že bude v objektu 

navržené i chlazení a je tedy vhodnější umístění ve venkovních prostorách. 

 

1.3 Řešená zóna 

V rámci diplomové práce jsem se zabýval návrhem větrání v zóně, ve které se nachází 

chodby, čekárny a toalety.  

Do chodeb a čekáren je primárně přiváděn čerstvý vzduch a v místě toalet je vzduch 

odváděn pryč. 

Co se týče dodávky čerstvého vzduchu, uvažuji v návrhu s 30 m3/h na jedno místo 

k sezení v čekárnách. Z toalet je pak odváděn vzduch v množství 50 m3/h od záchodové 

mísy a 25 m3/h z předsíněk a pisoárového stání. 

V chodbách a čekárnách, které jsou provozně odděleny dveřmi jsou navrženy i 

odtahové výustky. 
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Zónu č.3 navrhujeme jako rovnotlakou, tedy že objem přívodního vzduchu je totožný 

s tím, který také odvádíme. 

Celkově se jedná o přivedení a odvedení 7365 m3/h. 

 

Vzduchotechnická jednotka: 

Pro tento navrhovaný průtok byla vybrána nástřešní vzduchotechnická jednotka. Tato 

jednotka má protiproudý rekuperační výměník, obsahuje dva nezávisle řízené EC 

ventilátory, výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu F7, interní by-passovou a 

případně i cirkulační klapku se servopohonem. 

Jednotka je navržena jako rámová konstrukce, skříň je složená z lakovaného plechu 

a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné izolace λ = 0,024 W/m.K. 

Jednotka má vysokou účinnost protiproudého výměníku, až 93 %. 

 

Podrobné informace viz. řešení D.1.4 Vzduchotechnika. 

 

1.4 Návaznosti na specializace 

Co se týče návazností na ostatní profese, tak se jedná zejména o koordinace požární 

bezpečnosti, akustiky a silnoproudu. 

 

Veškeré dveře, které jsou na jednom podlaží jsou napojeny na centrální elektrickou 

požární signalizaci. V případě požáru se dveře samy zavřou. 

Požární klapky pracují na stejném principu. Jsou tedy také napojeny na elektrickou 

požární signalizaci. Požární klapky jsou umístěny v každém potrubí na rozhraní dvou 

požárních úseků. 

 

Co se týče vyvozování hluku vzduchotechnické jednotky, tak navržená jednotka má 

akustický výkon 71 dB. Ve vzdálenosti 3 m od vzduchotechnické jednotky je hladina 

akustického tlaku již 50 dB. Součtem od všech tří jednotek dostáváme v prostoru 3 m od 

jednotek 55 dB. Okolní zástavba rodinných a bytových domů nebude tímto hlukem 

dotčena. 

 

Veškeré zařízení, které jsou poháněny servopohonem nebo potřebují dodávku energie 

budou napojeny na rozvodnici, která bude umístěna v suterénu v rozvodně nízkého 

napětí. 
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Vytápění a ohřev TV: 

Zdrojem vytápění bude plynová kotelna, která bude mít dva plynové kotle. Kotle 

budou mít výkon 70 kW a 20 kW. Průměrná deklarovaná účinnost kotlů bude 98%. 

Celkový výkon kotelny bude tedy 90 kW. V kotelně bude umístěn komín se třemi 

průduchy vyvedený nad střechu. 

Kotle budou napojené na rozdělovač a sběrač v kotelně, ze kterého se budou větvit 

jednotlivé větve do otopného systému, vzduchotechniky, zásobníkové ohřívače atd. 

Otopné plochy budou řešeny jako desková tělesa pod okenními výplněmi. Na 

záchodech budou osazeny také malá otopná tělesa. 

Ohřev teplé vody bude řešen zásobníkovým ohřívačem teplé vody. Předběžná 

dimenze je stanovena na 500 l. bude upřesněno dle prováděcí dokumentace D.1.4 – 

Zdravotně technické instalace a vytápění.  Ohřev bude řešen jako nepřímotopný 

s napojením na plynové kotle přes uvedený rozdělovač sběrač. 

 

Ochrana před bleskem: 

Objekt bude opatřen bleskosvodem 8 tyčovými jímači na rozích objektu. Ty budou 

pak svedeny a uzemněny zemnícím páskem FeZn 30/4. Návrh bleskosvodu dle 

ČSN EN 62305. 

 

Osvětlení: 

Jako umělé osvětlení budou mimo lokální pomocná svítidla pro vyšetřování použity 

stropní LED panely o rozměrech 600x600 mm, které budou tvořit jedno pole kazetového 

podhledu. 

Denní osvětlení bude zajištěno do každé ordinace okenními otvory. Kompletní 

posouzení kritické místnosti je řešeno v části stavební fyzika. Požadavky na proslunění u 

ordinací nejsou stanoveny. 

 

Technická infrastruktura: 

Splašková kanalizace bude z objektu vedena do venkovní revizní šachty a odtud 

svedena do veřejného kanalizačního řadu BET DN 400. 

Dešťové vody budou svedeny pomocí kanalizace do akumulační nádrže a vzhledem 

ke špatným vsakovacím podmínkám bude regulovaný odtok do jednotného kanalizačního 

řadu. Dešťová voda z akumulační nádrže bude využita ke zpětnému užívání v podobě 

splachování WC. 

Přípojky pitné vody bude zbudovaná nově u severozápadní hranice. Na vodovodní 

přípojce, bude zbudována vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou.  
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Pro přípojku plynovodního potrubí středotlakého bude zbudovaný nový hlavní 

uzávěr plynu. Za tímto uzávěrem už bude pokračovat plynovodní potrubí nízkotlaké.  

Kabel nízkého napětí je také doveden na pozemek. Bude zbudovaná nová připojovací 

skříň s elektroměrovým rozvaděčem na okraji pozemku. Uvnitř objektu bude suterénu 

zbudovaná rozvodna nízkého napětí, kde bude elektroměrná skříň s hlavním rozvaděčem.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení  

Obsaženo v bodě a) technické řešení 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

Viz samostatná část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby (samostatná příloha) 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Budova byla posuzována dle platné normy 73 0540 – 2: 2011 + Z1 2012 a výpočtové 

protokoly s technickou zprávou stavební fyziky jsou samostatnou přílohou. 

Dle novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a upřesňující vyhlášky č. 

78/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 230/2015 Sb., je na budovu kladen požadavek: budova 

s téměř nulovou spotřebou energie.  

Na tuto budovu, totožné kategorie jsou požadavky kladeny již od roku 2016. Jedná 

se o budovy, které vlastní orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci. 

[1] https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie 

 

Pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie tedy platí, aby průměrný součinitel 

prostupu tepla Uem, kterého je dosaženo použitím požadovaných hodnot součinitelů 

prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, byl přenásoben redukčním činitelem 

požadovaného základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR. 

Tento redukční činitel nabývá pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

hodnoty 0,7. 
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Dále je pak nutné splnit požadavek na snížení primární neobnovitelné energie u 

referenční budovy. Znamená to, že referenční budova má přísnější procentuální faktor na 

neobnovitelné primární energie. Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie 

stanovené pro referenční budovu je pro rodinné domy 25%, pro bytové domy 20% a pro 

ostatní stavby 10%.  

Pro objekt byl zpracován energetický štítek obálky budovy. Viz samostatná příloha 

stavební fyziky. 

Objekt spadá do Třídy B – úsporná.  

V objektu se nenachází žádné alternativní ani obnovitelné zdroje energie. 

 

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

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 

apod. 

Větrání objektu bude řešeno nuceně vzduchotechnickým zařízením. Odvětrání WC a 

úklidových místností bude řešeno talířovými ventily a potrubí bude vyvedeno nad střechu 

a zakončeno hlavicí HL 810.  

Zdrojem vytápění bude plynová kotelna, která bude mít dva plynové kotle. Kotle 

budou mít výkon 70 kW a 20 kW. Průměrná deklarovaná účinnost kotlů bude 98%. 

Celkový výkon kotelny bude tedy 90 kW.  

Kotle budou napojené na rozdělovač a sběrač v kotelně, ze kterého se budou větvit 

jednotlivé větve do otopného systému, vzduchotechniky, zásobníkové ohřívače atd. 

Otopné plochy budou řešeny jako desková tělesa pod okenními výplněmi. Na 

záchodech budou osazeny také malá otopná tělesa. 

Ohřev teplé vody bude řešen zásobníkovým ohřívačem teplé vody jako nepřímotopný 

s napojením na plynové kotle přes uvedený rozdělovač sběrač. 
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Denní a umělé osvětlení bude odpovídat hygienickým normám. Osvětlení je řešeno 

v samostatné části Stavební fyzika. 

Zásobování vodou: v objektu bude do hygienických prostor a ordinací dovedena jak 

teplá, tak studená pitná voda. Pro trasy vodovodních potrubí jsou zřízeny předstěny. 

Potrubí může být dále vedeno podlahou, podhledem nebo drážkami ve zdivu. 

Odpady budou ukládány do nádob tomu určených a budou likvidovány oprávněnou 

organizací. V Rousínově je to společnost Respono, a.s., která bude odpad odvážet do 

sběrného dvora v Rousínově ulice Krejčířova 28. 

Objekt bude splňovat prostorově limitní pásma, tak aby zdroje hluku nezasahovaly 

do chráněných prostorů druhých staveb.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativnímu účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle České geologické služby byla v řešeném území kategorie radonového indexu 

stanovena jako nízká. Pronikání radonu z podloží do objektu bude zabráněno hydroizolací 

natavené na podkladním betonu z asfaltového pásu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V řešeném území není výskyt bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seismicitou 

V řešeném území se neobjevují známky seismicity. 

 

d) ochrana před hlukem 

Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí je zajištěna navrženými konstrukcemi 

obvodového pláště.  

 

e) protipovodňová opatření 

Není nutno budovat protipovodňová opatření s ohledem na lokalitu, která se 

nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

V řešeném území nejsou zaznamenány vlivy poddolování ani výskyt metanu. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na veřejné stávající inženýrské sítě. Bude zbudovaná nová 

přípojka pitné vody, připojovací skříňka pro nízké napětí a nový hlavní uzávěr plynu. 

Připojovací skříňka pro NN bude umístěna na jihovýchodní hranici parcely při 

odstavných stání a poté dovedena do rozvodny NN v objektu. Skříňka pro hlavní uzávěr 

plynu bude vybudována na severovýchodní fasádě. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojka pitné vody je z tlakového polyetylenu IPE 40. Na hranici pozemku na ní 

bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Délka přípojky 2,2 metrů. 

Přípojka plynovodního potrubí je z polyetylenu PE 25 a je dovedena do již stávajícího 

pilíře. Přípojka je napojena na veřejné plynovodní potrubí stejných rozměrů. Přípojka má 

délku 12,3 metrů. 

Přípojka NN je již dovedena do stávajícího pilíře na okraji pozemku. V rámci návrhu 

nového areálu bude zbudovaná nová přípojková skříň. Uvnitř objektu v rozvodně NN 

bude zbudována elektroměrová skříň s hlavním domovním rozvaděčem. Délka přípojky 

je již zbudovaná. 

Dešťová voda bude svedena potrubím do podzemní akumulační nádrže a bude 

následně využita ke splachování WC. Akumulační nádrže pojmou celkem 48 m3 vody. 

Bude zbudovaný regulovaný odtok do veřejného kanalizačního řadu. 

Splašková kanalizace, o délce 11,1 metrů, z PVC KG je z objektu vedena do 

venkovní revizní šachty a odtud svedena do veřejného kanalizačního řadu BET DN 400. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Napojení na místní komunikaci bude nové na ulicích Zahradní a Československé 

armády. Intenzita provozu v dané lokalitě je střední. Sjezd z pozemku bude proveden 

z asfaltové krytiny. Areálová komunikace bude nabízet 57 parkovacích míst. Provoz na 

ulici je obousměrný a povolená rychlost činí 50 km/h. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení pozemku bude nové a bude ze severovýchodní a jihozápadní části řešené 

parcely na stávající asfaltovou komunikaci. Navrhovaný sjezd bude z asfaltové krytiny 
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ve spádu směrem ke komunikaci. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zachyceny 

bodovými silničními vpustěmi a svedena do akumulačních nádrží. 

Na rozhraní vjezdu a veřejné asfaltové komunikace bude použita snížená obruba pro 

nájezd vozidel. 

 

c) doprava v klidu 

Na pozemku stavebníka je umožněno 58 parkovacích stání, z toho 12 míst je krytých 

stropní konstrukcí nad 1.NP. 

 

N = Oo . ka + Po . ka . kp  

Oo… základní počet odstavných stání 

Jedná se o veřejnou stavbu, nejsou definována odstavná stání, Oo … 0 stání 

ka … součinitel vlivu stupně automobilizace, stupeň automobilizace 1 : 2,5 … ka = 1,0 

počet vozidel / 1000 obyvatel … 400 / 1000 

 

 

Po … základní počet parkovacích stání 

Zdravotnický personál 40 osob 1 stání / 3 zaměstnanci 14 stání 

Pacienti 20 ordinací 2 stání na 1 ordinaci 40 stání 

Provoz polikliniky  1 stání / 35 m2 2 stání 

Lékárna  1 stání / 50 m2 prodej. plochy 1 stání 

Po = 57 stání 

kp … součinitel redukce počtu stání 

Město Rousínov má 5600 obyvatel – spadá tedy do skupiny 2 – Obce do 50 000 obyv. 

Dále se na město uplatňuje skupina A. 

kp = 1,0 

 

N = 0 . 1,0 + 57 . 1,0 . 1,0 

N = 57 stání  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V řešeném území se vyskytuje cyklistický pruh, přilehlý ke komunikaci na ulici Rudé 

armády. Svým průběhem se nijak nevztahuje k řešené parcele. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV  

a) terénní úpravy   

Terén je téměř rovinatý, naměřené převýšení podélného řezu parcely je 1 m od 

jihozápadu po severovýchod směrem vzhůru. Stávající svažitost bude eliminována na 

rovinatou plochu. Svahování tedy bude probíhat při nájezdu a výjezdu z areálu. 

Při výstavbě bude sejmuta ornice a bude se hloubit jáma pro základové konstrukce. 

Část zeminy bude uložena na pozemku investora a zbylá zemina bude odvezena na 

určenou skládku v dobré dojezdové vzdálenosti. 

 

b) použité vegetační prvky  

Pozemek bude mimo zpevněné plochy oset parkovou trávou. U pěší komunikace 

podél parkovacích stání budou vysázeny stromky, k zastínění a rekultivaci parku před 

budovou.  

 

c) biotechnická opatření   

Nebudou prováděna biotechnická opatření. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA  

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

Stavba nebude mít negativní vliv na stávající úroveň životního prostředí v dané 

lokalitě. Hluk, který bude stavba produkovat nebude zasahovat do chráněných pásem 

před sousedními objekty. Při provozu objektu nebude vznikat žádný nebezpečný odpad. 

Stavební odpady vzniklé při výstavbě budou na stavbě tříděny dle jednotlivých druhů 

a bude s nimi nakládáno v souladu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění. 

Během některých prací při výstavbě bude docházet ke zvýšené hlučnosti či prašnosti, 

ale zásadní dopad na životní prostředí to mít nebude. 

Při realizaci stavby vzniknou níže uvedené odpady: 

Číslo odpadu Druh odpadu Kategorie 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 
N 

10 13 04 Vápno O 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 07 
Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek neobsahující 

neb. látky 
O 

17 02 01 Dřevo O 

17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující dehet O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 

17 08 02  
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

170801 
O 

17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 04 Kal ze septiků, žump, chemických toalet O 

 

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

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

Dle zákona č. 93/2004 Sb. je třeba chránit zeleň v blízkosti objektu, aby nedošlo k 

jejímu dotčení ani poškození v rámci prací.  

Před výstavbou bude pokáceno 5 vzrostlých stromů a další stromy se nacházejí 

v parku před plánovanou budovou na jihovýchodní straně.  

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Pro stavbu v tomto území nebyly stanoveny žádné podmínky. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Pro stavbu se nevztahuje žádné povolení. 

 

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

podle jiných právních předpisů 

Není třeba navrhovat žádná ochranná či bezpečnostní pásma. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Veškeré požadavky z hlediska ochrany osob byly splněny. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

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

Ze stávajících veřejných sítí jsou již zbudovány přípojky a ukončeny ve stávající 

budově. Mobilní a stavební buňky budou napojeny na tyto rozvody. Je nutné zajistit 

vodovodní a elektrickou síť. Na pozemku budou přistaveny mobilní WC, které budou 

vyváženy jednou za určitý časový úsek. 

 

b) odvodnění staveniště  

V případě potřeby bude dno výkopové jámy odvodněno drenáží do dvou míst a odtud 

bude vyčerpáno mimo jámu. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště bude napojeno na stávající přípojky inženýrských sítí (elektřina, plyn, 

voda). Napojení staveniště na veřejnou komunikaci bude provedeno po již zbudovaném 

příjezdu na pozemek. Po dokončení hrubé stavby bude stávající komunikace vybourána 

a nahrazena novou areálovou komunikací. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby bude probíhat pouze na pozemku investora. Bude dbán zřetel na 

očištění vozidel před vjezdem na veřejnou komunikaci. Během realizace se může projevit 

zvýšená prašnost či hladina hlučnosti, práce však nelze provádět mimo interval 7-21 hod., 

kterým je jednoznačně vymezeno hodnocení na limit 65 dB. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Při provádění stavebních prací dojde ke kácení dřevin i demolicím či asanacím. 

Budou pokáceny stromy na parcele č. 18. Vyznačeno ve výkresu C.3. Bude provedena 

demolice stávajícího zdravotního střediska. Bude na tyto práce vyhotovena samostatná 

dokumentace. 

V okolí staveniště bude postaven staveništní plot výšky 1,8 m, na kterém budou 

výstražné znaky k zákazu vstupu a identifikace zpracovatele. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště bude zřízeno na pozemku investora, další jiné veřejné zábory prováděny 

nebudou. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nebudou budovány žádné bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Druhy odpadů viz tab. bod B.6.a) 

Likvidace: odpad vzniklý při výstavbě bude likvidován příslušnou organizací a 

ukládán do nádob tomu určených. V Rousínově je to společnost Respono, a.s., která bude 

odpad odvážet do sběrného dvora v Rousínově ulice Krejčířova 28. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Budou provedeny výkopové práce pro založení stavby. Materiál výkopu bude uložen 

na mezideponii, popř. se odveze na přilehlou skládku k tomu určenou. Stavebník později 

rozhodne o využití výkopku. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny 

negativní vlivy na životní prostředí a to zejména:  

- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 

hlukem a prachem  

- dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny  

- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů  

- zabránit rozehřívání strojů nedovoleným způsobem  

- zabránit znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť  
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- zabránit znečišťování veřejných komunikací a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při 

využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění 

neprodleně odstranit.   

- ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 

dB, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem nebo platnou legislativou. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby je třeba dodržet následující: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování OOPP. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Rozsah stavebních úprav nevyvolá nárok na koordinátora stavby. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nevzniknou požadavky na bezbariérové užívání dotčených staveb. 

 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějších prostředí při výstavbě apod. 

Staveniště bude oploceno stavebním oplocením do výšky 1,8 m. Bude zde jasná 

identifikace vjezdu a výjezdu na staveniště. Dále bude zabráněno nedovolenému vniknutí 

osob na staveniště. Budou zde identifikační tabulky „Zákaz vstupu na staveniště“. 

Další opatření v okolí stavby pro potřeby realizace nebudou vyžadovány. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavebních prací: II. kvartál r. 2020 

Ukončení stavebních prací: III. kvartál r. 2022 

Novostavba polikliniky bude provedena v jedné etapě. Alternativou je možné rozdělit 

na dvě etapy a sice druhá etapa by se zabývala okolními úpravami terénu a zpevněných 

ploch.  
 

Postup prací: 

• Vytyčení objektu a všech inženýrských sítí 

• Skrývka ornice 

• Hloubení stavební jámy a základových rýh 

• Zajištění stěn výkopů svahováním popř. jinou úpravou,  

• Ověření požadované pevnosti základové spáry geologem 

• Betonáž základových pasů a patek 

• Zhotovení základové desky provedení izolace 

• Provedení skeletového systému v podzemním podlaží  

• Vyzdění suterénního zdiva 

• Osazení bednění pro lití betonu 

• Zhotovení stropní konstrukce 

• Výstavba 1NP + zhotovení bednění  

• Zhotovení stropní ŽB monolitické desky nad 1NP 

• Výstavba 2NP + zhotovení bednění 

• Zhotovení stropní ŽB monolitické desky nad 2NP 

• DTTO… až do 4.NP 

• Výstavba střešní konstrukce 

• Osazení výplní otvorů 

• Zbudování vnitřních příček 

• Provedení vnitřních omítek 

• Zhotovení podlah a obkladů + osazení zárubní 

• Zateplení objektu a zhotovení fasády 

• Dokončovací terénní práce a zpevněné plochy před objektem 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění venkovních zpevněných ploch bude svedeno do bodové uliční vpusti a 

odtud napojeno do systému zachytávání dešťových vod. Napojí se tedy do akumulační 

nádrže. Odvodnění ze střechy je řešeno svodným potrubím, které je svedeno do 

akumulační nádrže. 

Zachycená voda ze střešních konstrukcí bude zpětně využita ke splachování WC. Na 

nádržích bude regulovaný odtok do veřejného kanalizačního řadu. Zachycená voda 

z odstavných parkovacích stání bude napojena na veřejný kanalizační řad.  
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Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Účel užívání stavby je pro občanské vybavení, konkrétně pro zdravotnické služby. 

Výměra pozemku: 2115 m2 

Zastavěná plocha objektu: 646,0 m2    

Zastavěná plocha zpevněných ploch: 787,8 m2 

Plocha zatravňovacích tvárnic: 519,3 m2 

Obestavěný prostor: 8627 m3 

Počet ordinací: 20 ordinací a 1 lékárna 

Počet pracovníků: 40 pracovníků … ordinace 

    5 pracovníků … lékárna 

    2 pracovníci … ZDS 

    2 pracovníci … provoz polikliniky 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Navrhovaný objekt je pěti podlažní obdélníkového tvaru s odstupňovanou 

severozápadní fasádou. Zastřešení je řešeno plochou střechou. Přístup do objektu je 

v prvním nadzemním podlaží, které je z jihovýchodní strany otevřené do prostoru 

k přilehlému parku. Pod částí objektu je zastřešeno 12 parkovacích stání, která jsou krytá 

stropní deskou nad 1.NP. Fasáda polikliniky bude řešena z kontaktního zateplovacího 

systému. Okna a dveře jsou plastová zasklená izolačním trojsklem, barva tmavě modrá.  

 

Bezbariérové užívání stavby 

Poliklinika je řešena jako bezbariérová a řídí se požadavky z vyhlášky č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Objekt je navržený v souladu s touto vyhláškou. 

Před vstupy do objektu nejsou žádné schody ani vyrovnávací stupně. Max. výškový 

rozdíl všech pochozích ploch před objektem je 20 mm. Plocha před vstupem 1500x1500 

mm včetně spádu max. 2% je splněna. Vstupní dvoukřídlé dveře do objektu mají šířku 

1750 mm a hlavní křídlo 900 mm. 

V objektu je umístěn ve schodišťovém prostoru výtah s vnitřními rozměry klece 

1100x1400 mm. Světlá šířka dveří je 900 mm. Schodišťová ramena budou opatřena 

madly ve výšce 900 mm po obou stranách. Stupnice nástupního a výstupního 

schodišťového stupně bude kontrastně rozeznatelná od okolí. Maximální sklon 

schodišťového ramene je 28° a výška stupně nepřesahuje 160 mm. Ve všech ramenech 

téhož schodiště je stejný počet stupňů. Netýká se schodiště do suterénu, které není 

navrženo pro veřejnost, ale pouze pro personál. 
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V objektu budou taktéž WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jejich rozměry budou dle platné vyhlášky 1800x2150 mm. Budou děleny na muže a ženy 

zvlášť. Dveře na WC budou opatřeny madlem ve výšce 800-900 mm a zámek dveří bude 

odjistitelný i z venku. Dveře se otevírají směrem ven z místnosti. 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou v těsné blízkosti před 

objektem umístěné tři parkovací stání. 

Na chodnících budou zřízeny varovné pásy, které budou mít jinou strukturu a barvu 

než klasická chodníková dlažba. Šířka varovného pásu je 400 mm. 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup do objektu je orientován z jihovýchodní strany. Přístup na řešenou parcelu je 

umožněn chodníky pro pěší a areálovou komunikací, která nabízí parkovací stání a je 

napojena na stávající dvě přilehlé komunikace. V prvním podlaží se nachází tedy vstupní 

hala, která nabízí možnost přístupu k lékárně a jejího zázemí a dále k rentgenovému 

lékařskému oddělení. Samostatný vstup má pak i záchranná dopravní služba (ZDS), která 

převáží pacienty v nouzi do nadřazeného zařízení, a sice nemocnice ve Vyškově. ZDS je 

vybavena garáží pro dvě vozidla. Dále pak skladem, hygienickým zázemím a denní 

místností pro pracovníky. 

V suterénu jsou umístěny skladovací prostory a provozní prostory pro řádný chod 

polikliniky. Jsou to sklady zdravotnického materiálu, dezinfekčních a úklidových potřeb, 

sklady lůžkovin, serverovna, místnost se záložním generátorem, strojovny 

vzduchotechniky, výtahu, rozvodna nízkého napětí a zázemí pro uklízečky. 

Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny vedle schodišťového prostoru 

hygienické prostory jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Podlaží je rozděleno do 

několika sekcí. Pediatrické oddělení, ordinace zubařů a ordinace praktických lékařů. Dále 

je zde pak denní místnost pro zaměstnance a laboratoř pro vzorkování a rozbor krve. 

Ve třetím nadzemním podlaží jsou opět hygienické prostory a devět ordinací 

s čekárnami. Je zde k chirurgické ambulanci přiřazen malý sálek pro provádění malých 

zákroků. 

Ve čtvrtém nadzemním podlaží jsou pak pouze tři ordinace a čekárny. Mimo WC pro 

pacienty a zaměstnance je zde umístěn provozní celek pro vedení polikliniky. 

Stavební objekt spadá do nevýrobních budov. Jsou poskytovány zdravotnické, 

léčebné služby a výkony s tím spojené. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce  

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí 

výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Poté bude sejmuta ornice 

v mocnosti cca 0,3 m, která bude deponována na oddělené skládce (nebo uložena na 

vhodném místě na pozemku vlastníka) tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím. Zemina, která se odtěží hloubením rýh a stavební jámy pro vybetonování 

základových pasů a patek bude použita na hutněné zásypy. Výkopek, který zbyde bude 

odvezen na příslušnou skládku. Výkopy pro domovní rozvod inženýrských sítí musí být 

vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. 

V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 

mechanickému poškození a před nepříznivými povětrnostními vlivy. 

Je nutné brát zřetel na již stávající inženýrské sítě, které se na pozemku nachází, aby 

nedošlo k jejich poškození. Svahování stěn bude řešeno dle druhu zeminy. Zemina bude 

ověřena autorizovaným geologem při realizaci. 

 

Základové konstrukce 

Do výkopů se začištěnou základovou spárou budou betonovány základové pasy a 

patky. Pevnost zeminy, kam zasahují základové konstrukce je nutné ověřit autorizovaným 

geologem před betonáží plošných základů a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. 

Předpokládá se únosnost základové spáry 275 kPa. Způsob založení je nutné přehodnotit 

v případě, kdy: základová spára nedosahuje předpokládané únosnosti, minimální 

nezámrzná hloubka je větší než 0,9 m, v základové spáře se vyskytuje spodní voda apod. 

Stavba je založena na betonových monolitických základových pasech a 

monolitických patkách pod sloupy z betonu C25/30. Při betonáži základových konstrukcí 

nezapomenout na prostupy inženýrských sítí. Na betonových pasech, pátkách a 

upravené zemině bude proveden podkladní beton C25/30 v tloušťce 0,15 m vyztužený při 

spodním okraji ocelovou KARI sítí ∅ 6 s oky 100x100 mm. Hloubka založení musí být v 

každém případě větší, než je minimální nezámrzná hloubka. Betonáž plošných základů 

nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka základové 

spáry autorizovaným geologem. Do základů budou vloženy zemnící pásky FeZn s šesti 

vývody, které se napojí na 6 bleskosvodů. 

 

Svislé nosné konstrukce  

Nosný systém tvoří železobetonový monolitický skelet. Jedná se o skelet, který je po 

obvodu ztužen průvlaky a pak v obou směrech zajištěn lokálně podepřenou 

železobetonovou deskou. Sloupy budou navrženy dle empirických zásad. Rozměr sloupů 
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je 400 x 400 mm. Tento rozměr je stanoven na základě požární bezpečnosti sloupu. Do 

volných skeletových polí budou vyzděny pórobetonové bloky, v tloušťce 250 m. Pro 

obvodové zdivo suterénu jsou použity betonové tvarovky ze ztraceného bednění, které se 

zalijí betonem C25/30. Zdivo v suterénu, které bude pod úrovní terénu bude opatřeno 

asfaltovou izolací a tepelněizolační deskou XPS v tloušťce 180 mm. Nadzemní podlaží 

budou zateplena čedičovou vlnou s reakcí na oheň A1 v tloušťce 220 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce  

Stropní konstrukce jsou nevrženy jako lokálně podepřené desky v každém patře o 

stejné dimenzi. Po obvodu budovy bude jako ztužující prvek průvlak o výšce 500 mm. 

Tloušťka deky je navržena dle empirických zásad na 240 mm. Při realizaci a 

v podrobnější projektové dokumentaci D.1.2 je nutné brát zřetel na propíchnutí desky 

sloupem. 

Průvlaky budou osazeny na sloupy s roztečemi 6000 mm v podélném směru a 5500 

mm v příčném směru. Průvlak bude mít průřez 250 x 500 mm 

 

Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena tříramenným přímým schodištěm. 

Schodiště bude řešeno jako jedenkrát zalomená deska s uchycením podest ve 

schodišťových zdech a prostřední přímé rameno bude provázáno vyztuží s oběma 

podestami, které jsou uloženy do zdiva. Celý obvod schodiště od výtahu bude 

oddilatovaný od sousedních konstrukcí pomocí elastického pásu z extrudovaného 

polyethylenu v tl. 10 mm. Sklon schodišťového ramene a výška stupně je v souladu s 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. Počet stupňů na jedno typické podlaží je 24. 

 
Plochá střecha 

V objektu jsou použity tři druhy jednoplášťových plochých střech. Nad čtvrtém 

podlaží je střecha řešena typizovanou skladbou. Střešní krytina je tvořena hydroizolační 

folií z měkčeného PVC v tloušťce 1,8mm. Pod povlakovou krytinou je separační netkaná 

geotextilie z polypropylenu, dále pak vrstva EPS polystyrenu 100 v tloušťce 240 mm a 

nad ní spádové klíny z polystyrénu EPS 100. Tyto vrstvy jsou kotveny pomocí 

teleskopických šroubů do betonu. Dále pak následuje parozábrana z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu a na stropní konstrukci je nanesena asfaltová penetrační emulze.  

Nad třetím nadzemním podlaží jsou další dvě skladby. Stropní konstrukce je opět 

napenetrovaná asfaltovou emulzí s parozábranou z asfaltového pásu. Na parozábraně jsou 

umístěny tepelněizolační desky v tloušťce 160 mm z polyisokyanurátu. Dále jsou pak 

pokládány spádové klíny z EPS 150, separační geotextilie, hydroizolační fólie 
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z měkčeného PVC a poté v jedné variantě smyčková rohož jako drenážní vrstva a 

vegetační substrát, a ve druhé variantě výškově stavitelné podložky a betonová dlažba. 

Atika je tvořena dvěma řadami pórobetonových bloků. V místech s provozním 

účelem střechy bude na atice osazeno zábradlí, které bude nad podlahou ve výšce 1100 

mm. Odvodnění je zajištěno vnitřními svody DN 100 mm. Sklon střechy je 3%. Atiky je 

přetažená fólií přes poplastované úhelníky se spádem 5,5% směrem dovnitř. Střecha je 

vybavena záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich 

pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy. 

Podrobný výpis materiálu viz. skladby konstrukcí. 

 
Příčky 

Příčky budou prováděny ze sádrokartonu v tloušťkách 100 a 150 mm. Konstrukce 

příček bude tvořena CW a UW profily. Každá příčka bude podtěsněna páskou a bude do 

ní vložena akustická izolace. Ty příčky, které budou z hlediska požárně bezpečnostního 

řešení klasifikovány jako požární stěny budou řešeny i ze speciálního SDK odolného na 

účinky požáru a příčky, na které je kladen požadavek z hlediska akustiky budou opláštěné 

speciálními akustickými deskami. Předstěny pro vedení instalací budou také provedeny 

ze sádrokartonu. 

Instalační šachty, které budou provedeny po výšce objektu budou opláštěné pouze 

z jedné strany. Ze strany šachty budou opatřeny drátěným provázkem. 

 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé podlahy jsou uvedeny ve výpisu skladeb.  

 
Úpravy povrchů 

Zděné konstrukce z vnitřní strany budou opatřeny jednovrstvou sádrovou omítkou. 

Z vnější strany na kontaktním zateplovacím systému bude aplikovaná tenkovrstvá 

prodyšná omítka na silikonsilikátové bázi. Interiérové prostory hygienického zařízení 

budou doplněny keramickými obklady a v jednotlivých ordinacích budou v místě vývodu 

umyvadla budou také opatřeny obklady. Ve sprše bude pod obklad provedena stěrková 

hydroizolační hmota. 

 

Výplně otvorů 

Výplně ve vnějších stěnách: okna a dveře budou plastová zasklené izolačním 

trojsklem. Vnější barva tmavě modrá, vnitřní barva je bílá. Zasklení oken 4-18-4-18-4 

mm. Ug = 0,5 W/m-2.K-1, Uf = 1,0 W/m-2.K-1. Solární faktor (celkový činitel prostupu 
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sluneční energie izolačního trojskla) je g = 47%. Vzduchová neprůzvučnost oken 

dosahuje hodnoty 33 dB. Lineární činitel prostupu tepla zasklení 0,037 W.m-1.K. Co se 

týče dveří z bočních stran objektu tak ty budou mít také plastový rám s hodnotou Uf = 1,3 

W/m-2.K-1 zasklení Ug = 0,5 W/m-2.K-1 (4-18-4-18-4 mm). Budou opatřeny prahovou 

lištou. Hlavní vstup pro veřejnost bude řešen automatickými posuvnými dveřmi 

s hliníkovým rámem a zasklením. 

Vstupní dveře do ordinací jsou dřevěné, jednokřídlové v obložkových zárubních 

s rozetovým kováním. 

Garážová vrata budou hliníková, sekční, zateplená a s elektrickým pohonem a 

odvětrávacími mřížkami. Podrobnější vlastnosti budou specifikovány ve výpisu prvků. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při užívání stavby 

Novostavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání.  

Dále je navržena tak, aby splňovala požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 

požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání a úsporu energie a tepelnou ochranu dle platné 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

Základní legislativní podklady pro práci bezpečnostního managementu při výstavbě. 

- Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

- Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví 

při práci 

- NV č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk 
a vibrace. Zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí 

Návrh budovy byl zpracován tak, aby byly dodrženy všechny legislativní požadavky 

z hlediska tepelné ochrany budov, osvětlení a akustiky. 

Pro objekt byl zpracován energetický štítek obálky budovy. Viz samostatná příloha 

stavební fyziky. Objekt spadá do Třídy B – úsporná.  
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Podrobné posouzení z hlediska tepelné techniky, osvětlení, oslunění a akustiky je 

vypracované v samostatné příloze projektové dokumentace – Stavební fyzika (složka č.6) 

 

Ochrana stavby před negativnímu účinky vnějšího prostředí 

Dle České geologické služby byla v řešeném území kategorie radonového indexu 

stanovena jako nízká. Pronikání radonu z podloží do objektu bude zabráněno hydroizolací 

natavené na podkladním betonu z asfaltového pásu. 

Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí je zajištěna navrženými konstrukcemi 

obvodového pláště.  

Není nutno budovat protipovodňová opatření s ohledem na lokalitu, která se 

nenachází v záplavovém území. 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Kompletní posouzení z hlediska požární bezpečnosti staveb je zpracováno jako 

samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

Budou použity již atestované a odzkoušené materiály. 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované  

jakosti provedení 

Stavební dílo bude zhotoveno z atestovaných a odzkoušených materiálů, které jsou 

tradiční na území České republiky. Veškeré práce se budou řídit dle předepsaných 

technologických předpisů od daného výrobce a projektovou dokumentací.  

Jakost a požadované množství bude kontrolováno při přejímce. Bude kontrolována 

shoda dodacího listu s objednávkou. 

Rozhodující skutečnosti budou zapsány do stavebního deníku. 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 

Výstavbový proces bude prováděn dle známých technologických předpisů a platných 

technických norem na území České republiky. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

V rámci diplomové práce nebyla zhotovena žádná dílenská dokumentace. 
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Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek 

Kontroly zakrývaných konstrukcí, ani zkušební měření nejsou stanoveny. Rozsah 

stavebního díla tuto skutečnost nevyžaduje. 

Kontrolní měření nebo zkoušky budou zhotoveny na přání investora nebo 

technického dozoru, nebo např. v případě pochybení správnosti postupovaných prací či 

vady stavebního materiálu. 

 

Výpis použitých norem 

- Vyhláška 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.  

- Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

- NV č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  

zdraví při práci na staveništích 

- NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami 

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 0532 – Ochrana budov proti hluku v budovách 

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

- ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení 

- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
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Závěr 

Zadáním diplomové práce bylo pracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby na novostavbu polikliniky v Rousínově.  

Vybral jsem si pozemek a stávající středisko ve městě Rousínov, z důvodu nápadu 

oživit stávající občanské vybavení v tomto městě a omezit tak závislost občanů na 

Vyškovské nemocnici. Snažil jsem se najít několik dalších měst v ČR o totožném počtu 

obyvatel a zjistil jsem, že tato města svoje polikliniky mají, a navíc s perfektním spektrem 

lékařů, které jsem se snažil zvolit i zde v projektu. 

Jako podklad my sloužili katastrální mapy, fotodokumentace stávajícího stavu 

v řešeném území, podklady od správců technické infrastruktury. 

Pozemek je rovinatý s minimálním spádem. Vstup objektu jsem zvolil na 

jihovýchodní stranu, tak aby byla doplněna návaznost čelního pohledu na stávající park 

před objektem. 

Od vypracování přípravných studijních prací se objekt ve velké míře neliší 

s konečnou podobou. Úpravy, které byly provedeny, vycházely především z nutnosti 

splnění požadavků na tepelnou ochranu budov, požární bezpečnost, akustiku a denní 

osvětlení a také na efektivitu a technologii provádění stavebních prací. 

Celou práci jsem se snažil vypracovat pečlivě tak, aby byly všechny požadavky 

vyplývající z vyhlášek, zákonů a norem, splněny. Taktéž, aby byl splněn rozsah a obsah 

diplomové práce dle přiloženého zadání.  
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Seznam použitých zdrojů 

Technické normy 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky  

ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov, část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 730525 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky 

ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov, část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – budovy zdravotnických zařízení 

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb – ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 4200 – Komíny – všeobecné požadavky 

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení 

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 

Vyhlášky a nařízení vlády 

Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

NV č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 
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NV č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

NV č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

Zákony 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 225/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a související předpisy 

 

Internetové stránky 

• Stavebniny DEK. Stavebniny DEK [online]. Copyright © 2020 DEK a.s. [cit. 

07.01.2020]. Dostupné z: https://www.dek.cz/ 

• Stavební materiál pro stavbu i rekonstrukce | Ytong.cz. Stavební materiál pro stavbu i 

rekonstrukce | Ytong.cz [online]. Copyright © Xella Group. All rights reserved. [cit. 

07.01.2020]. Dostupné z: https://www.ytong.cz/ 

• DEKPARTNER. DEKPARTNER [online]. Dostupné z: https://www.dekpartner.cz/ 

• Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění. Zákony pro 

lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Copyright © [cit. 

07.01.2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/ 

• Document Moved. Document Moved [online]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/ 

• Vyladěná garážová vrata, předokenní rolety, žaluzie a dveře | LOMAX. Vyladěná 

garážová vrata, předokenní rolety, žaluzie a dveře | LOMAX [online]. Copyright © 

2016 [cit. 07.01.2020]. Dostupné z: https://www.lomax.cz/ 

• VENTS - manufacture of ventilation and air conditioning systems. VENTS - 

manufacture of ventilation and air conditioning systems [online]. Copyright © All 

rights reserved. [cit. 07.01.2020]. Dostupné z: https://ventilation-system.com/ 

• Ochranné systémy proti pádu osob | TOPSAFE.CZ . Ochranné systémy proti pádu 

osob | TOPSAFE.CZ [online]. Copyright © [cit. 07.01.2020]. Dostupné 

z: http://www.topsafe.cz/ 

• Hochwertige Eingangsmattensysteme | emco Bau. Hochwertige 

Eingangsmattensysteme | emco Bau [online]. Copyright © 2020 emco Bautechnik 
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GmbH, alle Rechte vorbehalten. [cit. 07.01.2020]. Dostupné z: https://www.emco-

bau.com/ 

• Topení, Voda, Plyn, Sanita, Kanalizace | TOPENILEVNE.CZ. Topení, Voda, Plyn, 

Sanita, Kanalizace | TOPENILEVNE.CZ [online]. Dostupné 

z: https://www.topenilevne.cz/ 

• Stavba - TZB-info. Stavba - TZB-info [online]. Copyright © Copyright [cit. 

07.01.2020]. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz 

• Polotovary pro nerezové a skleněné zábradlí. Polotovary pro nerezové a skleněné 

zábradlí [online]. Copyright © [cit. 07.01.2020]. Dostupné z: https://www.umakov.cz/ 

• Sika CZ, s.r.o. | Česká republika | Stavební chemie, průmyslové tmely a lepidla | Sika 

CZ, s.r.o.. Sika CZ, s.r.o. | Česká republika | Stavební chemie, průmyslové tmely a 

lepidla | Sika CZ, s.r.o. [online]. Dostupné z: https://cze.sika.com/ 

• Fasády, omítky, stěrky, zateplení, podlahy, hydroizolace | Cz.Weber. Fasády, omítky, 

stěrky, zateplení, podlahy, hydroizolace | Cz.Weber [online]. Copyright © Copyright 

Weber fasády zateplení lepidla podlahy 2019 [cit. 07.01.2020]. Dostupné 

z: https://www.cz.weber/ 

• Úvod | Baumit.cz. Úvod | Baumit.cz [online]. Dostupné z: https://baumit.cz/ 

• ACO Česká republika - hospodaření s povrchovými vodami. [online]. Copyright © 

ACO Stavební prvky spol. s r. o. [cit. 07.01.2020]. Dostupné 

z: http://www.aco.cz/home/ 

• ISOVER: tepelné izolace, zvukové izolace a protipožární izolace. ISOVER: tepelné 

izolace, zvukové izolace a protipožární izolace [online]. Copyright © 2020 [cit. 

07.01.2020]. Dostupné z: https://www.isover.cz/ 

• BEST - dlažba pro tři generace - Best. BEST - dlažba pro tři generace - Best [online]. 

Dostupné z: https://www.best.info/ 

• Stavební hmoty Cemix. Stavební hmoty Cemix [online]. Copyright © LB Cemix, 

s.r.o. [cit. 07.01.2020]. Dostupné z: https://www.cemix.cz/ 

• �������	
��� Izolujte nehořlavým materiálem – kamennou vatou ROCKWOOL �������	
���. �������	
��� Izolujte 

nehořlavým materiálem – kamennou vatou ROCKWOOL �������	
��� [online]. Dostupné 

z: https://www.rockwool.cz/ 

• RIGIPS | Konstrukční materiály, systémy a příslušenství - Rigips. RIGIPS | 

Konstrukční materiály, systémy a příslušenství - Rigips [online]. Dostupné 

z: https://www.rigips.cz/ 

• VZDUCHOTECHNIKA PRAHA - Prodej, Servis a Montáž. VZDUCHOTECHNIKA 

PRAHA - Prodej, Servis a Montáž [online]. Dostupné 

z: https://www.vzduchotechnika-prodej.cz/ 
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• Město Rousínov - Oficiální stránky města Rousínov. Město Rousínov - Oficiální 

stránky města Rousínov [online]. Copyright © 2020 [cit. 07.01.2020]. Dostupné 

z: https://www.rousinov.cz/ 

• Knauf/Sádrokarton, suché maltové a omítkové směsi, stavební 

chemie. Knauf/Sádrokarton, suché maltové a omítkové směsi, stavební 

chemie [online]. Copyright © 2015 Knauf [cit. 07.01.2020]. Dostupné 

z: https://www.knauf.cz/ 

• floorwood.cz . floorwood.cz [online]. Copyright © 2010 [cit. 07.01.2020]. Dostupné 

z: https://www.floorwood.cz/ 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

1NP, 2NP … První, druhé … nadzemní podlaží 

1S  Suterén 

SO  Stavební objekt 

m.n.m. Metrů nad mořem 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

Pozn. Poznámka 

M  Měřítko 

KN Katastr nemovitostí 

k.ú. Katastrální území 

parc. č.  Parcelní číslo 

XPS Extrudovaný polystyren 

EPS Expandovaný (pěnový) polystyren 

PT  Původní terén 

UT Upravený terén 

TUV Teplá užitková voda 

ŽB  Železobeton 

R.Š. Rozvinutá šířka / Revizní šachta 

F.Š. Filtrační šachta 

KZS Kontaktní zateplovací systém 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

PRIS Připojovací skříň (elektrika) 

NN Nízké napětí 

VN Vysoké napětí 

STL Středotlaký plynovod 
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NTL Nízkotlaký plynovod 

tl.  [m] Tloušťka 

š. [m] Šířka 

v.  Výška  

λ [W.m-1.K-1] Součinitel tepelné vodivosti 

μ [-] Faktor difuzního odporu 

A [m2] Plocha 

V [m3] Objem 

ρ [kg.m-3] Objemová hmotnost 

θ [°C] Teplota vzduchu 

Δθ10,N [°C] Pokles dotykové teploty 

fRsi  [-] Teplotní faktor vnitřního povrchu 

U [W.m-2.K-1] Součinitel prostupu tepla 

R [m2.K.W-1] Tepelný odpor 

HT [W.K-1] Měrná ztráta prostupem tepla 

Mc [kg.m-2.a-1] Zkondenzovaná vodní pára 

Rw [dB] Vzduchová neprůzvučnost 

Lw [dB] Kročejová neprůzvučnost 

PÚ  Požární úsek 

SPB Stupeň požární bezpečnosti 

NÚC Nechráněná úniková cesta 

CHÚC Chráněná úniková cesta 

PHP Přenosný hasící přístroj 

OV Občanské vybavení 

PBS  Požární bezpečnost staveb 

VŠKP Vysokoškolská kvalifikační práce 

S-JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 

K-ce Konstrukce 

Rdt  Únosnost zeminy 

ČSN Česká státní norma 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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SKLADBY KONSTRUKCÍ 

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ 

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ 

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 

 

Složka č.4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.01 PŮDORYS ZÁKLADŮ M 1:50 

D.1.2.02 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1S M 1:50 

D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1NP a 2NP M 1:50 

D.1.2.04 VÝKRES TVARU STROPU NAD 3NP M 1:50 

D.1.2.05 VÝKRES TVARU STROPU NAD 4NP M 1:50 

VÝPOČTY – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Složka č.5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

D.1.3.01 SITUACE M 1:250 

D.1.3.02 PŮDORYS 1S M 1:100 

D.1.3.03 PŮDORYS 1NP M 1:100 

D.1.3.04 PŮDORYS 2NP M 1:100 

D.1.3.05 PŮDORYS 3NP M 1:100 

D.1.3.06 PŮDORYS 4NP M 1:100 

 

Složka č.6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

STAVEBNÍ FYZIKA 

STAVEBNÍ FYZIKA – PŘÍLOHY  
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Složka č.7 – VZDUCHOTECHNIKA 

D.1.4. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA 

D.1.4.01 ZÓNY OBJEKTU – PŮDORYS 1S M 1:100 

D.1.4.02 ZÓNY OBJEKTU – PŮDORYS 1NP M 1:100 

D.1.4.03 ZÓNY OBJEKTU – PŮDORYS 2NP M 1:100 

D.1.4.04 ZÓNY OBJEKTU – PŮDORYS 3NP M 1:100 

D.1.4.05 ZÓNY OBJEKTU – PŮDORYS 4NP M 1:100 

D.1.4.06 SCHÉMA ROZVODŮ POTRUBÍ 1NP M 1:75 

D.1.4.07 SCHÉMA ROZVODŮ POTRUBÍ 2NP M 1:75 

D.1.4.08 SCHÉMA ROZVODŮ POTRUBÍ 3NP M 1:75 

D.1.4.09 SCHÉMA ROZVODŮ POTRUBÍ 4NP M 1:75 

D.1.4.10 UMÍSTĚNÍ VZT JEDNOTKY NA STŘEŠE M 1:75 

 


