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ÚVOD  

Novostavba kožního oddělení nemocnice je název této diplomové práce a dle zadání 

předpokládal zpracování projektové dokumentace stavební části k provedení 

novostavby pavilonu nemocnice o minimálně 2 nadzemních podlažích. Dále bylo 

požadováno vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, 

nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh. 
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1 ÚČEL OBJEKTU, KAPACITA 

Novostavba kožního oddělení se nachází v areálu Vsetínské nemocnice a.s. na 

parcelním čísle 3246, k.ú. Vsetín. Projekt pro provedení stavby vychází z projektu pro 

stavební povolení. 

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází ambulantní část s běžným ambulantním 

vyšetřením. V přízemí se nachází sklad léčiv, ambulance, čekárna, sesterna, zázemí 

pro lékaře, přebalovací kout a technické zázemí objektu. Součástí je i manuální 

lymfodrenáž pro nemocné s lymfedémem. Dále je objekt vybaven fototerapií, kde se 

léčí nemocní s ekzémy a lupenkou ve speciálních UV kabinách. V ambulantní části je 

také převazovna pro bércové vředy. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází lůžková část s 6-ti pokoji se samostatnou 

koupelnou a wc, mazárnou, jídelnou, vyšetřovnou, sesternou, ordinací a zázemím pro 

lékaře. V oddělení je k dispozici samostatný převazový sálek pro bércové vředy a dvě 

místnosti pro léčebné koupele, sálek pro excise a plastiky bércových vředů. 

V areálu nemocnice se dále nachází ostatní nemocniční oddělení. Parkování pro 

návštěvníky je řešeno před areálem nemocnice a je dostačující. Příjezd sanitky ke 

vchodu objektu je pomocí nově vybudované zpevněné plochy. 

 

1.1 Architektonické řešení 

Dispoziční a architektonické řešení vychází ze studie a dokumentace pro stavební 

povolení. Jedná se o dvoupodlažní objekt moderního vzhledu. Hlavní část objektu 

bude zastřešena pultovou střechou se sklonem 6°, s povlakovou krytinou z asfaltových 

pásů Elastek 40 Special Dekor, boční části budou zastřešeny plochými střechami 

s povlakovou krytinou z asfaltových pásů Elastek 40 Special Dekor. V objektu se 

nachází ambulantní část se zázemím pro lékaře, skladovací část, lůžková část se 

zázemím a technické zázemí objektu. 

Ve všech místnostech a na chodbách je kazetový podhled Rigips Casoprano kromě 

technické místnosti. 
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2 POPIS PROVOZU 

2.1 Ambulance 

Ambulantní část slouží k běžným kožním vyšetřením a prohlídkám pro návštěvníky 

lékaře. Nachází se zde lymfodrenáž a fototerapie, kam pacienti dochází na pravidelné 

ošetření. Dále je zde převazovna, která slouží zejména pro pacienty s bércovými 

vředy. Pacienti mají k dispozici dvě ordinace lékaře a sesternu. Ambulantní část je 

vybavena čekárnou, wc, wc pro vozíčkáře, přebalovací kout. Lékaři a zdravotní sestry 

mají k dispozici své zázemí jako je šatna, umývárna, wc a denní místnost. 

V ambulantní části zdravotníci pracují dle ordinačních hodin lékařů. 

2.2 Lůžková část 

Lůžková část má k dispozici 6 pokojů po dvou lůžkách, z toho 2 pokoje jsou vybaveny 

bezbariérovou koupelnou s wc. Lůžková část slouží k hospitalizaci pacientů, kdy se 

jim provádí různá ošetření, ozdravné koupele nebo fototerapie. K dispozici je ordinace 

lékaře se sesternou, mazárna, převazovna a zákrokový sálek.  

Stravovaní pacientů je řešeno pro celý areál nemocnice jednou centrální kuchyní, která 

jídlo rozváží po areálu nemocnice do jednotlivých oddělení. V zadní části objektu je 

vytvořen příjezd k místnosti s jídelním výtahem. Pomocí něj se jídlo vyveze do 2.np 

do kuchyňky, kde jej sestry vydají pacientům. Ti mají k dispozici velkou jídelnu. 

Jídelna slouží také k přijímání návštěv pacientů. 

Své zázemí zde má také personál jako je pracovna primáře, pracovna vrchní sestry, 

umývárna, šatna, wc a denní místnost. 
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3 ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, OSVĚTLENÍ 

A OSLUNĚNÍ 

Vchod do objektu je orientován na severní stranu. Lůžková část je převážně 

orientována na jih. Osvětlení a oslunění je zajištěno okny v jednotlivých místnostech. 

Okna jsou vybavena vnitřními žaluziemi. Chodby jsou osvětleny uměle.  

  

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1  Zemní práce 

Staveniště je pokryto travnatou plochou a je rovinné. Pod touto vrstvou se nachází 

tuhá štěrkovitá hlína, vhodná k jednoduchému založení stavby. Po sejmutí ornice 

v mocnosti 20cm bude 0,000=338,500m.  

Budou provedeny základové rýhy, u obvodových zdí do nezámrzné hloubky 1000mm, 

pod nosnými příčkami do hloubky 500mm a u příček tl. 150mm bude betonová deska 

rozšířena do hloubky 300mm. Základové rýhy pod obvodovými zdmi budou široké 

600mm (500mmzáklad + 100mm zateplení XPS),  pod nosnými vnitřními zdmi budou 

rýhy široké 700mm a pod nenosnými zdmi tl. 150mm budou rýhy široké 500mm. 

Pod výtahy je třeba provést výkop do hloubky -1,900 pro podjezd výtahů. 

4.2 Základy 

Pro objekt jsou navrženy základové pasy z prostého betonu C25/30. Vzhledem k typu 

zeminy se jedná o jednoduché založení objektu. Dle předběžného statického výpočtu 

jsou navrženy pod obvodovou zdí pasy hluboké 1000mm a šířka 500mm, pod 

vnitřními nosnými zdmi jsou navrženy pasy hloubky 500mm a šířky 700mm a pod 

vnitřními příčkami tloušťky 1500mm jsou navrženy pasy do hloubky 300mm a šířky 

500mm. Obvodové základy budou zatepleny nenasákavým polystyrenem XPS 

tl.100mm. Přesné dimenze musí určit statik. 

Před betonáží základů musí být osazeny průchodky pro prostupy instalací a zemnící 

pásek, který bude vyveden tak, aby bylo možné na něj připojit zemnící svorku. 

Předběžný výpočet viz C2-Specializace. 

Pod výtahovými šachtami jsou navrženy základy hloubky 500mm. 
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4.3  Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo je navrženo z broušených keramických tvárnic  POROTHERM 30 

Profi tl. 300mm na tenkovrstvou maltu POROTHERM Profi. První vrstva bude 

vyzděna na maltu POROTHERM CB zakládací malta. Vnitřní nosné zdivo je z tvárnic 

POROTHERM Profi 300mm a POROTHERM AKU 200mm na tenkovrstvou maltu 

POROTHERM Profi. Aku tvárnice jsou použity mezi lůžkovými pokoji a mezi 

ordinacemi z důvodu požadavku na vzduchovou neprůzvučnost u stěn. 

Nosnou kci výtahů tvoří železobetonové vany tl.200mm. Přesnou dimenzi musí určit 

statik. Součástí betonové vany lůžkového výtahu je sloup, který slouží jako podpůrná 

kce pro průvlak. 

4.4  Vodorovné nosné konstrukce 

Nosné překlady nad otvory do světlosti 2750 jsou cihelné-Porotherm překlady 7. Nad 

otvory se světlostí větší jak 3000mm jsou navrženy železobetonové překlady z betonu 

C25/30, výztuž B 500 (10505 (R)). Výpis všech překladů viz. výkres č.03 a č.04 ve 

stavební části. 

Předběžný návrh dimenzí železobetonových překladů viz C2-Specializace. Přesné 

dimenze musí určit statik. 

Stropní konstrukci tvoří v jednom směru vyztužené železobetonové desky z betonu 

C25/30, výztuž B 500 (10505 (R)). Dimenze stropních desek je vypočítána na desce 

D4, která je spojitá, o třech polích. Krytí výztuže je 35mm, tloušťka desky je navržena 

200mm. Součástí stropních desek jsou také železobetonové věnce, které celý objekt 

ztužují po jejím obvodu. Deska je po svém obvodu zateplena polystyrenem XPS tl. 

50mm. 

Návrh stropní desky D4 viz C2-Specializace a výkres výztuže viz. výkres č.S01 této 

specializace. Přesnou dimenzi musí určit statik. 

Ve stropních deskách jsou otvory pro vedení rozvodů v objektu, jejich výpis a rozměr 

je na výkrese č.03, 04, 06, 07. 

4.5  Střešní konstrukce 

Hlavní část objektu je zastřešena dvouplášťovou šikmou střechou se sklonem 6°. 

Boční dvě části jsou zastřešeny plochými střechami.  

Nosnou konstrukci šikmé střechy tvoří dřevěné sloupky180/180mm, které jsou opřeny 

do vnitřních nosných zdí tl.300mm a jsou kotveny pomocí kotvícího ocelového prvku. 
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Sloupky vynáší vaznice 180/200mm a na obvodových zdech jsou ukotveny 

pozednice140/120mm. Na vaznicích a pozednicích jsou osazeny dřevěné krokve 

100/220mm v osové vzdálenosti 1000mm. Výpis jednotlivých prvkú viz.výkres č.12. 

Na krokve budou kladeny OSB desky na pero a drážku. Větrání dvouplášťové střechy 

bude zajištěno osazením větracích mřížek do podbití střechy. Přiváděcí otvor bude o 

rozměrech 240x800mm celkem 32ks a odváděcí otvor bude o rozměrech 240x900mm 

celkem 32ks.  Předběžný výpočet větracích otvorů je na výkrese č.11. Odvodnění 

šikmé střechy je pomocí žlabu a odpadního potrubí z titanzinku.  

Nosnou konstrukci pro obě ploché střechy tvoří stropní železobetonová deska tloušťky 

200mm. Deska zároveň tvoří věnec objektu a ztužuje jej po jejím obvodu. Kvůli 

eliminaci tepelných mostů je celý obvod desky zateplen polystyrenem EPS tloušťky 

50mm. Spádovou vrstvu tvoří keramzit beton. Ten bude po svém obvodě a v ploše 

dilatován pomocí polystyrenu EPS tl.30mm, viz. výkres č.11. Odvodnění každé ploché 

střechy je pomocí dvou střešních vpustí s PVC manžetou, DN 100mm. 

Krytina na všech střechách je povlaková Elastek 40 Special Dekor.  Všechny prostupy 

ve střešní konstrukci musí být řešeny podle požadavků výrobce povlakové krytiny.  

Všechny prvky budou dimenzovány dle statického výpočtu. 

4.6  Schodiště a výtahové šachty 

V objektu je navrženo trojramenné schodiště. Schodiště je monolitické. Sestává ze 

zalomené  železobetonové desky z betonu C25/30, výztuž B 500 (10505 (R))  

tl.200mm a ni jsou následně vybetonované stupně z prostého betonu C25/30. Deska je 

vetknutá do obvodové zdi. Úroveň první mezipodesty je +1,375 a úroveň druhé 

mezipodesty je +2,580. 

Po obvodu lůžkového i osobního výtahu je navržena železobetonová vana z betonu 

C25/30, výztuž B 500 (10505 (R)). Tloušťka zdi je 200mm. Vana lůžkového výtahu je 

od vedlejších zdí oddilatováná polystyrenem EPS tl.50mm.  

Šachta pro lůžkový výtah má rozměr 2150x2750mm a šachta pro osobní výtah má 

rozměr 1500x1600mm. 
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4.7 Nenosné konstrukce 

4.7.1  Příčky 

Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy jako zděné ze systému POROTHERM 14 Profi 

vyzděno na zdící maltu POROTHERM Profi. V místnosti č.1,15 Fototerapie jsou 

příčky, které oddělují jednotlivé kabiny tl. z tvárnic POROTHERM 8 Profi tl.80mm a 

výška těchto příček je 2000mm. Ze stejných tvárnic jsou také vyzděny instalační 

šachty. Akustická příčka z tvárnic POROTHERM 19 A Profi se nachází mezi 

místnostmi 1.11 Technická místnost a 1.09 Denní místnost. Příčka je dvojitá, 

dilatovaná polystyrenem EPS tl. 50mm. 

V umývárnách a na wc budou instalační příčky ze sádrokartonu, který bude odolný 

proti vlhkosti. Šíška příček je 150mm a výška 3000mm. 

4.7.2 Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 izolace spodní stavby je řešena asfaltovým pásem DEKGLASS G200 S40, 

izolace bude vytažena 300mm nad terén. 

Hydroizolace střešního pláště 

 hydroizolace ploché i pultové střechy jednoplášťové střechy je řešena pomocí 

pásu GLASTEK 40 Special Mineral, na kterém bude natavena povlaková 

krytina ELASTEK 40 Special Dekor. 

Parozábrany 

 v konstrukci jednoplášťové ploché střechy bude pod tepelnou izolaci vložena 

parozábrana Roolflek AL Mineral. Ve dvouplášťové střeše je parozábrana 

Glastek 40 Special Mineral umístěna na nosné stropní konstrukci, na tepelné 

izolaci je paropropustná fólie Guttafol 90. 

Tepelná izolace 

 ve fasádě je navržen polystyren EPS Baumit Open tloušťky 120mm, v oblasti 

chráněné únikové cesty bude objekt zateplen minerálními fasáními deskami 

tloušťky 120mm. Tepelná izolace bude přetažena min. o 40mm přes rám okna. 

Základ bude zateplen nenasákavým polystyrén XPS tl.100mm, který bude 

vytažen 300mm nad terén. 

 v jednoplášťové střeše je použita tepelná izolace Thermaroof Kingspan  TR27 

v tloušťce 180mm, atika je zateplena polystyrenem EPS tl.100mm 
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 ve dvouplášťové střeše je tepelná izolace ROCKWOOL ROCKMIN v tloušťce 

260mm ve dvou vrstvách na stropní konstrukci 

 tepelná izolace v podlaze na terénu je tvořena polystyrenem DEKPERIMETR 

tloušťky 120mm, v podlaze v 1.np je ve skladbě kročejová izolace 

ROCKWOOL STEPROCK ND tl.40mm 

 v technické místnosti č.1.11, kde bude náhradní zdroj energie je pod základem 

o velikosti 1000x2500mm pro toto zařízení v podlaze navržen polystyren 

Styrodur 3035 CS 

4.7.3 Komín 

V objektu se nachází komín umístěný v kotelně. Jedná se o zděný, dvouprůduchový 

komín Schiedel kombi. Na komín bude napojen plynový kotel a díky němu budou nad 

střechu odváděny spaliny. Komín je ve výšce 1000mm nad atikou. Komín je založen 

na základu z prostého betonu do hloubky -1,205mm. 

4.8 Fasáda 

Na fasádu objektu je navržen zateplovací systém Baumit Open. Fasádní desky 

z polystyrenu EPS budou bodově lepeny a mechanicky kotveny k podkladu dle 

technologického předpisu výrobce. V oblasti chráněné únikové cesty budou použity 

minerální fasádní desky. 

Fasáda bude provedena dle technologického předpisu výrobce. 

Sokl bude použita jako finální vrstva soklová omítka Baumit Mosaik Top. 

4.9 Povrchové úpravy stěn 

Na vnitřních zdech je natažená vápenná omítka.  

V 1.np je na všech chodbách, v čekárně a lymfodrenáži  proveden obklad zdí PVC 

obkladem Fatra Modul do výšky 2000mm. V předsíňkách, wc, úklidové místnosti, 

přebalovacím koutu, v umývárně je navržen keramický obklad Raco 200x200mm do 

výšky 2000mm. V převazovně je keramický obklad navržen na jedné stěně do výšky 

2000. Keramický obklad je proveden za všemi umyvadly a dřezy, rozměr a umístění 

obkladu viz.výkres č.3 a 4. 

Ve 2.np je PVC obklad Fatra Modul navržen ve všech chodbách a v pokojích pacientů 

do výšky 2000mm. Keramický obklad Raco 200x200mm je v umývárnách, 

koupelnách, wc, zákrokovém sálku, mazárně, převazovně navržen do výšky 2000mm. 



19 

Keramický obklad je proveden za všemi umyvadly a dřezy, rozměr a umístění obkladu 

viz.výkres č.3 a 4. 

4.10 Podhledy 

V celém objektu  bude kazetový podhled Casoprano 600x600x8mm se závěsným 

systémem Rigips Quick-lock, kromě technické místnosti, kotelny a strojovny VZT. 

V podhledu budou vedeny veškeré rozvody včetně rozvodů medicinálních plynů. 

Hloubka podhledu je 650mm. 

4.11 Podlahy 

V celém objektu je navržena PVC podlaha Fatra Star, kromě wc, koupelen, umýváren, 

kuchyňky a úklidové místnosti, tam je navržena keramická dlažba. V technické 

místnosti, kotelně a strojovně VZT je navržena litá podlaha. 

 

4.12 Okna a dveře 

Vnitřní dveře budou osazeny do kovové zárubně v barvě dveří. Bude použito dveří, 

vhodných výrobcem do zdravotnických zařízení-SAPELI Lipno typ 10(plné dveře) 

povrchová úprava žlutá HPL. 

Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem Stavona Master. Okna budou opatřena 

vnitřní žaluzií. 

Prosklená stěna ve 2.np je z hliníkového rámu a bezpečnostního skla. 

Bližší popis viz. výpis oken a dveří. 

4.13 Klempířské prvky 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu.  

Viz. výpis klempířských prvků. 

4.14 Přípojky 

Nový areálový rozvod vodovodu, plynu, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a 

NN budou napojeny na stávající řády v areálu nemocnice. 

Nový rozvod vodovodu má délku 12,625m a vede to strojovny VZT, na rozvodu je 

umístěna vodoměrná šachta. Nový rozvod plynu vede k HUP, který je umístěn na 

fasádě objektu, vede do kotelny a má délku 12,520m. Nový rozvod splaškové 

kanalizace vede pod objektem a je napojen délkou 11,280m. Nový rozvod dešťové 
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kanalizace vede podél objektu a jsou do něj staženy všechny vpusti ze střech objektu. 

Nová přípojka NN vede k elektro skříni umístěné na fasádě objektu. Délka nového 

napojovacího rozvodu je 12,970m. 

5 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Parkování pro návštěvníky je řešeno před areálem nemocnice. Před vstupem se 

nachází asfaltové parkoviště s dostačujícím počtem stání, s výjezdem na hlavní 

komunikaci.  

Nové chodníky a pojezdové plochy jsou z betonových tvárnic osazené do lože 

z drceného kameniva. Sanitky mají umožněn příjezd až ke vchodu po této nové 

zpevněné ploše. 

6 BEZBARIÉROVOST OBJEKTU 

Objekt je řešen bezbariérově. U hlavního vstupu je nájezdová rampa, která překonává 

rozdíl mezi podlahou objektu a terénem. V ambulantní části je k dispozici 

bezbariérové wc, dveře na wc i do ordinací jsou bez prahu. 

Do 2.np je navžen výtah a to jak osobní tak lůžkový. V lůžkové části jsou k dispozici 

dva pokoje s bezbariérovou koupelnou a wc, dveře jsou navrženy bez prahů. 

7 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY 

Osvětlení je v objektu navrženo umělé, v chráněné únikové cestě je navrženo také 

nouzové osvětlení. 

Větrání v objektu je řízené VZT jednotkou. Návrh jednotky a její rozvody jsou v C2-

Specializace. 

Vytápění objektu je pomocí radiátorů. Objekt je vytápěn plynovým kotlem.  

 

8 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. Nedojde ke 

zhoršení ovzduší. Dodavatelská organizace zajistí ekologickou likvidaci odpadů, 

vzniklých při montáži (obaly, zbytky kabelů apod.). 

Dodavatel stavby zajistí v průběhu její realizace: 
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 ochranu proti hluku a vibracím - provádět kontrolu a správnou údržbu strojů a 

zařízení. 

 ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a pachem - seřídit 

motory apod. 

 ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

 Likvidace nebezpečného zdravotnického odpadu bude řešena v rámci 

nemocnice, která likvidaci zajišťuje. 

 

9 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nemocničního objektu. Jedná se o nehořlavý 

konstrukční systém. 

Ambulantní část spadá do skupiny AZ1 a lůžková část spadá do skupiny LZ1. 

V objektu je chráněná úniková cesta typu A. 

Bližší požární specifika jsou uvedeny v požární zprávě. 
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ZÁVĚR 

Zpracovaný projekt svým obsahem odpovídá požadavkům zadání. Práce byla 

zaměřena na funkční a dispoziční řešení objektu. Důraz byl kladen zejména na citlivé 

oddělení ambulantní a lůžkové části při současném zachování provozně uzavřeného a 

funkčně provázaného celku. Vzhledem ke zvýšenému pohybu invalidních i starších 

osob, v důsledku denního docházení na různé procedury a převazy, je ambulantní část 

situována v přízemním podlaží. V ní se nachází mimo dvou ordinací lékařů a sesterny 

také lymfodrenáž a fototerapie, kam pacienti docházejí na pravidelné ošetření. Dále je 

zde převazovna, která slouží zejména pro pacienty s bércovými vředy. Pacienti mají k 

dispozici dvě ordinace lékaře a sesternu. Ambulantní část je vybavena čekárnou, wc, 

wc pro vozíčkáře, přebalovacím koutem. Lékaři a zdravotní sestry mají k dispozici své 

zázemí jako je šatna, umývárna, wc a denní místnost. V přízemním podlaží se rovněž 

nachází technické zázemí objektu (strojovna VZT, kotelna a technická místnost).  

Lůžková část má k dispozici 6 pokojů po dvou lůžkách, z toho 2 pokoje jsou vybaveny 

bezbariérovou koupelnou s wc. K dispozici je ordinace lékaře se sesternou, mazárna, 

převazovna a zákrokový sálek. Stravování pacientů je řešeno pro celý areál nemocnice 

jednou centrální kuchyní, která jídlo rozváží po areálu nemocnice do jednotlivých 

oddělení. 

Dispoziční řešení bylo nejprve řešeno formou studie, následně došlo ke změně 

zastropení z důvodu akustických požadavků a také ke změně nosné konstrukce šikmé 

střechy.  

Snahou bylo vytvořit funkční a moderní stavbu odpovídající současným požadavkům 

na výstavbu. 
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