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ABSTRAKT 
Diplomová práce na téma Poliklinika Sadová je zpracována na úrovni dokumentace pro provádění 
staveb. Objekt obsahuje třináct lékařských zařízení se zázemím, lékárnu, prodejnu zdravé výživy, optiku 
a občerstvení. Objekt je jednoduchého obdélníkového tvaru, se čtyřmi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Nosný systém objektu je tvořen monolitickým železobetonovým skeletem. 
Výplňové zdivo podzemního podlaží je z tvarovek ztraceného bednění, nadzemní podlaží jsou vyzděna 
z keramických cihelných bloků. Konstrukce stropů jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky. 
Střešní konstrukce je navržena jako plochá střecha. Celý objekt je zateplen a opláštěn 
vláknocementovými deskami.  

 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Poliklinika, provětraná fasáda, plochá střecha, vláknocementové desky, monolitický skelet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Master´s thesis premises designed Health centre Sadová on the level of documentary for execution of 
works. The building has thirteen medical equipment with facilities, pharmacy, health food store, optics 
and refreshment.  The building is simply-shaped, with four above-ground floors and basement. The 
structural systém is  cast-in-place concrete frame. The infill wall in basement is walled with permanent 
formwork blocks and the ground floors are walled with clay blocks. Floor structures are cast-in-place 
reinforced concrete. Roof structure is designed like flat roof. The building has thermal insulation and 
cladding with fibre cement board.  

 
KEYWORDS 
Health centre, ventilated facade, flat roof,  fibre-cement board, cast-in-place concrete frame 
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ÚVOD 
Diplomová práce na téma Poliklinika Sadová je zpracována na úrovni dokumentace pro 
provádění staveb. Objekt obsahuje třináct lékařských zařízení se zázemím, lékárnu, prodejnu 
zdravé výživy, optiku a občerstvení. Objekt je jednoduchého obdélníkového tvaru, se čtyřmi 
nadzemními a jedním podzemním podlažím. Nosný systém objektu je tvořen monolitickým 
železobetonovým skeletem. Výplňové zdivo podzemního podlaží je z tvarovek ztraceného 
bednění, nadzemní podlaží jsou vyzděna z keramických cihelných bloků. Konstrukce stropů 
jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky. Střešní konstrukce je navržena jako 
plochá střecha. Celý objekt je zateplen a opláštěn vláknocementovými deskami.  
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A Průvodní zpráva  
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 

     Poliklinika Sadová   
 

b) místo stavby  

Adresa, čísla popisná: 

ul. Zaječí hora 

612 00 Brno - Sadová 
 

Katastrální území: 

Brno Sadová [611565] 

 
 

Parcely přímo dotčené stavbou    
Obec : Brno      
Katastrální území: Sadová [611565]   

Parc. č. 
Výměra 

[m2] 
List 

vlastnictví 
Druh pozemku BPEJ Vlastník  

17/1 6433 1516 zahrada 20810 
Klinika Yes Visage a.s., K sopce 839/30, 

Jinonice, 15800 Praha 5 

17/3 697 10001 zahrada 20810 
Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

96/30 2821 10001 ostatní plocha − Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

 
Sousední parcely     
Obec : Brno      
Katastrální území: Sadová [611565]   

Parc. č. 
Výměra 

[m2] 
  Druh pozemku BPEJ Vlastník  

17/2 5171 10001 zahrada 20810 
Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

17/3 697 10001 zahrada 20810 
Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

17/18 1234 

762 

zahrada 20810 

1/3  - Ambrož Vladimír Ing.arch., 
Myslivní 722/40, Kohoutovice, 62300 
Brno   

762 
1/3 - Chlup Jan Ing. arch., Sadová č. ev. 
252, 61200 Brno  

762 1/3 - Sedlář Jaroslav Mgr., Tyršova 
1908/48, Královo Pole, 61200 Brno 



 
 

17/19 486 

762 

zahrada 20810 

1/3  - Ambrož Vladimír Ing.arch., 
Myslivní 722/40, Kohoutovice, 62300 
Brno   

762 
1/3 - Chlup Jan Ing. arch., Sadová č. ev. 
252, 61200 Brno  

762 
1/3 - Sedlář Jaroslav Mgr., Tyršova 
1908/48, Královo Pole, 61200 Brno 

17/21 573 

762 

zahrada 20810 

1/3  - Ambrož Vladimír Ing.arch., 
Myslivní 722/40, Kohoutovice, 62300 
Brno   

762 
1/3 - Chlup Jan Ing. arch., Sadová č. ev. 
252, 61200 Brno  

762 
1/3 - Sedlář Jaroslav Mgr., Tyršova 
1908/48, Královo Pole, 61200 Brno 

19 43752 
10001 

orná půda 
20810  - 41922m2 Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 10001 20850 - 1830 m2 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 
 
Není předmětem této projektové dokumentace. 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno: Bc. Monika Váchová  

Adresa: Palackého třída 23, Brno – Královo pole, 61200 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Objekt polikliniky  

 SO 02 – Přípojka splaškové kanalizace  

 SO 03 – Přípojka vodovodního řadu  

 SO 04 – Plynovodní přípojka 

 SO 05 – Přípojka NN 

 SO 06 – Přípojka dešťové kanalizace  

 SO 07 – Zpevněné pochozí a pojízdné plochy 

  SO.07.01 – Pojízdná komunikace 

  SO.07.02 – Parkovací plochy 

 SO.07.03 – Pochozí chodník 

 SO.07.04 – Nový sjezd 

 SO. 08 – Opěrná stěna  

SO. 09 – Terénní úpravy 

 
 



 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
K vypracování dokumentace pro provedení stavby polikliniky byly použity následující 
dokumenty: 

 Zadání Diplomové práce 
 Katastrální mapa daného území 
 Existence inženýrských sítí v dané lokalitě  
 Platný Územní plán města Brna  
 Platné ČSN vztahující se k dané problematice  
 Hygienické a požární předpisy  
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B Souhrnná technická zpráva 
 
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, 

 Stavba zdravotnického zařízení polikliniky se nachází v příměstské části města 
Brna – Sadová. Stavební pozemek se nachází v blízkosti probíhající výstavby rodinných a 
bytových domů. Nedaleko objektu se také nachází domov pro seniory. Pozemek je nezastavěný, 
mírně svažitý směrem na jih. Příjezdová komunikace se nachází ze severní strany, odkud bude 
i příjezd k objektu. Vegetační porost je travnatý a křovinatý. Pozemek je dosavadně nevyužitý 
a nezastavěný.   

 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Vybraný pozemek se nachází ve vymezené ploše pro veřejnou vybavenost – OZ –zdravotnictví 
a je v souladu s územním plánem města Brna.  

Funkce: Plochy pro veřejnou vybavenost  

- Jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě 
v uvedených funkcích (pokud není plocha rezervována pro všeobecný veřejný účel). 

- OZ – zdravotnictví 

Poznámka: Stavby a zařízení veřejné a obecní vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro 
veřejnou vybavenost) ve všech plochách funkčních typů, ve které se stavby tohoto druhu 
připouštějí nebo podmíněně připouštějí.  

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby, 
  Umístěná stavba a její konstrukční řešení je v souladu s územním plánem města Brna. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 
Není třeba výjimky, objekt svým charakterem vyhovuje požadavkům využití území. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
Závazná stanoviska dotčených orgánů budou uvedena v Dokladové části E. projektové 
dokumentaci.  
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
  Dle geologického vrtu je podloží tvořeno jílovitou prachovitou hlínou a hnědým 
plastických jílem. Dle geologického vrtu nebyla do hloubky 17,0 m pod terénem zjištěna 
hladina podzemní vody. Dle radonových map, spadá řešený pozemek do oblasti se střední 
radonovou aktivitou. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
Neřeší se. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  



 
 

 Oblast nespadá do záplavového ani poddolovaného území.  
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
 Navržená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní zástavbu, nedojde 
k zastínění sousedních budov, ani narušení jejich užívání. Vsakování dešťových vod ze 
zpevněných ploch bude pomocí spádu odváděno do rozvodu dešťové kanalizace pře odlučovač 
lehkých kapalin do retenční nádrže. Dešťová voda ze střechy bude odvedena pomocí vnitřních 
svodů do retenční nádrže a následně odvedena do dešťové kanalizace. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Stavební pozemek je doposud nevyužitý a nezastavěný, tudíž nejsou kladeny požadavky 
na asanace a demolice. Na pozemku se nenachází žádné dřeviny ke kácení, pouze náletové 
rostliny.  
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
 Řešené území se nachází na pozemku s BPEJ 20810 – dojde k odnětí ze ZPF. 

17/1 orná půda, trvalý zábor, BPEJ  20810  3308 m2 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Napojení na technickou infrastrukturu 

- vodovodní přípojka – nové vodovodní přípojka z ul. Zaječí hora  (SO.03) 

- kanalizační přípojka splašková – nová kanalizační přípojka do ul. Zaječí hora 
výtlak splaškové kanalizace(SO.02) 

- kanalizační přípojka dešťová – dešťová kanalizace, retenční nádrž. (SO.06) 

- elektroinstalace –přípojky NN  (SO.05) 

- plynovod –přípojka STL plynu  (SO.04) 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

- nový sjezd z ul. Zaječí hora (vjezd a výjezd osobních automobilů a zásobování) 
(SO.07.04) 

- nový chodník pro pěší z ul. Zaječí hora (SO.07.03) 

- parkovací plocha před objektem (SO.07.02) – 10  parkovacích míst vyhrazeno 
pro zaměstnance a 33 parkovacích míst pro pacienty 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

- vnitroareálové komunikace i chodníky budou řešeny v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

- v parkovacích plochách jsou zřízena dvě počet stání pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené 

Přístup pro návštěvníky s využitím automobilu 

- přístup do areálu je umožněn sjezdem z místní komunikace ul. Zaječí hora 

- vyhrazená místa pro parkování osob s omezenou schopností pohybu jsou 
situována v blízkosti vstupů 



 
 

Vstup do objektu 

- před vstupem do budovy bude plocha s podélným sklonem 1% směrem od 
vstupu. V příčném směru beze spádu 

- vstup do objektů je bezbariérový (bezprahový) přes posuvné dveře šířky min. 
2000 mm opatřené pohybovým senzorem 

 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 Nejsou.  
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

 

Parcely přímo dotčené stavbou    
Obec : Brno      
Katastrální uzemí: Sadová [611565]   

Parc. č. 
Výměra 

[m2] 
List 

vlastnictví 
Druh pozemku BPEJ Vlastník  

17/1 6433 1516 zahrada 20810 Klinika Yes Visage a.s., K sopce 839/30, 
Jinonice, 15800 Praha 5 

17/3 697 10001 zahrada 20810 
Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

96/30 2821 10001 ostatní plocha − 
Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

 
Sousední parcely     
Obec : Brno      
Katastrální uzemí: Sadová [611565]   

Parc. č. 
Výměra 

[m2] 
  Druh pozemku BPEJ Vlastník  

17/2 5171 10001 zahrada 20810 
Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

17/3 697 10001 zahrada 20810 Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

17/18 1234 

762 

zahrada 20810 

1/3  - Ambroz Vladimír Ing.arch., 
Myslivní 722/40, Kohoutovice, 62300 
Brno   

762 
1/3 - Chlup Jan Ing. arch., Sadová č. ev. 
252, 61200 Brno  

762 
1/3 - Sedlář Jaroslav Mgr., Tyršova 
1908/48, Královo Pole, 61200 Brno 

17/19 486 
762 

zahrada 20810 

1/3  - Ambroz Vladimír Ing.arch., 
Myslivní 722/40, Kohoutovice, 62300 
Brno   

762 
1/3 - Chlup Jan Ing. arch., Sadová č. ev. 
252, 61200 Brno  



 
 

762 
1/3 - Sedlář Jaroslav Mgr., Tyršova 
1908/48, Královo Pole, 61200 Brno 

17/21 573 

762 

zahrada 20810 

1/3  - Ambroz Vladimír Ing.arch., 
Myslivní 722/40, Kohoutovice, 62300 
Brno   

762 
1/3 - Chlup Jan Ing. arch., Sadová č. ev. 
252, 61200 Brno  

762 
1/3 - Sedlář Jaroslav Mgr., Tyršova 
1908/48, Královo Pole, 61200 Brno 

19 43752 
10001 

orná půda 
20810  - 41922m2 Statutární město Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 10001 20850 - 1830 m2 

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 
 Není navrženo ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
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, 
 Jedná se novostavbu zdravotnického zařízení -polikliniku.  
b) účel užívání stavby, 
 Objekt polikliniky bude sloužit k poskytování ambulantní péče, bez možnosti 
hospitalizace. Lékárna a obchod optiky a zdravé výživy bude sloužit veřejným potřebám. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Jedná se o trvalou stavbu  
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
 Jsou splněny technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Prostory přístupné veřejnosti jsou navrženy jako bezbariérové a jsou 
dodrženy požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
Závazná stanoviska dotčených orgánů budou uvedena v Dokladové části E. projektové 
dokumentaci.  
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
 Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. Nejedná se o kulturní památku. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
 

Zastavěná plocha      545,3 m2 

 Obestavěný prostor     8725 m3 

 Užitná plocha      3231,2 m2 

 Počet ordinací         13 



 
 

 

 Počet podlaží      1S+4NP 

Rozměry budovy      33,8x15,8 m 

Výška budovy      16,850 m 

Zpevněné plochy        2641,8m2 

Plocha parkoviště     43 parkovacích stání 

Zatravněné plochy      3545 m2 

Poměr zastavěné/zelené plochy    49,53% 

Lékárna      132,45 m2 

Optika      40,17m2 

Zdravá výživa     45,07m2 

Bufet       69,72m2 

 

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

dešťová voda: ze střechy a zpevněných ploch svedena do 
retenční nádrže a následně odvedena do 
dešťové kanalizace 

třída prostupu tepla obálkou budovy:  B 
hospodaření s odpady: pravidelný odvoz komunálního odpadu 

zajišťuje obec 
 biologický odpad bude skladován se 

speciálních nádobách a bude pravidelně 
vyvážen specializovanou firmou 

Jednotlivé výpočty viz složka č. 6 Stavební fyzika. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 
Začátek: duben 2020 
Konec: září 2022 
 
 Předpokládané provádění stavebních prací: 

- Přípravné a měřičské práce 
- Výkopové práce 
- Realizace přípojek pro novostavbu 
- Provedení hloubkových pilot 
- Položení svodné kanalizace 
- Provedení kontrolních šachet 
- Zhutněná zásypů z vykopané zeminy 
- Provedení roznášecí desky 
- Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
- Provedení hrubé stavby bytového dom 
- Realizace střechy 
- Osazení výplní otvorů 
- Provedení rozvodů vnitřních instalací 



 
 

- Provedení omítek a podlah 
- Provedení rozvodu otopných soustav 
- Osazení zařizovacích předmětů 
- Provedení zateplovacího systému a opláštění objektu větranou fasádou  
- Dokončovací práce 

 
Přesný harmonogram bude předložen investorovi vybranou realizační firmou na základě 
výběrového řízení. 
 
j) orientační náklady stavby. 
 65 mil. Kč 
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D.1.1.a  Technická zpráva  
 

 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 
 

Jedná se o výstavbu zdravotnického zařízení s ambulantní péčí v městské části Brna - Sadové. 
V objektu se nachází třináct ordinací, lékárna základního typu, obchod se zdravou výživou, 
optika a občerstvení. V budově bude pacientům poskytována pouze ambulantní péče a nebudou 
zde prováděny žádné invazivní zákroky či vyšetření, které vyžadují následnou hospitalizaci.  

 
Zastavěná plocha      545,3 m2 

 Obestavěný prostor–     8725 m3 

 Užitná plocha      3231,2 m2 

 Počet ordinací         13 ( min15,9m2) 

 Počet podlaží      1S+4NP 

Rozměry budovy      33,8x15,8 m 

Výška budovy      16,850 m 

Zpevněné plochy        2641,8m2 

Plocha parkoviště     43 parkovacích stání 

Zatravněné plochy      3545 m2 

Poměr zastavěné/zelené plochy    49,53% 

Lékárna      132,45 m2 

Optika      40,17m2 

Zdravá výživa     45,07m2 

Bufet       69,72m2 

 
 

 architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby; 
  

Jedná se o novostavbu volně stojící budovy občanské vybavenosti, zdravotnické zařízení 
s ambulantní péčí v městské čísti Brno- Sadová. Objekt polikliniky je podsklepený se čtyřmi 
nadzemními podlažími. Stavba má jednoduchý obdelníkový tvar se zastavěnou plochou 545,28 
m2.  V objektu se nachází třináct lékařských jednotek s příslušenstvím, lékárna, optika, prodejna 
se zdravou výživou a občerstvení. 

V suterénu se nachází strojovna vzduchotechniky se čtyřmi samostatnými 
vzduchotechnickými jednotkami, místnost pro EPS, technická místnost, samostatná kotelna, 
prostory pro skladování biologického odpadu, úklidová místnost a sklady. 

V prvním nadzemním podlaží je umístěna lékárna se zastavěnou plochou 132,45m2. 
Prostory lékárny mají samostatný oddělený vstup ze západní strany objektu. Dále je zde 
umístěna optika a prodejna se zdravou výživou, každá s vlastním zázemím. Občerstvení 
s možností sezení na venkovní terase. 

Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží se nachází lékařské jednotky 
(endokrinologie, oční ordinace, zubní hygiena, ortodoncie, stomatologie ve druhém nadzemním 
podlaží. Neurologie, urologie, revmatologie a ortopedie v třetím nadzemním podlaží a 
alergologie, ORL, nefrologie a kardiologie ve čtvrtém nadzemním podlaží). Objekt se řešen 



 
 

jako bezbariérový. Vertikální komunikaci v objektu zajišťuje výtah a schodiště umístěné ve 
střední části objektu. 

Ze severní strany před objektem se nachází parkoviště s vyhrazenými deseti 
parkovacími stáními pro personál, dvě parkovací stání jsou určena pro vozíčkáře a ostatní 
parkovací stání slouží pro pacienty.  

Nosný systém celého objektu je tvořen monolitickým železobetonovým skeletem.  
Výplňové zdivo suterénního podlaží je z betonových tvárnic ztraceného bednění. V nadzemní 
podlaží je výplňové zdivo z keramických cihelných bloků tloušťky 250mm, zděno na 
tenkovrstvou maltu. Stropy objektu jsou železobetonové monolitické desky tloušťky 250mm. 
Monolitický skelet je založen na pilotách. Střecha je plochá, odvodněna vnitřními svody do 
retenční nádrže, odkud je zřízeno zpětné využívání šedé vody ke splachování záchodů. Celý 
objekt je zateplen minerální čedičovou vlnou tloušťky 200mm. Objekt má předsazenou 
odvětrávanou fasádu a je opláštěn probarvenými vláknocementovými deskami. 
 

 celkové provozní řešení, technologie výroby;  
 

Objekt polikliniky je využíván veřejností v denní době od 7:00 do 17:00 hod. V budově bude 
v provozu 13 ordinací s lékařským zázemím. Lékárna základního typu, prodejna zdravé výživy, 
optika a občerstvení s možností vstupu na terasu. Technologie výroby se v objektu nevyskytuje.  
 

 konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 
 
Stavební řešení 
Novostavba zdravotnického zařízení je podsklepený objekt se čtyřmi nadzemními podlažími 
s jednoplášťovou plochou střechou. Místnosti v navrhovaném objektu splňují požadavky na 
minimální plochu (ordinace min 13m2)F, rozměry a světlou výšku. Konstrukce oddělující 
lékařská zařízení splňují požadavky z hlediska akustiky a tepelné techniky. Jsou splněny 
požadavky na dostatečné denní osvětlení lékařských pracovišť, více viz. stavební fyzika. 
 
Konstrukční a materiálové řešení 
Výkopy 
Zemní práce budou situovány do bezesrážkového období. Základovou spáru je nutno chránit 
před provlhčením. Před započetím výkopových prací bude sejmuta vrchní část humusové 
vrstvy, která bude uložena na deponii na pozemku stavby pro pozdější použití při terénních 
úpravách. Dle geologického průzkumu – hloubkový vrt v blízkosti stavby vypovídá, že 
základová půda je tvořená převážně jílovitoprachovou hlínou a plastickými jíly. Dle 
geologického vrtu nebyla do hloubky 17,0 m pod terénem zjištěna hladina podzemní vody. 
 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce budou hlubinné – vrtané monolitické piloty. Kvůli zakládání ve složitých 
podmínkách jsou základové konstrukce železobetonové piloty o průměru 1200mm a do 
hloubky 10m. Na pilotách pod obvodovými stěnami bude zřízen železobetonový rošt s výškou 
800mm a šířkou 1400mm. Základová spára bude v hloubce – 4,940m. Podkladní deska je z 
betonu c20/25 tl. 200mm bude vyztužena KARI sítí 150/150/4mm. Výtahová šachta má 
základovou spáru v hloubce – 5,390m. Základovou konstrukci výtahové šachty tvoří 
železobetonová vana z betonu C25/30 a oceli B500B. 
 
 
 



 
 

Nosné konstrukce 
Nosný systém celého objektu je tvořen monolitickým železobetonovým skeletem. Sloupy jsou 
o rozměrech 500x500mm. Použitý beton C20/25 a vyztuženo ocelí B500B. Ztužující stěny 
jsou železobetonové tloušťky 200mm, použitý beton C20/25 a vyztuženo ocelí B500B. 
 
Výplňové zdivo  
Výplňové zdivo suterénu bude vyzděno z betonových tvárnic ztraceného bednění o rozměrech 
500x250x250 mm (d x š x v). Tvárnice ztraceného bednění budou zality betonem C 25/30. 
Výplňové zdivo nadzemní části budovy bude vyzděno z keramických cihelných bloků 
247x250x249 mm. Konstrukce budou vyzděny na tenkovrstvou maltu s pevností 10MPa. Jako 
zakládací malta bude použita malta s pevností 10Mpa a zrnitostí 0-4mm.  
 
Vnitřní konstrukce  
Vnitřní  konstrukce suterénu jsou vyzděny z keramických cihelných bloků tloušťky 100mm 
(rozměr bloku 497x80x249 mm) a tloušťky 150mm (rozměr bloku 497x140x249 mm). Tyto 
konstrukce budou vyzděny na tenkovrstvou maltu s pevností v tlaku 5MPa. Jako zakládací 
malta bude použita zakládací malta s pevností 10MPa a zrnitostí 0-4 mm. Ostatní příčky budou 
montované sádrokartonové tlouštěk 100,150 a 200mm příčky budou montovány z profilů CW 
a UW a vyplněny akustickou minerální vlnou a budou opláštěny SDK deskami tl. 12,5mm.  
  
Výtah  
 Výtahová šachta je dvojitá vnější konstrukce je vyzděna z keramických cihelných bloků 
tloušťky 200mm (rozměr bloku 497x200x249 mm) Tvárnice jsou vyzděny na tenkovrstvou 
maltu s pevností v tlaku 5MPa. Jako zakládací malta bude použita zakládací malta s pevností 
10MPa a zrnitostí 0-4 mm. Vnitřní konstrukce výtahové šachty je betonová monolitická stěna 
z betonu C20/25 vyztužena ocelí B500B. Mezi konstrukcemi je vložena antivibrační izolace 
tloušťky 30mm z trvale pružných pásů na bázi polyatherurethanu pro zabránění přenosu rázů 
od výtahu do ostatních konstrukcí. 
 
Vodorovné konstrukce 
Překlady 
Překlady v objektu jsou tvořeny systémovými překlady, které jsou vyráběny z cihelných 
tvarovek tvořící obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. Překlady se osazují na 
výšku do lože z cementové malty. Minimální délky uložení do délky 1750mm je 125mm. Délky 
2000 až 2250mm je uložení 200mm a překlady delší než 2500mm mají uložení 250mm. 
Otvory větší než 3500mm jsou tvořeny monolitickými železobetonovými překlady, které budou 
ověřeny statickým návrhem.     
 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky bezprůvlakové lokálně 
podepřené. Tloušťka stropních desek je 250mm míra vyztužení dle statického posouzení 
způsobilou osobou. Tvar desky viz Výkres tvaru stropu.  
 
Schodiště 
Schodišťová konstrukce je železobetonová kotvená do postranních nosných stěn. Schodišťové 
stupně mají výšku 153,08 mm a šířku 290 mm. Šířka schodišťového ramene je 1420 m a 
mezipodest 1500 mm. Po obou stranách schodišťového ramene je umístěno ocelové 
bezpečností zábradlí ve výšce 1000 mm s dřevěným madlem.  
 
 
 



 
 

Střešní konstrukce  
Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev 
s minimálním sklonem 3%. Střešní konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska tloušťky 
250 mm, na ní je parotěsnící vrstva z modifikovaného SBS asfaltu, tepelně izolační vrstva 
pěnového polystyrenu EPS 100 ve spádu s mocností min. 260mm. Hydroizolační souvrství 
z pásů modifikovaného asfaltu. Podrobná skladba viz D.1.1.c.01-Výpis skladem – Skladba S15. 
 
 
Podhledy 
V suterénu objektu je lokálně umístěn požární podhled, který kryje procházející 
vzduchotechnické potrubí skrz chráněnou únikovou cestu. Požární podhled je tvořen 
speciálními sádrokartonovými deskami. V nadzemní části objektu jsou umístěny ve výšce 
3000mm a 2700mm zavěšené kazetové podhledy. Minerální kazety o rozměrech 600x600mm 
jsou vkládány do roštu z ocelového pozinkovaného plechu. Podhledy jsou zavěšeny do 
konstrukce stropu pomocí ocelového pera a drátu s okem. 
 
Komín  
Komín bude složen z komínového systému Schiedel Absolut S na plynná paliva. Komín je 
řešený jako jednoprůchodový, o půdorysném rozměru betonové tvárnice 350x350mm. Komín 
je opatřen integrovanou tepelnou izolací a tenkostěnnou keramickou profilovanou vložkou 
DN 180 mm. 
 
Výplně otvorů 
Okenní a dveřní výplně ve styku s vnějším prostředím jsou navrženy jako hliníkové konstrukce 
z trojkomorového profilového systému o stavební hloubce 77mm, Uf= 1,1 W/m2K s přerušení 
tepelného mostu kvalitními polyamidovými můstky s vypěňovaným jádrem, osazená 
izolačními trojskly s Ug=0,5W/m2K. Všechna okna jsou opatřena poplastovaným 
pozinkovaných plechovým parapetem. 
 
Podlahy 
V objektu jsou navržené nášlapné vrstvy podlah z marmolea, keramické dlažby nebo  betonové 
desky s epoxidovým nátěrem dle účelu místnosti. Podlaha prvního nadzemního patra bude 
zateplena deskami z EPS polystyrenu tl.50 mm a 30mm zvukoizolační vrstvy polystyrenu. 
Podlahy v 2NP, 3NP a 4 NP bude tvořit izolace z minerálních vláken tl. 50 mm. Všechny 
podlahy budou od stěn oddilatovány z hlediska akustiky a přenosu vibrací do okolních 
konstrukcí. 
 
Tepelná izolace 
Tepelné izolace ve stropních konstrukcích jsou navrženy z minerálních vláken o tloušťkách 
50mm.  Celý objekt je zateplen izolací z minerální čedičové vlny tloušťky 200mm. Střešní 
konstrukce je zateplena EPS polystyrenem a min tloušťce 260mm. 
 
Izolace proti vodě 
Izolace proti zemní vlhkosti a ochrana proti pronikání radonu z podloží bude provedena  
souvrstvím z modifikovaného asfaltového pásu s vložkou ze sklené tkaniny a hliníkové fólie. 
Vrstva hydroizolace bude plošně natavena k podkladnímu betonu. Hydroizolace na ploché 
střeše bude ze souvrství pásů modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny a vrchní pás 
s polyesterovou rohoží s břidličným posypem. V koupelnách bude izolace proti vodě řešena 
jako hydroizolační stěrka.  
 
 



 
 

Povrchy 
Vnitřní povrchy 
Vnitřní stěny  a stropy suterénu objektu budou celoplošně omítnuty vápenocementovou 
omítkou o tloušťce 15mm a následně natřeny malbou. V koupelnách, na WC a v kuchyních 
budou použity keramické obklady. 
 
Vnější povrchy 
Celý objekt je opláštěn probarvenými vláknocementovými deskami bílé barvy, které jsou 
mechanicky kotveny, pomocí nýtů, do nosného roštu z pozinkovaných ocelových profilů tvaru 
L a T.  Na soklové části objektu je umístěna tenkovrstvá pastovitá mozaiková omítka 
antracitové barvy.   
 
Vytápění  
Objekt bude vytápěn kondenzačním plynovým kotlem Vitocrossal 200 CM2B, s tepelným 
výkonem 87 – 311 kW. Domovní plynovodní potrubí bude z mědi.  
 
Mechanická odolnost a stabilita. 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za  
následek:  
a. zřícení stavby nebo její části  
b. větší stupeň nepřípustného přetvoření  
c. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení  
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  
d. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině  
 
 

 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; 
Stavba je navržena z hlediska bezpečnosti při užívání stavby v souladu s vyhláškou 
č.  268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, a s ní souvisejícími normami 
a předpisy. Navrhované stavební postupy neovlivňují účel, pro který byla stavba navržena. Jsou  
navrženy takové stavební technologie a materiály, které negativně neovlivní užívání  
stavby po jejím dokončení. Veškerá instalovaná zařízení budou odpovídat požadavkům  
bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Stavba respektuje práva a oprávněné zájmy  
dotčených subjektů. Při užívání stavby musí být dodržovány platné zákony a vyhlášky  
České republiky, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Při provozu je uživatel povinen provádět 
běžnou údržbu a zajišťovat předběžné revize v průběhu užívání stavby. 
 
 

 stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, 
vibrace popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 
před negativními účinky vnějšího prostředí;  
 

Celková zpráva stavební fyziky je součástí projektové dokumentace. 
Tepelná technika  
Veškeré obalové konstrukce (obvodový a střešní plášť, výplně otvorů) jsou navrženy s 
izolačními parametry minimálně splňující požadované hodnoty ČSN 73 0540. Energetické 
posouzení objektu je zpracováno samostatně a je přiloženo ve složce č. 6 – Tepelně technické 
posouzení objektu. Navržená budova je zařazena do klasifikační třídy B – úsporná. 
 



 
 

Orientace objektu 
Orientace ke světovým stranám: Na severní stranu je orientován sjezd objektu a parkovací 
plocha i vstup do objektu je orientován na severní stranu. Na jižní stranu objektu  je umístěna 
venkovní terasa občerstvení. Ordinace jsou orientovány na severní i jižní stranu.  
 
Osvětlení a oslunění 
Všechny lékařské zařízení jsou osvětleny přirozeným denním osvětlením pomocí oken. 
Zastínění v letním období zajistí interiérové žaluzie. 
 
Akustika 
Stavba splňuje podmínky nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Veškeré stavební práce budou probíhat v takovém časovém intervalu, 
aby nedocházeli k rušení nočního klidu. Bližší zpracování z hlediska akustiky je ve složce č. 6  
Stavební fyzika.  
 
Zásady hospodaření s energiemi 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávajících ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Všechny navržené konstrukce splňují požadavky na energetickou náročnost budov. 
Energetický štítek obálky budovy je řešen samostatnou přílohou PD.  
 
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Na základě protokolu kategorizace radonového rizika základových půd, byla parcela zařazena 
do kategorie středního radonového rizika. V daném případě z hlediska bezpečnosti byla použila 
vrstva modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou výztužnou vrstvou, zabraňující pronikání 
radonu do objektu. Stavba musí být podle zákona č. 13/2002Sb § 6,odst.4 chráněna proti 
pronikání radonu z podloží. Provedení této izolace musí být odborné, bez jakýchkoli prostupů  
a dokonale utěsněné. 
 Na dotčeném pozemku se nevyskytují agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, 
ochranná a bezpečnostní pásma apod. Škodlivé vlivy nejsou známy. Při realizaci je zejména 
nutné přizpůsobit kvalitu izolace spodní stavby skutečným hydrogeologickým podmínkám 
zjištěným na stavbě. 
 

 Požadavky na požární ochranu konstrukcí;  
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., ČSN 730802 a  ČSN  73 
0835 dalších norem, které souvisí s touto problematikou např. (Vyhláška MVČR č. 23/2008 
Sb. ─ o technických podmínkách požární ochrany staveb, Vyhláška MVČR č. 268/2009 Sb. ─ 
o technických požadavcích na stavby, Vyhláška MVČR č. 499/2006 Sb. ─ o dokumentaci 
staveb, Vyhláška MVČR č. 246/2001 Sb. ─ o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru, ČSN 01 3495/1997 ─ Výkresy ve stavebnictví ─ Výkresy 
požární bezpečnosti staveb, ČSN 73 0802/2009 + Z1 ─ Požární bezpečnost staveb ─ Nevýrobní 
objekty, ČSN 73 0873/2003 ─ Požární bezpečnost staveb ─ Zásobování požární vodou, ČSN 
73 0824/1993 ─ Požární bezpečnost staveb ─ Výhřevnost hořlavých látek, Zákon 133/1985 Sb. 
─ Zákon o požární ochraně ).  
Podrobnější zpracování návrhu a posouzení jednotlivých konstrukcí s požadavky na požární 
odolnost viz. Složka č. 3 ─ D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 

 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení; 



 
 

Materiály použité při stavebních pracích budou splňovat požadavky příslušných technických 
norem a vyhlášek včetně požadavků na jakost. 
 

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

Stavba je navržena a bude provedena obvyklým způsobem. Není zde použito netradičních ani 
zvláštních postupů ani požadavků. 
 

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

Není předmětem této projektové dokumentace. 
 

 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 
nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami; 

Není předmětem této projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 Závěr 
 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
zdravotnického zařízení - polikliniky. Při návrhu jsem se řídila platnými technickými normami, 
právními předpisy a podklady od výrobců. Poliklinika splňuje požadavky na výstavbu, 
vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky a akustiky. Součástí práce je 
zpracovaný návrh vzduchotechnického zařízení.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 Seznam použitých zdrojů  

 

Použité normy:  

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

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. 
2006  
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování  

 spotřebičů paliv  

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. 2005  

ČSN 73 0540-2+Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2011  

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3:Návrhové hodnoty veličin.2005  

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 2005.  

ČSN 73 0580 -1. Denní osvětlení budov – Základní požadavky.2007  

ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 2011.  

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

 vlastností stavebních výrobků  

ČSN EN 12354 – Stavební akustika  

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení  

ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží  

 

 Právní předpisy:  

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. ln: č. 36/2013.   
ČR. Vyhláška č.20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., technických požadavcích 
na stavby. ln: č. 6/2012  
ČR. Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2013 Sb a č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb.  
 ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  
ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  
ČR. Vyhláška č. 221/2010 Sb. Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení  
zdravotnických zařízení.  
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 



 
 

 
-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 - ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  
 
 

Odborná literatura:  

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Nauka o  

pozemních stavbách: Modul M01. Brno: CERM s.r.o., 2005. ISBN 978-80-7204-530-3.  

BENEŠ, Petr. Požární bezpečnost staveb: Modul M01. Brno: Akademické  

nakladatelství Cerm, s.r.o, 2016. ISBN 978-80-7204-943-1. 

Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů 
 
REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 1.  
vyd. Praha: Grada, 2013. 191 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 
 

Webové stránky:  

www.mmr.cz  

www.cuzk.cz  

www.tzb-info.cz 

 www.isover.cz  

www.dektrade.cz  

www.wienerberger.cz 

www.schiedel.cz  

www.best.info  

www.cembrit.cz 

www.rako.cz  

www.schueco.com  

www.okna.eu  

www.viessmann.cz 

www.ikatastr.cz 

www.topwet.cz 

 



 
 

5 Seznam použitých zkratek a symbolů  

 Seznam zkratek:  

B500B   Třída oceli  

Bpv  Balt po vyrovnání 

C20/25  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  

CHÚC   chráněná úniková cesta 

ČSN   Česká technická norma 

č.p.    číslo parcely  

DN    diameter nominal (jmenovitý průměr)  

DPS    dokumentace pro provádění stavby  

EPS   expandovaný polystyren  

HI    hydroizolace 

HUP   Hlavní uzávěr plynu  

 LV   list vlastnictví  

m n.m.   metrů nad mořem  

NN     nízké napětí  

NP   nadzemní podlaží  

NÚC    nechráněná úniková cesta  

PBŘ      požárně bezpečnostní řešení  

PD   projektová dokumentace  

PE   polyethylen  

PHP   přenosný hasicí přístroj  

POZN.   Poznámka  

POP   požárně otevřená plocha  

PP  podzemní podlaží 

PPR   polypropylen  

PT   původní terén  

PÚ   požární úsek  

RŠ   revizní šachta  

UT   upravený terén  



 
 

ÚP   územní plán  

SDK   sádrokarton  

SO   stavební objekt  

SOI   stavební objekt inženýrský  

SPB   stupeň požární bezpečnosti  

TI   tepelná izolace  

VŠ   vodoměrná šachta  

WC   Záchod 

XC   Třída prostředí betonu 

ZTI   zdravotechnické instalace  

ŽB   železobeton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 Přílohy  

POLIKLINIKA SADOVÁ 
Dokumentace pro provádění stavby 

Číslo výkresu Název přílohy  

   
A Průvodní zpráva - viz. hlavní dokument  
B Souhrnná technická zpráva - viz. hlavní dokument  

    
C Situační výkresy   
C.01 Situační výkres širších vztahů 1:5 000/25000 
C.02 Koordinační situační výkres 1:250 

   
D Dokumentace objektů   
D.1.1 Architektonicko stavební řešení   
D.1.1.a Technická zpráva - viz. hlavní dokument  
D.1.1.b Výkresová část   
D.1.1.b.01 Půdorys 1.S 1:50 
D.1.1.b.02 Půdorys 1.NP 1:50 
D.1.1.b.03 Půdorys 2.NP 1:50 
D.1.1.b.04 Půdorys 3.NP 1:50 
D.1.1.b.05 Půdorys 4.NP 1:50 
D.1.1.b.06.a Řez A-A 1:50 
D.1.1.b.06.b Řez B-B 1:50 
D.1.1.b.07.a Pohledy  1:100 
D.1.1.b.07.b Pohledy-barevné 1:100 
D.1.1.b.08 Půdorys střechy 1:50 

   
D.1.1.c Dokumentace podrobnosti   
D.1.1.c.01 Skladby konstrukcí  
D.1.1.c.02 Výpis výplní vnějších otvorů  
D.1.1.c.03 Výpis dveří  
D.1.1.c.04 Výpis klempířských výrobků  
D.1.1.c.05 Výpis zámečnických výrobků  
D.1.1.c.06 Výpis truhlářských výrobků  
D.1.1.c.07 Výpis ostatních výrobků  

   
D.1.1.d Detaily   
D.1.1.d.01 Detail atiky 1:5 
D.1.1.d.02 Detail osazení okna 1:5 
D.1.1.d.03 Detail střešního vtoku 1:5 
D.1.1.d.04 Detail výlezu na střechu 1:5 
D.1.1.d.05 Detail výtahové šachty 1:5 
D.1.1.d.06 Detail soklu 1:5 

   
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení   
D.1.2.01 Základy  
D.1.2.02 Strop nad 1.S 1:50 
D.1.2.03 Strop nad 1.NP 1:50 
D.1.2.04 Strop nad 2.NP 1:50 
D.1.2.05 Strop nad 3.NP 1:50 
D.1.2.06 Strop nad 4.NP 1:50 
D.1.2.07 Schéma nosného systému 1:100 



 
 

   
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení   
D.1.3.01 Technická zpráva  
D.1.3.02 Výkres požárního řešení - situace 1:400 
D.1.3.03 Výkres požárního řešení 1.S 1:100 
D.1.3.04 Výkres požárního řešení 1.NP 1:100 
D.1.3.05 Výkres požárního řešení 2.NP 1:100 
D.1.3.06 Výkres požárního řešení 3.NP 1:100 
D.1.3.07 Výkres požárního řešení 4.NP 1:100 
D.1.3.08 Výpočet požárního zatížení  

   
D.1.4 Technika prostředí staveb   
D.1.4.1 Vzduchotechnika a chlazení    
D.1.4.1.01 Technická zpráva  
D.1.4.1.02 Půdorys 1.S 1:100 
D.1.4.1.03 Půdorys 2.NP 1:100 
D.1.4.1.04 Půdorys 3.NP 1:100 
D.1.4.1.05 Půdorys 4.NP 1:100 
D.1.4.1.06 Výpočet potrubí + technické listy  

   
D.1.4.2 Stavebné fyzika   
D.1.4.2.01 Technická zpráva  
D.1.4.2.02 Výpočet z programu Teplo - posouzení s ČSN 730540-2(2011) 
D.1.4.2.03 Výpočet z programu Teplo  
D.1.4.2.04 Výpočet z programu Teplo - pokles dotykové teploty 
D.1.4.2.05 Výpočet součinitele prostupu tepla oken   
D.1.4.2.06 Tepelná stabilita místnosti v letním období  
D.1.4.2.07 Tepelná stabilita místnosti v zimním období  
D.1.4.2.08 Protokol o výpočtu tepelných ztrát obálkou budovy  
D.1.4.2.09 Energetický štítek obálky budovy  
D.1.4.2.10 Dvourozměrné stacionární teplotní pole  
D.1.4.2.11 Výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti   
D.1.4.2.12 Hluková mapa - den  
D.1.4.2.13 Ověření součinitele denního osvětlení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


