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ABSTRAKT    (v �eském jazyce) 

Diplomová práce „Klinika celostní medicíny“ je zpracována ve form� projektové 

dokumentace. Objekt je navržený na parcele �.170/1 v Kladrubech u Vlašimi (okres 

Benešov). Jedná se o t�ípodlažní objekt. Svislý konstruk�ní systém je zhotoven 

z lepených, d�ev�ných panel� (NOVATOP SOLID). Schodiš�ové prostory 

z monolitického železobetonu. Stropní konstrukce jsou d�ev�né komponenty 

z žebrovou konstrukcí (NOVATOP ELEMENTS). Ve schodiš�ových prostorech je 

použito prostých a po obvod� uložených železobetonových desek. D�m je zast�ešen 

sedlovými st�echami, které jsou tvo�eny d�ev�nými vazníky. Schodiš�ové prostory a 

strojovna vzduchotechniky jsou zast�ešeny jednopláš�ovou plochou st�echou. Projekt 

je �ešen jako plánované rozší�ení areálu Rehabilita�ního ústavu v Kladrubech. 

Klí�ová slova: Klinika celostní medicíny, rehabilita�ní klinika, projektová 

dokoumentace, d�evostavba, velkoformátový lepený panel, sedlová st�echa, d�ev�ný 

vazník, plochá st�echa, Rehabilita�ní ústav v Kladrubech 

ABSTRAKT    (v anglickém jazyce) 

A master thesis „Clinic of holistic medicine“ is processed as a project 

documentation. The building is projected for the plat no.170/1 in Kladruby u Vlašimy 

(Benešov district). Is a three-storyed wooden building from large-format wooden 

panels. Ceilings are ribbed constructions from spruce wood. Stairspaces are made of 

reinforced concrete. The house is roofed with a saddle roof made by woodentrusses. 

Stairspaces and machine room of air conditioning are roofed with a one-sheat flat roof. 

The project is planned as an extension of the Rehabilitation institute complex in 

Kladruby. 

Keywords:  Clinic of Holistic Medicine, rehabilitation clinic, project documentation, 

wooden building, large format laminated panel,saddle roof, wooden truss, flat roof, 

Rehabilitation Institute in Kladruby. 
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ÚVOD 
 

Tato diplomová práce vznikla díky tomu, že se pohybuji posledních pár let 

v okolí Kladrubského rehabilitačního ústavu, dále jen RÚ. Je to rozsáhlý a velice 

známý a uznávaný ústav nejen v České republice, ale i všude ve světě. Jedná se o 

objekt zhruba s 250 pacienty a stejným počtem zaměstnanců. Zpracovávaný projekt na  

objekt měl být původně jako rozšíření kapacit tohoto ústavu, ale jak jsem později zjistil 

ústav je dimenzován a navržen tak, že není možno ho rozšířit o další kapacity.  

Jelikož je režim turnusů v RÚ koncipován na tři až čtyři měsíce, pro hodně 

pacientů je začlenění do běžného života velice složité. Právě pro tyto pacienty, slouží 

Klinika celostní medicíny. Zde se uživatel stavby z pacienta stává hostem. Klinika 

umožňuje bezbariérové ubytování, popř. chráněné bydlení až pro 36 osob. Kde mají 

možnost rehabilitace a dalších rozvojových procedur pro tělo i ducha prakticky po 

neomezenou dobu. Hosté zde mají možnost fungovat sami, s pomocí ošetřujících 

pracovníků nebo dokonce se svými příbuznými či partnery. Proto jsou všechny pokoje 

koncipovány jako jednolůžkové s možností přistýlky právě pro rodinného příslušníka, či 

kohokoliv jiného v doprovodu hosta. 

Poté když jsem viděl obrovské pole, které je už několikátou sezónu nevyužité, 

byla pro mě volba tématu na diplomovou práci jasná. Moje vize je, vybudovat velký 

areál právě s rehabilitační klinikou, která je součástí vypracovaného projektu, ale dále 

zázemí nejen pro rehabilitaci hostů, ale i pro užití veřejnosti. Dalšími etapami by proto 

byla samostatně stojící restaurace s příjezdem z hlavní komunikace. Dále trať pro 

čtyřkolky i s budovou pro zázemí personálu a garáže pro čtyřkolky a budova pro 

ustájení dvou až tří koní, hlavně tedy součástí rehabilitace po úrazu. 

Cílem projektu bylo vypracovat studie, výkresy a projektovou dokumentaci 

právě pro novostavbu Kliniky celostní medicíny. 
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1. Identifika�ní údaje stavby a investora 

1.1 Identifikace stavby, základní charakteristika a ú�el stavby 

a) název stavby: Novostavba rehabilita�ní kliniky  

na p. �. 170/1, k.ú. Kladruby 

b) místo stavby: Kladruby u Vlašimi 

 okres Benešov 

Stavební objekty: 

SO-01: Novostavba rehabilita�ní kliniky  p.p.�. 170/1 

Inženýrské objekty: 

IO-01: Splašková kanalizace + �OV + p	e�erpávací jímka – p.p.�. 170/1 

IO-02: Deš
ová kanalizace + reten�ní nádrž s p	epadem– p.p.�. 170/1,  

IO-03 Venkovní rozvod NN + elektrom�rový pilí	 – p.p.�. 170/1,  

IO-04 Venkovní rozvod vody + vodom�rná šachta – p.p.�. 170/1,  

IO-05: Zpevn�né plochy + oplocení : p.p.�. 170/1, 170/2. 

c) charakter stavby: novostavba 

d) ú�el stavby: rozší	ení areálu rehabilita�ního ústavu v Kladrubech, novostavba 

rehabilita�ní kliniky, v�etn� p	ipojení na technickou a dopravní 

infrastrukturu 

e) typ stavby: trvalá stavba 

f) funkce: ubytování pro maximáln� 32 host�, v p	ízemi rehabilita�ní zázemí 

(procedury) 



4

g) klimatické podmínky: - sn�hová oblast: IV. (So = 1,5kNm-2) 

- v�trová oblast: III. (Wo = 0,40 kNm-2) 

- teplotní oblast: - 15 °C, 

1.2 Stavebník 

Jméno:  Vilém Havlí�ek, 

Adresa:  Kolejní 2, Brno 

1.3 Zpracovatel dokumentace 

Jméno:  Vilém Havlí�ek, r.�. 860429/1234

Adresa:  Kolejní 2, Brno 

I�O:   774 876 182  

E-mail:   vilem.havlicek@seznam.cz 

autorizace:  autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

�íslo autorizace:  �KAIT 0123456 

Oprávn�ní k projektové �innosti v investi�ní výstavb�  

vydáno 12.12.2012 pod �. j. ŽÚ-237/10/FV/95-Str. 
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2. Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o 

stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 

Území ur�ené pro zástavbu kliniky o 36ti bytových jednotkách a rehabilita�ním 

zázemím se nachází v katastrálním území Kladruby, na východním okraji zastav�ného 

území obce Kladruby. Zárove� leží zhruba 300m jižn� od stávajícího areálu Rehabilita�ního 

ústavu. �ešené území je mírn� svažité jihozápadním sm�rem ukon�ené ve	ejnou 

komunikací ze severu. Lesy a pásmem vysokého nap�tí z jižní strany. Pozemky jsou volné, 

nezastav�né, bez d	evin. Pro navrhovanou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí ze dne 

29.4.2001 (�.j. SÚ/03/1145). Zpracovaná projektová dokumentace m�ní polohu umíst�ní 

stavby a zp�sob jeho napojení na ve	ejnou komunikaci. Stavba není umíst�na v zastav�ném 

území obce a má vydáno platné územní rozhodnutí. 

Majetkoprávní vztahy k pozemk�m: 

- p. p. �. 170/1 – vlastník – Obec RÚ Kladruby 

- p. p. �. 170/2 – vlastník – Obec Kladruby u Vlašimi 

Informace o parcelách – viz dokladová �ást  projektové dokumentace  
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3. Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu  

3.1 Provedené pr�zkumy 

• polohopisné a výškopisné zam�	ení staveništ�

• radonový pr�zkum 

• prohlídka staveništ�

• územní rozhodnutí a dokladová �ást k žádosti o jeho vydání 

• studie rodinného domu – zpracovatel Vilém Havlí�ek 

3.2  Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Pro p	ipojení 	ešeného objektu na ve	ejný dopravní systém je navržena zpevn�ná 

plocha na pozemcích stavebníka a pozemcích obce Vrchlabí (viz. dokladová �ást projektové 

dokumentace : smlouva o pronájmu). 

S parkováním návšt�v a personálu je uvažováno na parcele stavby (zpevn�né ploše), 

stejn� tak i manipula�ní prostor pro zásobování obchodu. Napojení zpevn�né plochy bude  

provedeno na ve	ejnou komunikaci se zpevn�ným povrchem. Po�et parkovacích míst je 

zajišt�no dle normového výpo�tu. 

3.3 Napojení na technickou infrastrukturu 

3.3.1 Napojení na zdroj elektrické energie 

Dodávka elektrické energie bude pro 	ešený pozemek zajišt�na p	ípojkou NN. 

Elektrom�r je osazen v elektrom�rovém pilí	i na fasád� objektu Z elektrom�rového pilí	e 

bude napojen navržený venkovní rozvod NN po pozemcích stavebníka s ukon�ením 

v domovním rozvad��i v severní �ásti objektu. 
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3.3.2 Odkanalizování a zásobování vodou 

Odkanalizování navrženého objektu je 	ešeno – s ohledem na sou�asný stav v 	ešené 

oblasti – oddílným systémem. Splaškové vody budou svád�ny do �OV s navazující 

p	e�erpávací jímkou na pozemku stavebníka s napojením na stávající ve	ejný rozvod 

splaškové tlakové kanalizace v p	ilehlé místní komunikaci – p.p.�. 1575/1. Deš
ové vody ze 

st	ech budou svedeny deš
ovou kanalizací do reten�ní nádrže s p	epadem. A deš
ová 

vodyze zpevn�ných ploch bude likvidována deš
ovou kanalizací s napojením na stávající 

ve	ejný rozvod splaškové tlakové kanalizace v p	ilehlé místní komunikaci – p.p.�. 1575/1. 

Bilance množství splaškových a deš
ových vod – viz Souhrnná technická zpráva.  

Zásobování navrženého RD pitnou vodou je z ve	ejné vodovodní sít�, která probíhá 

rovn�ž v p	ilehlé místní komunikaci (p.p.�. 1575/1). Venkovní rozvod vody bude napojen 

z vodom�rné šachty navržené na pozemku stavebníka. Ve vodom�rné šacht� bude 

ukon�ena již provedená ve	ejná �ást vodovodní p	ípojky s dopln�ním vodom�rnou 

soupravou. Bilance spot	eby vody – viz Souhrnná technická zpráva. 

4 Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Byly doloženy v dokladové �ásti u projektové dokumentace, která tvo	í její nedílnou sou�ást.  

5 Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Umíst�ní stavby vyhovuje obecným technickým požadavk�m na výstavbu stanoveným 

vyhláškou �. 137/1998 Sb. i nové vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území �. 

501/2006 Sb. (odstavná a parkovací stání, umíst�ní RD, jejich vzájemné odstupy apod.). 

6 Údaje o spln�ní podmínek územního rozhodnutí 

Podmínky uvedené v územním rozhodnutí jsou v projektové dokumentaci respektovány 

krom� skute�ností uvedených v bod� 2 této zprávy. 
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7 V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující 

stavby a jiná opat�ení v dot�eném území 

V�cné a �asové vazby na související a podmi�ující stavby nejsou známy. 

8 P�edpokládaná lh�ta výstavby v�. popisu postupu 

výstavby 

• zahájení stavby :    01/2013 

• dokon�ení stavby : 02/2014 

Postup výstavby: 

• sejmutí ornice ze všech zpevn�ných a zastav�ných ploch 

• zemní práce na pozemku 

• základy stavebního objektu 

• inženýrské sít�

• podkladní vrstvy zpevn�ných ploch 

• výstavba schodiš
ových prostor 

• výstavba d	evostavby  

• dokon�ení  zpevn�ných ploch  

• �isté terénní úpravy v�etn� oplocení 
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Dispozice objektu 

1.NP:  záv�t	í, zádve	í, hala,recepce, recepce zázemí, WC,chodba, obchod, odchod 

zázemí sklad, WC, strojovna vzduchotechniky, úklidová místnost, wc ženy, wc 

muži, výtah I-IV, schodiš
ový prostor, šatna muži, šatna ženy, sprchy ženy, 

sprchy muži, ofis posilovna, posilovna, zázemí posilovna, ordinace I & II, 

�ekárna, sklad, solná jeskyn�, p	edsí� WC, manuální dílna, výtvarná dílna, 

sklad dílny, relaxa�ní pokoj, muzikoterapie, technická místnost 

2.NP : hala, strojovna vzduchotechniky, umývárna, WC, sesterna, terasa - dlážd�ná, 

terasa – zelená st	echa, poch�zný rošt, výtah I-IV, schodiš
ový 

prostor,chodba, pokoj s koupelnou a lodžií (no.201 - no.216), prádelna, 

sušárna, sklad prádla, úklidová místnost,  

3.NP : hala, strojovna vzduchotechniky, umývárna, WC, sesterna, výtah I-IV, 

schodiš
ový prostor,chodba, pokoj s koupelnou a lodžií (no.301 - no.316), 

prádelna, sušárna, sklad prádla, úklidová místnost,  

4.NP : servisní podlaží: strojovna vzduchotechniky, strojovna výtahu 

V Brn�  12. 12. 2012 

        Vypracoval:  Bc. Vilém Havlí�ek 
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Obsah souhrnné technické zprávy: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení stavby 

1.1 Zhodnocení staveništ�

1.2 Technické �ešení  s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb  

  a �ešení vn�jších ploch 

1.3 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.4 �ešení technické a dopravní infrastruktury v�. �ešení dopravy v klidu, 

  dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 

  a svážném území 

1.5 Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho odezvy 

1.6 �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch 

  a komunikací 

1.7 Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk�

 do projektové dokumentace 

1.8 Údaje o podkladech a vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový 

 a výškový systém 

1.9 �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

 provozní soubory 

1.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 

 negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení resp. jejich 

 minimalizace 

1.11 Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�
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1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

stavby

1.1 Zhodnocení staveništ�

Území ur�ené pro zástavbu objektu s dvaat�iceti ubytovacími jednotkami a 

rehabilita�ním zázemí se nachází v katastrálním území Kladruby, na východním okraji 

zastav�ného území obce Kladruby. �ešené území je svažité jihozápadním sm�rem.

Pozemky ur�ené k výstavb� jsou v sou�asné dob� volné, nezastav�né, bez vzrostlé zelen�. 

V míst� stavby se nenachází žádné podzemní inženýrské sít� a rozvody. �ásti 

pozemk�, které budou zastav�ny klinikou a zpevn�nými plochami podléhají vyn�tí ze 

zem�d�lského p�dního fondu. Ochranné pásma a chrán�né objekty se v �ešeném území 

nevyskytují. V míst� stavby se nep�edpokládá výskyt násyp� ani jinak nevhodných p�d 

k zakládání. 

1.2 Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a �ešení vn�jších ploch 

Na �ešeném pozemku bude postavena rehabilita�ní klinika se dv�ma nadzemními 

podlažími pro p�echodné ubytování (36 jednol�žkových pokoj� s hygienickým zázemím), 

v p�ízemí s rehabilita�ním zázemím, ordinacemi a posilovnou. 

Novostavba je samostatn� stojící rehabilita�ní klinika, která je navržena jako 

d�evostavba z lepených d�evených panel�.Se schodištovým prostorem z železobetonu. D�m 

je  p�ibližn� obdélníkového p�dorysného tvaru  se zkosenými k�ídly (o 10°) o maximálních 

rozm�rech 80,2 x 35,8 m. 

Stavba je navržena v panelové technologii ze d�eva se založením na pr�b�žných 

základových pasech z prostého betonu. Zast�ešení tvo�í vazník z lepeného d�eva. 

Schodiš	ové prostory jsou z monolitického železobetonu zast�ešeny jednopláš	ovou 

plochou st�echou. 

Hlavní vstup do objektu je navržen do neobytného 1.NP (p�es prostor zádve�í), 

orientovaný z východní strany. 
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Nad objektem je sedlová st�echa st�echa o sklonu st�ešních rovin 20%(13°) , s orientací 

hlavního h�ebene sever-jih (kolmo na p�ilehlou komunikací). 

Situování objektu klininy na p. p. �. 170/1 i  jeho parametry jsou v souladu s platnými 

p�edpisy stanovující zásady umístn�ní novostaveb. Stavební �ára je stanovena pr�b�hem 

hranice pozemku s navrženou vzdáleností RD od hranice pozemku 8,0 m.  

Požárn� nebezpe�ný prostor navrhované stavby nezasahuje na sousední pozemky. 

Orientace navrhovaného objektu vychází ze sklonu a tvaru �ešeného pozemku a návazností 

na p�ilehlou ve�ejnou komunikaci. Výškové osazení objektu bude p�izp�sobeno stávajícímu 

rostlému terénu.  

Uli�ní oplocení pozemku na severní a východní stran� k p�ilehlým komunikacím bude 

provedeno z živého oplocení (kosod�eviny, výška  2,0m). K oplocení pozemku na zbývajících 

hranicích bude využito do�asného drát�ného oplocení. Vysazení živého plotu  ve výšce 2 

metry po celém obvodu pozemku, slouží zárove� jako stínící prvek. 

1.3 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Koncep�ní �ešení napojení stavby na dopravní i technickou infrastrukturu je popsáno 

v Pr�vodní zpráv�. 

1.4 �ešení technické a dopravní infrastruktury v�. �ešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území 

1.4.1 �ešení technické a dopravní infrastruktury, v�. �ešení dopravy v klidu 

viz. Pr�vodní zpráva 

1.4.2 Dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území 

Navrhovaná stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 
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1.5 Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Realizací stavby nedojde k výraznému zatížení životního prost�edí. 

1.5.1 Odpadové hospodá�ství 

P�i výstavb� budou použity b�žné stavební materiály, jejichž odpad je možné 

recyklovat �i ukládat na skládku TKO. P�i provozu stavby vznikne sm�sný komunální odpad, 

jehož likvidace bude �ešena centrálním svozem odpadk� smluvní organizací s obcí. 

Umíst�ní odpadových kontejner� bude v boxu v oplocení na hranici pozemku s objektem.  

Nakládání s odpady vzniklými p�i výstavb� a provozu stavby musí odpovídat platným 

zákon�m a p�edpis�m, zejména zákonu �. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP �. 381/2001 Sb. 

Odpady musí být likvidovány pouze osobami oprávn�nými k provozu za�ízení, k využívání, 

odstran�ní nebo ke sb�ru a výkupu odpad�. K nakládání s nebezpe�nými odpady (NO) je 

t�eba již mít pravomocný souhlas s nakládáním  

1.5.2 Ochrana p�ed hlukem 

Stavba není situována v prost�edí se zvýšeným hlukem. Navrhovaná obslužná 

komunikace má minimální dopravní zatížení, komunika�ní prostor nevyžaduje posuzování 

z hlediska hluku. 

V pr�b�hu realizace bude v míst� stavby zvýšena prašnost a hlu�nost. Vliv zvýšené 

prašnosti a hlu�nosti na stávající obytnou zástavbu v obci se s ohledem na vzdálenost 

stavby od hranic pozemk� projeví pouze v omezené mí�e. 

1.6 �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných 

ploch a komunikací 

Pohyb chodc� pop�. „vozí�ká��“ po stávající ve�ejné komunikaci – vozovce bude 

s ohledem na provozní zatížení a zp�sob využívání komunikace minimální. Stavba tuto 

skute�nost neovlivní.  

Objekt rehabilita�ní kliniky je navržen pro užívání osobami se sníženou schopností 

pohybu a orientace tudíž podléhá zákonné povinnosti obsahovat p�íslušná opat�ení a 

dispozi�ní uspo�ádání. Pro tyto osoby je zajišt�n bezbariérový p�ístup do objektu a všech 

podlaží. Komunika�ní prostory, rampy, zábradlí a dve�e jsou uzp�sobeny práv� pro užívání 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace  
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1.7 Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk�

do projektové dokumentace 

1.7.1 Polohopisné a výškopisné zam��ení staveništ�

Polohopisné a výškopisné zam��ení staveništ� je základním podkladem pro situaci 

stavby. 

1.7.2 Hydrogeologické a inženýrsko geologické posouzení a inženýrsko 

geologický a hydrogeologický pr�zkum staveništ�

S ohledem na charakter stavby nebyl provád�n. Základové pom�ry budou 

vyhodnoceny p�i provád�ní zemních prací. 

1.7.3 Radonový pr�zkum 

Záv�r posouzení pr�zkumu zní na „nízké riziko“ bez požadavk� na stavební 

konstrukce. 

1.8 Údaje o podkladech a vytý�ení stavby, geodetický referen�ní 

polohový a výškový systém 

Sou�adnice jednotlivých lomových bod� pozemku i referen�ních bod� stavby jsou 

v sou�adnicovém systému JTSK. Výškové kóty jsou ve výškovém systému místním. 

Vyty�ovací výkres je základním podkladem pro vytý�ení navrhované stavby. 
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1.9 �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Stavební objekty: 

SO-01: Novostavba rehabilita�ní kliniky  p.p.�. 170/1 

Inženýrské objekty: 

IO-01: Splašková kanalizace + �OV + p�e�erpávací jímka – p.p.�. 170/1 

IO-02: Deš	ová kanalizace + reten�ní nádrž s p�epadem– p.p.�. 170/1, 

IO-03 Venkovní rozvod NN + elektrom�rový pilí� – p.p.�. 170/1, 

IO-04 Venkovní rozvod vody + vodom�rná šachta – p.p.�. 170/1, 

IO-05: Zpevn�né plochy + oplocení : p.p.�. 170/1, 170/2 

1.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

p�ed negativními ú�inky provád�né stavby a po jejím 

dokon�ení resp. jejich minimalizaci 

Provoz dokon�ené stavby nebude vzhledem k jejímu charakteru zdrojem nadm�rných 

škodlivin (hluk ani prach). Na sousedních pozemcích nejsou objekty, které by vyžadovaly 

zvláštní ochranu. Rozlehlost pozemku s navrhovanou stavbou zajiš	uje skute�nost, že 

sousední pozemky nebudou ovlivn�ny. 

V pr�b�hu realizace bude v míst� stavby zvýšena prašnost a hlu�nost. Vliv na stávající 

obytnou zástavbu se vzhledem ke vzdálenosti od stavby uplatní pouze v omezené mí�e. 

Bude dodržena pracovní doba max. od 6.00 – 22.00 h (v �ase od 21.00 do 7.00 h nep�ekro�í 

hluk ze stavební �innosti hladinu 50 dB).  

1.11 Zp�sob zajišt�né ochrany zdraví a bezpe�nosti p�i práci 

Situa�ní a dispozi�ní �ešení stavby je patrné z výkresové �ásti projektové 

dokumentace. P�i provád�ní všech stavební prací je dodavatel stavby povinen v plném 

rozsahu dodržovat p�edpisy BOZP a p�edevším Vyhlášku �. 324/1990 Sb. 



9

P�i realizaci a provozu stavby je zárove� nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby 

plnil povinnosti dané p�íslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejících p�edpis�

z hlediska bezpe�nosti práce a technických za�ízení a stanovených pracovních podmínek. 

P�i provád�ní všech stavebních prací budou rovn�ž dodržovány p�íslušné �SN, 

hygienické, požární a další související p�edpisy a technologické postupy p�edepsané výrobci 

jednotlivých stavebních materiál�.  

2 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena výhradn� z materiál� s platným certifikátem pro použití na území 

�R.  

3 Požární bezpe�nost 

Je �ešena samostatným projektem, p�íloha B.4. 

4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Ubytovací jednotky obsahují místnosti pro osobní hygienu (koupelna, WC) vybavené 

p�edepsanými za�izovacími p�edm�ty pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a 

orientace.  

Osv�tlení všech prostor je zajišt�no p�irozen� okny v obvodových st�nách. Um�lé 

osv�tlení všech prostor bude zajišt�no žárovkovými a zá�ivkovými svítidly na požadovanou 

intenzitu osv�tlení odpovídající danému ú�elu využití místností dle �SN EN 12464-1.  

Vetrání je zajišt�no vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. Záložní v�trání je 

zajišt�no okny v obvodových st�nách. 

Vytáp�ní jednotlivých prostor bytu je  p�evážn� teplovodní (podlahového vytáp�ní) – 

v kombinaci s rekupera�ní jednotkou. 

Teploty v jednotlivých místnostech jsou uvažovány dle platných hygienických p�edpis�

a platných �SN pro teplotní oblast – 15 °C. Zdrojem tepla jsou záv�sný elektrokotel a 

plynový kotel.  
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5 Bezpe�nost p�i užívání 

Stavba objektu i zázemí jsou navržena dle platné �SN 73 4301 Obytné budovy. 

Nášlapné vrstvy podlah v místnostech s možným výskytem provozní vody (koupelny, 

zádve�í, haly, strojovny) jsou navrženy z protiskluzných dlaždic. Podchodné výšky jsou 

dodrženy. V místech s možností pádu osob jsou navržena zábradlí.  

6 Ochrana proti hluku 

Bez zvláštních opat�ení. 

7 Úspora energie a ochrana tepla 

Návrh objektu je proveden v souladu s �SN 73 0540-2:2002 (Tepelná ochrana budov), 

vyhlášky �. 291/2001 sb. (Ministerstva pr�myslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti 

ú�innosti užití energie p�i spot�eb� tepla v budovách) a 406/2002 sb. (O hospoda�ení 

energií). 

8 �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Všechny vstupy do objektu (1NP) jsou uvažovány jako bezbariérové, p�evýšení 

podlahy p�ízemí oproti chodníku není v�tší než 20 mm, ší�ka vstupních dve�í je 1450 mm. 

9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Škodlivé vlivy vn�jšího prost�edí budou bezvýznamné – nízké radonové riziko, spodní 

voda je v hloubce neovliv�ující navrhovanou stavbu, území není poddolované. Charakter 

stavby nevyžaduje zajišt�ní stavby proti ú�ink�m seismických vliv�. Ochranná ani 

bezpe�nostní pásma nezasahují do prostoru stavby.  

10 Ochrana obyvatelstva 

Bez zvláštních opat�ení. 
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11 Inženýrské stavby 

11.1 Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod  

Deš	ové vody 

Ze všech st�ech objektu budou deš	ové vody odvád�ny do do reten�ní nádrže 

s p�epadem Deš	ová voda ze zpevn�ných ploch bude likvidována deš	ovou kanalizací 

s napojením na stávající ve�ejný rozvod splaškové tlakové kanalizace v p�ilehlé místní 

komunikaci – p.p.�. 1575/1..  

Splaškové vody 

Splaškové vody z rodinného domu budou odvád�ny do domovní �OV, následn� do 

p�e�erpávací šachty s p�ípojkou tlakové kanalizace s napojením na ve�ejný rozvod splaškové 

tlakové kanalizace v �ešeném území. Za�ízení pro likvidaci splaškových vod budou 

vybudována na pozemku stavebníka.  

11.2 Zásobování vodou 

Vodovodní p�ípojka pro zásobování pitnou vodou bude napojena na stávající 

vodovodní �ad pro ve�ejnou pot�ebu, který probíhá v bezprost�ední blízkosti �ešených 

pozemk�. Ve�ejná �ást vodovodní p�ípojky je již provedena na vlastní pozemek 

s navrhovaným objektem. U hranice pozemku stavebníka bude provedena vodom�rná 

šachta s vystrojením. Z vodom�rné šachty do objektu bude proveden venkovní rozvod vody. 

11.3 Zásobování elektrickou energií 

Dodávka elektrické energie bude pro �ešený pozemek zajišt�na p�ípojkou NN. 

Elektrom�r je osazen v elektrom�rovém pilí�i na fasád� objektu Z elektrom�rového pilí�e 

bude napojen navržený venkovní rozvod NN po pozemcích stavebníka s ukon�ením 

v domovním rozvad��i v severní �ásti objektu. 
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11.4 Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Sejmutá ornice ze zastav�ných a zpevn�ných ploch bude uložena na �ástech pozemk�

stavbou nedot�ených a po dokon�ení staveb bude použita pro zkulturn�ní zbylých �ástí 

pozemku. Do�asná deponie ornice bude situována v jihovýchodní �ásti �ešeného pozemku. 

Uložená ornice musí být zajišt�na proti znehodnocení deš	ovými srážkami (p�íkop po 

obvodu 30/30 cm) a ší�ení plevel� (odstran�ní min. 2 x /rok). O �innosti souvisejících se 

skrývkou ornice musí být vedeny záznamy ve stavebním deníku. Pozemek bude upraven 

sadovými úpravami v samostatném projektu. 

11.5 Elektronické komunikace 

Objekt bude vybaven bezdrátovým p�ijíma�em WI-FI. 

V Brn� 12.12.2012 

        Vypracoval  Bc.Vilém Havlí�ek 
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j) dodržení obecných požadavk� na výstavbu. 
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a) ú�el objektu  

Zpracovaný projekt �eší novostavbu kliniky celostní medicíny s terénními úpravami na  

parcele �. 170/1, k.ú. Kladruby. Projekt je navržen jako rozší�ení stávajícího rehabilita�ního 

ústavu v Kladrubech.  

b) zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 
vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace: 

Jde o samostatn� stojící budovu pro p�echodné ubytování s rehabilita�ním zázemím 

v 1NP. Ubytování je realizováno formou jednol�žkových pokoj� v 2NP a 3NP. D�m je  

p�ibližn� obdélníkového p�dorysného tvaru  se zkosenými k�ídly (o 10°) o maximálních 

rozm�rech 80,2 x 35,8 m. Výška h�ebenu je +14,890m a výška atiky je +15,590 m (m��eno 

od 0,000 = podlaha 1.NP). Výšková úrove� 0,000 odpovídá 469,500 m n.m B.p.v. Hlavní 

vstup do objektu je navržen do neobytného 1.NP (p�es prostor zádve�í), orientovaný z 

východní strany. Další vchody jsou z ostatních sv�tových stran. Všechny vedlejší vchody 

vedou p�es CHÚC. Objekt je �ešen bezbariérov� v souladu s vyhláškou 398/2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. V míst�

nov� zbudované parkovací plochy, jelikož se jedná o výhradn� bezbariérový objekt  bude 

po�et parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu vyrazn� p�evyšovat 

normové požadavky (17 z 37 park.míst). Vstupy do budovy z místní komunikace jsou 

opat�eny rampami s sklonem max 6%. V objektu jsou navrhnuty WC kabiny pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a to pro leváky i praváky.  Vnit�ní schodiš	ová ramena 

nemají sklon v�tší než 28° a výšku schodiš 	ového stupn� v�tší než 160 mm. Schodišt� bude 

opat�eno zábradlím ve výšce 900mm, jenž bude p�esahovat o 150 mm první a poslední 

stupe�. Výtah je �ešen také bezbariérov�, se všemy nutnými prvky i rozm�ry. Po ukon�ení 

stavebních prací se provedou vegeta�ní a povrchové úpravy okolí. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 
osv�tlení a oslun�ní, 

Po�et lidí bude 60 osob dle �SN 73 0818 v nadzemních podlažích. (36host�, 

24zam�stnanc�) 

 - Celková plocha pozemku:  7000 m2

 - Zastav�ná plocha stavby:  1350 m2

 - Parkovací plocha:   1450 m2
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 - Plocha chodníku:   750 m2

 - Obestav�ný prostor stavby: 19.500 m3

 - Podélná osa objektu je situovaná ve sm�ru S-J 

  

 Osv�tlení bude provedeno ve�ejným osv�tlením, které bude na objektu zrealizováno 

a napojeno na rozvod NN v el.sk�íni na severní fasád� objektu. Umíst�ní t�chto sv�tel 

(stožárových lamp) na pozemku spl�uje základní hygienické požadavky na osv�tlení objektu 

dle obecných technických požadavk� na výstavbu a p�íslušných norem. Oslun�ní je 

zajišt�no okny, naopak stínící prvek p�edevším obytných prostor je konstrukce lodžie, pop�. 

st�ešní p�esah. Osv�tlení interiéru je p�irozené a um�lé svítidly. 

d) technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost, 

 P�ed provád�ním zemních prací se provede sejmutí ornice v tl. 200 mm. Výkopy se 

vym��í a ud�lají podle stavebního výkresu V11 - ZÁKLADY. P�i výkopech bude použito 

svislé záporové pažení. Dále budou provedeny výkopy pro p�ípojky inženýrských sítí. P�ed 

zapo�etím výkopových prací musí zajistit investor vyty�ení inženýrských sítí jejich správci 

pop�. musí potvrdit jejich nep�ítomnost. Inženýrsko - geologický pr�zkum nebyl proveden. 

Objekt je založen na ŽB desce tl.200mm. Deska je uložena a roznáší zatížení do 

zeminy p�es základové pasy z prostého betonu pop�ípad� pomocí ŽB patek, které rovn�ž 

podpírají d�ev�né sloupy (4ks, jižní k�ídlo). Beton ve všech konstrukcích je uvažován C20/25, 

je-li vyztužen ocelí, jedná se o ocel o pevnostní t�íd� B500. Izolace proti zemní vlhkosti je 

navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Vodorovná izolace bude na obvodové 

st�n� p�echázet ve svislou, která se vytáhne min. 200mm nad úrove� upraveného terénu. V 

projektu se p�edpokládá, že max. hladina podzemní vody nezasahuje základové konstrukce. 

Základy jsou ve styku s exteriérem zatepleny XPS, tl.80mm. 

Nosné svislé konstrukce budou z lepených d�ev�ných panel� NOVATOP SOLID, 

tl.124mm. Prostorové ztužení bude zajiš	ovat st�nové monolitické železobetonové jádro, 

jenž bude tvo�it schodiš	ový prostor s výtahem. Obvodové panely budou navrženy jako 

difuzn� otev�ená konsturkce a budou zatepleny minerální deskou ROCKWOOL 

MULTIROCK, tl. 100 mm. Na TI p�ijdou d�evovláknité desky HOFATEX UD, tl.100mm. Na 

této pojistné hydroizola�ní vrstv� je zav�šen prov�trávaný obvodový pláš	 s povrchovou 

úpravou z fošen ze sibi�ského mod�ínu, pop�. kamenným obkladem 
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 Vnit�ní st�ny budou také z d�ev�ných panel� NOVATOP SOLID. P�í�ky zase 

z hliníkových rám� oplášt�ných sádrkovláknitými deskami FERMACELL FIREPANEL A1, 

tl.15mm (pop�. 2x12,5mm) 

Všechny stropní konstrukce jsou provedeny z uceleného systému z vn�jším 

oplášt�ním z lepených desek (tlouš	ka 27mm) s vnit�ní žebrovou konstrukcí z d�ev�ných 

nosník� 35/220 mm a s  protipožárním podhledem s d�evovláknitých desek (Fermacell 

fiepanel a1) tl. 15 mm. Vyjímkou jsou ŽB stropní desky ve schodiš	ovém prostoru. Tlouš	ky 

t�chto desek viz výkres V13-Stropní dílce. 

 Objekt je zast�ešen sedlovou s�echou se sklonem 13°. St �echa je tvo�ena vazníky, 

vzdálených osov� 1250mm. Na dolní pás vazníku jsou p�ikotveny dráty nesoucí hliníkový 

rošt pro podhled Zbyla �ást objektu, tj.schodiš	ové prostory a strojovny, bude zast�ešena 

plochou st�echou o sklonu st�ešních rovin do 5°. St �ešní krytina bude z asfaltových SBS 

modifikovaných pás�. St�echa bude zateplena a vyspádována minerální vlnou na 

napoch�zných a expandovaných polystyrenem o vyšší pevnosti na st�eše poch�zné.. 

Spádová vrstva bude nat�ena asfaltovým penetra�ním nát�rem a bude na ní natavena 

hydroizola�ní vrstva z modifikovaného asfaltového pásu. 

Schodišt� je monolitické, �ešené jako 2x zalomená deska. Monolitické stupn� budou 

obloženy keramickými dlaždicemi s protiskluzovou úpravou, které budou k podkladu 

p�ilepeny cementovým flexibilním lepidlem. 

  Vnit�ní povrchy obvodových a vnit�ních st�n budou ponechány v pohledové kvalit�

stavebního materiálu (d�ev�ný panel, žb st�na), nebo budou opat�eny sádrokartonovými 

deskami s malí�skými nát�ry na akrylátové bázi. V místnostech se za�izovacími p�edm�ty 

jsou navrženy keramické obklady do p�edepsané výšky.  

 Okna jsou d�ev�ná eurookna s hn�dým odstínem. Uw <= 0,7 Wm-2K-1. Všechna okna 

budou vybavena polohovacími klikami a mikroventilací. Venkovní dve�e jsou sklen�né 

s hliníkovými prvky a jsou automaticky samootvíratelné na fotobu�ku. Ostatní dve�e jsou ve 

výšce 800mm opat�eny po celé ší�ce ze strany na které nejsou záv�sy madlem pro osoby 

s omezenou schopností pohybu.  

  Vn�jší oplechování, okapy a svody jsou provedeny z titanzinkového plechu, dle 

platných norem. 
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  Chodník u objektu je vydlážd�n z betonové dlažby tl. 35 mm ložené do pískového 

lože, které leží na zhutn�né vrstv� kameniva frakce 24-32 mm (makadam). Kolem objektu je 

okapový chodník z praného ka�írku 16-24 mm, ši�e 500mm od objektu. Parkovací plochy, 

sjezd a napojení budou vyasfaltovány se silni�ními obrubníky po obvod�.  

  Objekt je z v�tší �ásti v�trán p�irozen� okny. V ostatních p�ípadech bude pro v�trání 

použito vzduchotechnické za�ízení s rekuperaci. Odv�trání hygienických místností je 

zajišt�no taktéž vzduchotechnickou jednotkou s nuceným odvodem vzduchu.   

  Pro odvod spalin bude použit komínový systém Schiedel Absolut. Jedná se o 

venkovní t�ípláš	ový komín s pr�m�ru 400mm. Nad st�ešní rovinou bude komín 

ukon�enkomínovou hlavici, taktéž nerezovou 

e) tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�, 

− D�ev�ná eurookna … Uw = 0,7 Wm-2K-1

− Automatické vstupní dve�e … Uw = 0,9 Wm-2K-1

− V01 podlaha na terénu … U = 0,24 Wm-2K-1

− V02 podlaha na terénu … U = 0,23 Wm-2K-1

− V03 podlaha na terénu … U = 0,23 Wm-2K-1

− SS1 st�ešní pláš	 … U = 0,21 Wm-2K-1

− S01 obvodové zdivo … U = 0,19 Wm-2K-1

− S13 obvodové zdivo … U = 0,28 Wm-2K-1

Konstrukce spl�ují požadavky �SN 730540. 

f) zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického pr�zkumu, 

Objekt je založen na základové desce ze železobetonu C20/25 a výztuže B500. 

Podzemní voda neovlivní konstrukci novostavby 

. 
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g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 

ú�ink�, 

  Vzhledem k provozu a užívání budovy je stavba bez negativního vlivu na životní 

prost�edí a bez nutnosti �ešení jeho ochrany. B�hem stavby budou použity ekologicky 

nezávadné stavební materiály.  Zp�sob likvidace bude volen dle kategorie a typu odpadu. P�i 

likvidaci odpad� je nutno postupovat podle zákona �. 185/2001 Sb. Zejména je t�eba odpady 

likvidovat pouze v za�ízeních, která jsou k tomu ur�ena dle uvedeného zákona.  

h) dopravní �ešení, 

Objekt leží zhruba 300m jižn� od stávajícího rehabilita�ního komplexu. Objekt leží 

bezprost�edn� u pozemní komunikace II.t�ídy, se kterou je spojen pozemní komunikací ší�ky 

7,0m. Komunikace bude vyasfaltovaná a po krajích osazeny obrubníky. Parkování bude p�ed 

objektem. P�íjezdová komunikace bude opat�ena závorou p�ed vjezdem na parkovišt�. 

i) ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení, 

Objekt je umíst�n v klidové zón� a není vystaven škodlivým vliv�m okolí. Nebyla 

zjišt�na radonová rizika, avšak hydroizola�ní souvrství na základové desce slouží jako 

p�ípadná ochranná protiradonová ochrana. 

j) dodržení obecných požadavk� na výstavbu. 

 Veškeré konstrukce a stavební �ešení jsou navrženy v souladu s Vyhláškou 268-2009 

O technických požadavcích na stavby a s Vyhláškou 369/2001 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.  

V Brn�  12.12.2012 

        Vypracoval:  Bc. Vilém Havlí�ek 



 

ZÁVĚR 
 

 

Po otevření bude zařízení fungovat nepřetržitě, kde na recepci bude osoba 

odpovědná za provoz i v nočních hodinách. Recepce se nachází v prvním nadzemním 

podlaží, dále jen NP, hned za zádveřím z východní strany. V jižním křídle 1NP je 

situovaná posilovna s rehabilitačními a posilovacími stroji, včetně speciální místnosti 

s lokomatem, kterých je jen pár v republice. V severním křídle jsou tři ordinace 

s lékařem celostní medicíny, rehabilitačním masérem a sociálním pracovníkem, solná 

jeskyně, relaxační pokoj, místnost pro muzikoterapii, manuální a výtvarné dílny se 

vstupem do zahrady. Zahrada je určena pro fytoterapii, součást manuální dílny.  

V dalších nadzemních podlažích se nachází po šestnácti ubytovacích 

jednotkách. Sesterna a umývárna pro osoby s těžkým tělesným postižením (jedna na 

patře). Jednotlivá podlaží jsou propojena čtyřmi výtahy a schodišti. 

Konstrukce je navržena jako dřevostavba, která se výborně hodí na výstavbu 

objektů, jako jsou kliniky, sanatoria, apod. Dřevo totiž uchovává stejné klima uvnitř 

budovy a reguluje vlhkost v interiéru. Schodišťové prostory jsou pak z železobetonu a 

to především kvůli požární bezpečnosti stavby a bezpečné evakuaci hostů z druhého a 

třetího nadzemního podlaží, kde se nachází bytové jednotky.  

Obytné části s lodžiemi jsou opláštěny provětrávaným obkladem ze sibiřského 

modřínu, proto jsou nad těmito částmi vazníky, tvořící šikmou střechu s přesahem 

850mm. Schodišťové prostory jsou opláštěny kontaktním obkladem z břidlice. Tyto 

části objektu jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou s vnitřním odvodem 

dešťových vod. 

Na stavbu je nahlíženo jako na užívání především s osobami s omezenou 

možností pohybu. Proto je veškeré zázemí a příslušenství několikanásobně 

naddimenzováno oproti požadavkům na bezbariérovost veřejné stavby.  

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci stavby 

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

 

ČSN: 

01 3420  Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

01 3481  Výkresy stavebních konstrukcí 

73 0540-2  Tepelná ochrana budov – požadavky 

73 0540  Tepelná ochrana budov – návrhové hodnoty veličin 

73 0532  Ochrana proti hluku v budovách 

73 0580  Denní osvětlení budov 

73 0802  Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

73 0833  Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 
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Nauka o pozemních stavbách-Modul M01, Ing. Jarmila Klimešová 

Pozemní stavitelství II(S)-„Schodiště a monolitické stěnové systémy“-Modul 01, 

Věra Maceková, Lubomír Šmoldas 

 

Pozemní stavitelství II - „Zakládání staveb, hydroizolace spodní stavby“-Modul 02, 

Věra Maceková 
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