
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

MEDICÍNSKÉ CENTRUM 
MEDICAL CENTER 

DESKY A – DOKLADOVÁ ČÁST 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. DAVID VOKŘÁL  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. LUKÁŠ DANĚK, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
 
 
BRNO 2014                   



 
 

MEDICÍNSKÉ CENTRUM 

 

SEZNAM PŘÍLOH: DESKY A – DOKLADOVÁ ČÁST 

 

a) TITULNÍ LIST 

b) ZADÁNÍ VŠKP 

c) ABSTRAKT V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE 

d) BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP ISO 690 

e) PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE, PODPIS AUTORA 

f) PODĚKOVÁNÍ 

g) OBSAH 

h) ÚVOD 

i) VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

j) ZÁVÉR 

k) SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

l) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

m) SEZNAM PŘÍLOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

MEDICÍNSKÉ CENTRUM 
MEDICAL CENTER 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. DAVID VOKŘÁL  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. LUKÁŠ DANĚK, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014                   
 
 
 



 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 
studia 

Studijní obor  3608T001 Pozemní stavby 
Pracovišt ě Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. David Vokřál 

Název Medicínské centrum 

Vedoucí diplomové práce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 

Datum zadání  
diplomové práce 31. 3. 2013 

Datum odevzdání  
diplomové práce 17. 1. 2014 

 

 

 

V Brně dne 31. 3. 2013 

     .................... ........................           ........................................ ..........      
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Vedoucí ústavu 
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 



  

Podklady a literatura  

Studie dispozičního řešení stavby, katalogy a odborná literatura, Zákon č. 350/2012, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška 268/2009 Sb., 
Vyhláška 398/2009 Sb., platné ČSN, směrnice děkana č. 19/2011 a dodatky.  
  

Zásady pro vypracování  

Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby medicínského 
centra. 
Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 
systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů 
vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky. 
Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k obhajobě budou předloženy 
složené do desek z tvrdého papíru potažených černým plátnem s předepsaným popisem se 
zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou opatřeny popisovým polem s uvedením 
seznamu příloh na vnitřní straně složky.  
Požadované výstupy dle uvedené Směrnice:  
Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis 
námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace – bod F -
Technická zpráva dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu 
VŠKP, soulad se zadáním, změny oproti původní studii).  
Příloha textové části VŠKP v případě, že diplomovou práci tvoří konstruktivní projekt, bude 
povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, 
půdorysy řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy 
sestavy dílců popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí 
– rozsah určí vedoucí práce), zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální posouzení 
stavebních konstrukcí včetně zadané specializované části. O zpracování specializované části 
bude rozhodnuto vedoucím DP v průběhu práce studenta na zadaném tématu. 
  

Předepsané p řílohy  

  

.............................................      

Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Abstrakt 
 
 Tato diplomová práce se zabývá prováděcí dokumentací medicínského centra. Předpokládané 
umístění této stavby je na pozemku číslo 677/1 ve městě Kutná Hora v areálu Nemocnice Kutná Hora  
v katastrálním území Kutná Hora ve Středočeském kraji. V současné době je pozemek bez využití. 
Pozemek je v majetku investora, kterým je Středočeský kraj. Novostavba čtyřpodlažního 
medicínského centra bude sloužit převážně k poskytování ambulantní zdravotní péče odborných 
lékařů a lékárna, dále zde bude umístěno výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby a call 
centrum zdravotnické záchranné služby 155, tísňové linky 112 a administrativní prostory. Projekt 
vycházel z dispoziční studie. Výsledkem této práce je kompletní prováděcí dokumentace části A 
objektu. Dokumentace obsahuje výkresy situace, vytyčovací situace, půdorysy podlaží, řezy, pohledy, 
výkresy základů, stropů a detailů. Dále pak technickou zprávu, výpis prvků, požárně bezpečnostní 
řešení stavby, tepelně technické a akustické posouzení stavby, specializace zpracovávané 
z betonových konstrukcí a TZB vzduchotechnika. 
 
Klíčová slova 
 
 Medicínské centrum, jednoplášťová plochá střecha, železobetonová lokálně podepřená deska, 
skelet, provětrávaná fasáda, základová deska. 
  
  
Abstract 
 
 This thesis deals with the detailed documentation of the medical center . Estimated location of this 
building is on land No. 677/1 in Kutna Hora in the hospital Kutna Hora 
in the administrative area of Kutna Hora in Central Bohemia. Currently no land use. The land is owned 
by the investor , which is the Central Region. Newly built four-storey medical center will serve mainly 
for the provision of outpatient health care professional doctors and pharmacy , then there will be 
placed exit station emergency medical services and emergency medical call center services 155, 112 
and emergency office space. The project was based on the layout of the study. The result of this work 
is to complete detailed documentation of the A building. Documentation includes drawings situation , 
surveying the situation , floor plans , sections, elevations , drawings, foundations , ceilings and details. 
Furthermore, a technical report , listing the elements of fire safety of the building , Thermal and 
acoustic assessment of the construction , specializing processed from concrete structures and 
building ventilation . 
Keywords 
 
Medical center, single-layer flat roof, concrete slab supported locally, skeleton, ventilated facade, 
baseplate. 
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ÚVOD 
 
 Tato diplomová práce se zabývá prováděcí dokumentací medicínského centra. Předpokládané 
umístění této stavby je na pozemku číslo 677/1 ve městě Kutná Hora v areálu Nemocnice Kutná Hora  
v katastrálním území Kutná Hora ve Středočeském kraji. V současné době je pozemek bez využití. 
Pozemek je v majetku investora, kterým je Středočeský kraj. Novostavba čtyřpodlažního 
medicínského centra bude sloužit převážně k poskytování ambulantní zdravotní péče odborných 
lékařů a lékárna, dále zde bude umístěno výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby a call 
centrum zdravotnické záchranné služby 155, tísňové linky 112 a administrativní prostory. Projekt 
vycházel z dispoziční studie. Výsledkem této práce je kompletní prováděcí dokumentace části A 
objektu. Dokumentace obsahuje výkresy situace, vytyčovací situace, půdorysy podlaží, řezy, pohledy, 
výkresy základů, stropů a detailů. Dále pak technickou zprávu, výpis prvků, požárně bezpečnostní 
řešení stavby, tepelně technické a akustické posouzení stavby, specializace zpracovávané 
z betonových konstrukcí a TZB vzduchotechnika. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A. Identifika ční údaje stavby 
  
Investor:  Středočeský kraj 
   Zborovská 81/11   
   Praha - Smíchov  
   150 00 
  
Zpracovatel PD: Bc. David Vokřál 
   Nerudova 409 
   Kolín    
   280 02 
  
 
Název stavby: Medicínské centrum 
   na parcele 677/1 Kutná Hora 
 
 
Druh stavby:  Novostavba zdravotnického zařízení ambulantní péče 
 
 
Pozemek:  677/1 
Katastrální území: Kutná Hora (677710) 
Obec:                   Kutná Hora (533955)   
   Druh pozemku: trvalý travní porost 
   Číslo LV:  13689 
   Ochrana :   nejsou evidovány žádné způsoby   
                                                      ochrany   
                                                                                             
   Výměra:  677/1           8464 m2 

 
Členění stavby – zastavěná plocha 
SO-01 Medicínské centrum    2 235,4 m2 
SO-02 Objekt pro záložní zdroj energie  49 m2 
SO-03 Parkoviště     1022,19 m2 

SO-04 Příjezdová cesta    417,27 m2 
                                   

 
 
 
 
B. Dosavadní využití pozemku  
 Parcela 677/1 je situována v západní části města Kutná Hora v areálu Kutnohorské nemocnice. 
V současné době je pozemek bez využití, nachází se zde trvalý travní porost. Pozemek je v majetku 
investora. 
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C. Provedené průzkumy 
Geologický průzkum – základová zemina byla stanovena jako písčitý jíl Rdt= 0,2 MPa 
Hydrogeologický průzkum – hladina spodní vody nebyla zjištěna 
Radonové riziko – radonový index číslo 1 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu – je provedeno přes komunikace v areálu nemocnice a samostatná 
příjezdová komunikace ke garážím zdravotnické záchranné služby 
 
Napojení na inženýrské sítě – část A bude plně napojena na inženýrské sítě areálu nemocnice, část B 
má odvod odpadní a dešťové vody přímo napojeny na inženýrské sítě. 
 
D. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Stavba je plně v souladu se stanovisky dotčených orgánů. 
 
E. Vztah k územně plánovací dokumentaci 
 Stavba je plně v souladu s platnou dokumentací včetně závazné části Územního plánu 
města Kutná Hora (schválený 21.6.2009). V dokumentaci jsou zapracovány všechny 
připomínky a nařízení plynoucí z územního rozhodnutí 
 
F. Věcné a časové vazby na ostatní stavby území 
 Nejsou nutné žádné časové a věcné vazby 
 
G. Předpokládaná lhůta výstavby 
Předpokládá se že lhůta výstavby nepřekročí 24 měsíců. 
Zahájení stavby  4/2014 
Dokončení stavby 11/2015 
Podrobný projekt  bude předložen dodavatelem stavby při převzetí staveniště. 
 
H. Statistické údaje 
Medicínské centrum   26 112,0 m3  . 6 815 = 177 953 280 kč 
Parkoviště    1048,60 m2 .2 166 = 2 214 063 kč 
Příjezdová komunikace  417,27 m2 .2037  = 849 978,99 
Objekt pro záložní zdroj energie 147 m3  .4 645 = 682 815 kč 
Přípojka splaškové kanalizace 106,3 m .6 018 = 639 713,4 kč 
Přípojka vodovodu   37,3 m  .2 454 = 91 534,4 kč 
Přípojka elektrické energie  192,5 m .950 = 182 875 kč 
Přípojka dešťové kanalizace  100,7 m .5 018 =  505 312,6 kč 
 
Cena stavby:  183 119 572 kč 
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SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum 

Parcela 677/1 jsou situovány v západní části města Kutná Hora v areálu městské nemocnice. Celková 
výměra parcely 8 464 m2. Na pozemku se nachází trvalý travní porost, pozemek je přímo přístupný 
z areálu nemocnice. Parcela se nachází v mírně svažitém terénu, který se svažuje směrem na 
jihovýchod. Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 308,5 m n.m.. Na parcele se vyskytuje 
hydrogeologického průzkumu písčitý jíl, dle radonového průzkumu prokázán velmi nízký radonový 
index. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Novostavba medicínského centra bude provozně dělena na část A a část B. Objekt má půdorysný tvar 
písmene L s délkou stran 69,45 m a 50,65m. 
-V části A bude hlavní vstup do objektu přes vstupní halu s odpočinkovou místností a recepcí, 
v prvním nadzemním podlaží bude umístěno ortopedicko-rehabilitační oddělení, v ambulantní části 
s dvěma ordinacemi lékařů, které jsou řešeny jako víceprostorové s pracovištěm sestry, pracovnou 
lékaře, vyšetřovnu a společnou sádrovnu, dále RTG, ultrazvuk, dvěma masérnami. V léčebné části je 
recepce, která je propojena se sesternou, šatny pro muže a ženy řešeny jako bezbariérové, rehabilitační 
část je dělena na mokrou a suchou část. V mokré části jsou k dispozici dva vodoléčebné sály a sauna. 
V suché části malá a velká tělocvična a místnost pro individuální rehabilitaci. Lékárna v prvním 
nadzemní podlaží je přístupná přes vstupní halu a dva samostatné vstupy z exteriéru, jeden určený pro 
zákazníky a druhý pro personál a zásobování. Lékárna je řešena, jako lékárna základního typu.  
Ve druhém nadzemním podlaží se nachází prostory administrativy a čtyři ordinace řešeny jako 
jednoprostorové, s oddělenými čekárnami, určeny lékařům pro děti a dorost a deset ordinací řešených 
jako víceprostorové s pracovištěm sestry, které slouží jako recepce, pracovnou lékaře a vyšetřovnou, 
čekárny jsou otevřené a součástí hlavní chodby. 
Ve třetím nadzemním podlaží se nachází samostatné oddělení určené pro gynekologii. Dále se zde 
nachází čtyři ordinace řešeny jako jednoprostorové, s oddělenými čekárnami, určeny lékařům pro děti 
a dorost a deset ordinací řešených jako víceprostorové s pracovištěm sestry, které slouží jako recepce, 
pracovnou lékaře a vyšetřovnou, čekárny jsou otevřené a součástí hlavní chodby. 
 Ve třetím nadzemním podlaží navazuje na část A část B stomatologickým oddělením, kde se 
nachází šest jednoprostorových ordinací pro stomatologii nebo ortodoncii a uzavřené oddělení zubních 
laboratoří. 
Čtvrté nadzemní podlaží je určeno pouze ke vstupu na střechu pro provádění pravidelné údržby střechy 
a obsluze vzduchotechnických jednotek.      
Vertikální komunikace je hlavním schodištěm přístupným ze vstupní haly, které navazuje na výtah, 
určený pro bezbariérové užívání stavby a vedlejší schodiště, které navazuje na únikový východ. 
 
-V části B se nachází pracoviště zdravotnické záchranné služby, které obsahuje čtyři garážová stání, 
šest pokojů pro personál, společenskou místnost a šatny. Vstup je společný pro pracovníky 
zdravotnické záchranné služby a pracovníky call centra ve druhém nadzemním podlaží. V prvním 
nadzemním podlaží se dále nachází pracoviště lékařské pohotovostní služby pro dospělé a zubní 
pohotovost. 
 Ve druhém nadzemním podlaží se nachází call centrum zdravotnické záchranné služby 155 a 
tísňové linky 112 se šestnácti dispečerskými pracovišti, koordinační středisko integrovaného 
záchranného sboru, nouzový příjem tísňových volání a pracoviště technické podpory, dále jsou zde 
k dispozici tři školící a přednáškové místnosti určené ke vzdělávání personálu případně i pro pořádání 
školení pro veřejnost např. školy. Bezbariérový přístup je řešen provozním vstupem do čísti A, kde je 
přístup k výtahu. 
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Objekt má dvě technické místnosti. První se nachází v části A  přes vstupní halu, druhá v části B 
sloužící výhradně pro potřeby zdravotnické záchranné služby, pohotovosti a call centra. 
 
Barevné řešení: střecha   – násyp z praného kačírku 
   Obvodové stěny  – pohledové cementovláknité desky Cembrit Zenit barva 
     Bílá/červená 

–-kontaktní zateplení –fasádní tenkovrstvá omítka barva 
     Červená 
   Okna   –hliníkový rám, bez povrchové úpravy barva 
     Šedá 

Vegetační úpravy: Plochy kolem objektu budou zatravněny a vysázeny drobné dřeviny (viz. Situace) 
 

c) Technické řešená s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb,  
řešení vnějších ploch 

Medicínské centrum bude provedeno železobetonové monolitické konstrukce s výplňovým 
zdivem z Heluz 20. Skeletový systém je doplněn ztužujícím železobetonovým jádrem umístěným 
uprostřed dispozice a dvěma krajními ztužujícími stěnami. Stropní konstrukce je provedena jako 
železobetonová monolitická lokálně podepřená deska. Obálka budovy bude zateplena minerální vlnou 
tloušťky 200mm, zateplení střešní konstrukce bude z polystyrenu EPS 150S o výšce 250mm, podlaha 
bude zateplená polystyrenem EPS grey 100 a celkové výšce 130mm. Jako vnitřní dělící příčky budou 
použity keramické tvarovky Heluz 14, mezi ordinacemi budou použity tvarovky Heluz CV 140 z 
důvodu vyšší vzduchové neprůzvučnosti, doplňkové dělící příčky budou z SKD knauf tloušťky 125 a 
100 mm s jednoduchým opláštěním. 
 Skeletový systém byl zvolen kvůli větší variabilitě dispozice i z hlediska případných budoucích 
rekonstrukcí. 
 V objektu je provedena délková dilatace o šířce procházející všemi konstrukcemi objektu 
kromě základů, dilatace je provedena zdvojením konstrukcí. 
 Rozvody instalací budou vedeny v instalačních šachtách a podhledech. 

Napojení na dopravní infrastrukturu pomocí komunikace s parcelním číslem 677/16 a přes 
hlavní příjezdovou komunikaci do areálu nemocnice. Pěší přístup je proveden ze zámkové dlažby. 
Okapový chodníček bude proveden z praného kačírku frakce 22 – 32 mm do vzdálenosti 1 000 mm od 
líce objektu. Ostatní plochy budou osety trávou a osázeny dřevinami. 

Napojení na inženýrské sítě – budou plně napojeny na inženýrské sítě areálu nemocnice.  
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu pomocí komunikace s parcelním číslem 677/16 a přes 

hlavní příjezdovou komunikaci do areálu nemocnice a nově budovanou příjezdovou cestu ke garážím 
ZZS, silniční komunikace jsou opatřeny živičným povrchem. Pěší přístup je proveden ze zámkové 
dlažby. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
 
Přípojka kanalizace – Vnitřní kanalizace bude provedena v souladu s ČSN. Potrubí bude opatřeno 
klapkou nebo jiným zařízením proti vzduté vodě. Délka kanalizační přípojky části A 59,2 m  a  z části 
B 46,8m. Materiál přípojky bude PVC KG DN 300 mm 
 
Přípojka vodovodu – Bude provedena navrtávkou větve stávající větve vodovodu areálu nemocnice. 
Vodoměrná soustava bude umístěna ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. Délka přípojky 37,3 
m  
 
Elektrovod – Rozvod elektrické energie je napojen na stávající transformátor areálu nemocnice. 
V případě výpadku elektrické energie objekt má vlastní záložní zdroj UPS umístěný v části B v prvním 
nadzemním podlaží, který zásobuje pracoviště zdravotnické záchranné služby, call centrum a EPS. 
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V případě delšího výpadku je objekt napojen na dieselový agregát, který je umístěn v objektu SO-02. 
 
Dešťová kanalizace – Dešťová voda bude odvedena do stávající dešťové kanalizace. Objekt je napojen 
celkem čtyřmi přípojkami, první sloužící k odvedení dešťových vod z části A, druhá z části B a dvě 
jsou napojeny na drenážní systém objektu. Materiál přípojek je PVC KG DN 300. 
 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Napojení na dopravní infrastrukturu pomocí komunikace s parcelním číslem 677/16 a přes hlavní 
příjezdovou komunikaci do areálu nemocnice a nově budovanou příjezdovou cestu ke garážím ZZS, 
silniční komunikace jsou opatřeny živičným povrchem. Pěší přístup je proveden ze zámkové dlažby. 
 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Nakládání s odpady při výstavbě bude prováděno v souladu se životním prostředím, tak aby 

nedocházelo k jeho znečišťování a znehodnocování-zákon č. 93/2004 Sb.. Odpad bude před odvozem 
skladován v příslušných nádobách (kontejnerech). Po odvozu ze staveniště bude odpad likvidován 
nebo předán k druhotnému využití. Nepředpokládá se manipulace s nebezpečným odpadem.  

Při užívání stavby bude odpad zdravotnického a biologického materiálu likvidován a odvážen 
odbornou firmou. 
 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Objekt je řešen pro bezbariérové užívání. Ke vstupům do objektu vedou vnější zpevněné 

plochy pod spádem 2%. U objektu je sedm vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Vertikální bezbariérová komunikace v objektu je řešena pomocí výtahu. 

 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 
Na staveništi byl proveden průzkum rizika pronikání radonu do budovy. Na základě protokolu 

kategorizace radonového rizika základových půd, byla parcela zařazena do kategorie nízkého 
radonového rizika. V daném případě není nutné provádět protiradonové opatření. 

Ověření podmínek staveniště bylo provedeno na místě.  

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Výškové a polohové osazení objektu do terénu je zakresleno ve výkresu Situace a v půdoryse 

1. NP. Výškový systém baltský po vyrovnání (Bpv), polohový souřadnicový systém S-JTSK. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 

 

SO-01 Medicínské centrum-2 235,4 m2-budovaný objekt 
SO-02 Objekt pro záložní zdroj energie-49 m2, zděný objekt z tvárnic Heluz 30 S s jednoplášťovou 
plochou střechou, zásobník na naftu bude pod terénem, horní hrana zásobníku min 1,5 m pod úrovní 
terénu  
SO-03 Parkoviště – 1048,6 m2, parkoviště bude opatřeno živičným povrchem. Vodorovné a dopravní 
značení bude pomocí bílé barvy. Odvodnění bude provedeno do veřejné dešťové kanalizace, potrubí 
bude opatřeno lapačem pohonných hmot.  
 
SO-04 Příjezdová komunikace – 417,27 m2, parkoviště bude opatřeno živičným povrchem. Vodorovné 
a dopravní značení bude pomocí bílé barvy. Odvodnění bude provedeno do veřejné dešťové 
kanalizace, potrubí bude opatřeno lapačem pohonných hmot.  
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Objekt medicínského centra nebude mít žádný negativní vliv na pozemky ani stavby v okolí. 

 

l) Způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při provádění stavby je třeba dodržet příslušné normy ČSN a předpisy BOZP, především 

vyhláška číslo 591/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Součástí projektové dokumentace je statický výpočet jednotlivých prvků podle platné ČSN 
normy. 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné zprávě požárně bezpečnostního řešení. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba je navržena z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí v souladu s 
vyhláškou č. 491/2006 Sb. Oddíl 2 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
a s ní souvisejícími normami a předpisy. 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Při užívání objektu dodržovat bezpečnostní předpisy dle vyhlášky ČUBP č. 309/2006 Sb. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Akusticky chráněné místnosti jsou především prostory ordinací, vyhodnocení je součástí 
posouzení tepelné techniky a akustiky. Po dokončení stavby bude provedena hluková studie. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

Všechny obalové konstrukce vyhovují normě ČSN 730540 na hodnoty doporučené součinitele 
prostupu tepla, viz tepelně technické posouzení. Pro vytápění medicínského centra bude na pozemku 
k dispozici plocha pro umístění vrtů pro instalaci tepelného čerpadla země – voda. 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Stanovení celkové energetické spotřeby stavby bude součástí projektové dokumentace 
vytápění. 
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8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

U objektu se nachází celkem šest parkovacích státní určených pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Hlavní vstup přímo navazuje na komunikaci pro pěší bez změny výškové úrovně. Hlavní 
vstupní dveře jsou karuselové (turniketové) ovládané fotobuňkou o průchozí šířce 1 500mm. Nášlapná 
vrstva podlahy ve vstupní hale, komunikačních prostorách a hygienických prostorách a zázemí je 
z protiskluzové dlažby RACO OBJECT 80 x 80 mm, která splňuje požadavky vyhlášky 298/2009. 
Komunikační prostory v objektu jsou větší než min. průchozí šířka 900mm. 

 Bezbariérové toalety splňují min. rozměry šířku 1 800mm a hloubku 2 150mm, dveře jsou 
z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800mm. Zámek dveří je odjistitelný z venku. 
Záchodová mísa je v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny. Horní hrana sedátka je ve výšce 
460mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení je z boku ze strany volného přístupu. V dosahu 
záchodové mísy je ve výšce 600mm a 150mm nad podlahou. U záchodové mísy bude madlo na straně 
přístupu sklopné a záchodovou mísu bude přesahovat o 200mm. Vedle umyvadla musí být alespoň 
jedno svislé madlo délky 500mm. 
 Vertikální komunikace pro osoby na vozíku je řešena pomocí výtahu v prostoru hlavního 
schodiště. Rozměr klece 1 100 x 1 400 x 2 150 mm, dveře výtahu 900 x 2 000 mm 
 
 Objekt je řešen tak, aby umožňoval bezbariérové užívání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace a osoby na vozíku. 
 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Na stavbě bude provedena ochrana proti zasažení bleskem pomocí hromosvodu. Agresivní 
spodní vody se na staveništi nenacházejí. 

 

10.OCHRANA OBYVATEL 

Stavba je situována a řešena tak, aby byly splněny základní požadavky z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
bude proveden připojením do hlavní větve kanalizace mimo budovu 

b) zásobování vodou  
bude provedena navrtávkou větve stávajícího veřejného vodovodu.  

c) zásobování energiemi 
 Rozvod elektrické energie je napojen na stávající transformátor areálu nemocnice. 
V případě výpadku elektrické energie objekt má vlastní záložní zdroj UPS umístěný v části B v prvním 
nadzemním podlaží, který zásobuje pracoviště zdravotnické záchranné služby, call centrum a EPS. 
V případě delšího výpadku je objekt napojen na dieselový agregát, který je umístěn v objektu SO-02. 

 
d) Napojení na dopravní infrastrukturu pomocí komunikace s parcelním číslem 677/16 a přes hlavní 

příjezdovou komunikaci do areálu nemocnice silniční komunikace jsou opatřeny živičným 
povrchem. Pěší přístup je proveden ze zámkové dlažby. 
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e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
Celková zatravněná plocha je 2 235,4 m2, procento zastavění je 27 %. V okolí stavby budou 
vysázeny keře a stromy. 

       

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

V části budovy A se nachází pracoviště RTG a ultrazvuk. 

Na pracovišti RTG bude umístěn skiagrafický rentgenový přístroj UNIMAT, na zařízení lze 
snímkovat stojící, sedící a ležící pacienty, rentgenka RTM 782 HS, ohnisko 0,6/1,2mm, výkon 20/50 
kW, dodáno s generátorem GENESIS 50. 

 

 Pracoviště s ultrazvukem bude vybaveno stacionárním ultrazvukovým přístrojem MEDELKOM 
s frekvenčním rozsahem 2,5 – 10,0 MHz. 

 

 V části B budou stomatologická pracoviště vybavena stomatologickými rentgeny Planmeca 
ProMax 3D (dentální CT) 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

a) účel objektu 
Objekt je řešen jako medicínské centrum, které slouží převážně k poskytování ambulantní péče 

odborných lékařů, výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby a call centrum zdravotnické 
záchranné služby 155 a tísňové linky 112 a administrativní prostory. 

 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 

úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Novostavba medicínského centra bude provozně dělena na část A a část B. Objekt má 

půdorysný tvar písmene L s délkou stran 69,45 m a 50,65m. 
-V části A bude hlavní vstup do objektu přes vstupní halu s odpočinkovou místností a recepcí, 

v prvním nadzemním podlaží bude umístěno ortopedicko-rehabilitační oddělení, v ambulantní části 
s dvěma ordinacemi lékařů, které jsou řešeny jako víceprostorové s pracovištěm sestry, pracovnou 
lékaře, vyšetřovnu a společnou sádrovnu, dále RTG, ultrazvuk, dvěma masérnami. V léčebné části je 
recepce, která je propojena se sesternou, šatny pro muže a ženy řešeny jako bezbariérové, rehabilitační 
část je dělena na mokrou a suchou část. V mokré části jsou k dispozici dva vodoléčebné sály a sauna. 
V suché části malá a velká tělocvična a místnost pro individuální rehabilitaci. Lékárna v prvním 
nadzemní podlaží je přístupná přes vstupní halu a dva samostatné vstupy z exteriéru, jeden určený pro 
zákazníky a druhý pro personál a zásobování. Lékárna je řešena, jako lékárna základního typu.  

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází prostory administrativy a čtyři ordinace řešeny jako 
jednoprostorové, s oddělenými čekárnami, určeny lékařům pro děti a dorost a deset ordinací řešených 
jako víceprostorové s pracovištěm sestry, které slouží jako recepce, pracovnou lékaře a vyšetřovnou, 
čekárny jsou otevřené a součástí hlavní chodby. 

Ve třetím nadzemním podlaží se nachází samostatné oddělení určené pro gynekologii. Dále se 
zde nachází čtyři ordinace řešeny jako jednoprostorové, s oddělenými čekárnami, určeny lékařům pro 
děti a dorost a deset ordinací řešených jako víceprostorové s pracovištěm sestry, které slouží jako 
recepce, pracovnou lékaře a vyšetřovnou, čekárny jsou otevřené a součástí hlavní chodby. 
 Ve třetím nadzemním podlaží navazuje na část A část B stomatologickým oddělením, kde se 
nachází šest jednoprostorových ordinací pro stomatologii nebo ortodoncii a uzavřené oddělení zubních 
laboratoří. 

Čtvrté nadzemní podlaží je určeno pouze ke vstupu na střechu pro provádění pravidelné údržby 
střechy a obsluze vzduchotechnických jednotek.      
Vertikální komunikace je hlavním schodištěm přístupným ze vstupní haly, které navazuje na výtah, 
určený pro bezbariérové užívání stavby a vedlejší schodiště, které navazuje na únikový východ. 
 
 -V části B se nachází pracoviště zdravotnické záchranné služby, které obsahuje čtyři garážová 
stání, šest pokojů pro personál, společenskou místnost a šatny. Vstup je společný pro pracovníky 
zdravotnické záchranné služby a pracovníky call centra ve druhém nadzemním podlaží. V prvním 
nadzemním podlaží se dále nachází pracoviště lékařské pohotovostní služby pro dospělé a zubní 
pohotovost. 
 Ve druhém nadzemním podlaží se nachází call centrum zdravotnické záchranné služby 155 a 
tísňové linky 112 se šestnácti dispečerskými pracovišti, koordinační středisko integrovaného 
záchranného sboru, nouzový příjem tísňových volání a pracoviště technické podpory, dále jsou zde 
k dispozici tři školící a přednáškové místnosti určené ke vzdělávání personálu případně i pro pořádání 
školení pro veřejnost např. školy. Bezbariérový přístup je řešen provozním vstupem do čísti A, kde je 
přístup k výtahu. 
 
Objekt má dvě technické místnosti. První se nachází v části A  přes vstupní halu, druhá v části B 
sloužící výhradně pro potřeby zdravotnické záchranné služby, pohotovosti a call centra. 
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Barevné řešení: střecha   – násyp z praného kačírku 
   Obvodové stěny  – pohledové cementovláknité desky Cembrit Zenit barva 
     Bílá/červená 

–-kontaktní zateplení –fasádní tenkovrstvá omítka barva 
     Červená 
   Okna   –hliníkový rám, bez povrchové úpravy barva 
     Šedá 
Vegetační úpravy: Plochy kolem objektu budou zatravněny a vysázeny drobné dřeviny (viz. Situace) 
 
Řešení přístupu lidem s omezenou schopností pohybu:  

U objektu se nachází celkem šest parkovacích státní určených pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Hlavní vstup přímo navazuje na komunikaci pro pěší bez změny výškové úrovně. Hlavní 
vstupní dveře jsou karuselové (turniketové) ovládané fotobuňkou o průchozí šířce 1 500mm. Nášlapná 
vrstva podlahy ve vstupní hale, komunikačních prostorách a hygienických prostorách a zázemí je 
z protiskluzové dlažby RACO OBJECT 80 x 80 mm, která splňuje požadavky vyhlášky 298/2009. 
Komunikační prostory v objektu jsou větší než min. průchozí šířka 900mm. 

 Bezbariérové toalety splňují min. rozměry šířku 1 800mm a hloubku 2 150mm, dveře jsou 
z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800mm. Zámek dveří je odjistitelný z venku. 
Záchodová mísa je v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny. Horní hrana sedátka je ve výšce 
460mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení je z boku ze strany volného přístupu. V dosahu 
záchodové mísy je ve výšce 600mm a 150mm nad podlahou. U záchodové mísy bude madlo na straně 
přístupu sklopné a záchodovou mísu bude přesahovat o 200mm. Vedle umyvadla musí být alespoň 
jedno svislé madlo délky 500mm. 
 Vertikální komunikace pro osoby na vozíku je řešena pomocí výtahu v prostoru hlavního 
schodiště. Rozměr klece 1 100 x 1 400 x 2 150 mm, dveře výtahu 900 x 2 000 mm 
 
 Objekt je řešen tak, aby umožňoval bezbariérové užívání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace a osoby na vozíku. 
 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 

Kapacity:  
Na každou ordinaci připadá deset osob včetně zdravotnického personálu a pacientů. 
U ordinací určených pro děti a dorost připadá na ordinaci 16 osob včetně zdravotnického personálu a 
pacientů. 
V léčebné části rehabilitačního oddělení jsou k dispozici šatny pro muže s 11 skříňkami a ženy 
také s 11 skříňkami. Sesterna je určena pro šest osob zdravotnického personálu. 
Pracoviště zdravotnické záchranné služby určeno pro 24 členů zdravotnického personálu, z nichž 
současně pracuje 8.  
Pracoviště call centra bude v krizových situacích obsazeno nejvýše 25 pracovníky najednou. Školící a 
přednáškové místnosti jsou určeny celkem pro 30 posluchačů. 
 
Užitkové plochy: celková plocha zpevněných ploch -  zámková dlažba: 943,32 m2 
        Živičný povrch:1 439,46 m2 
Obestavěný prostor:26 112,0 m3 

Zastavěná plocha: 2 235,4 m2 

 

Orientace ke světovým stranám: hlavní vstup, garáže zdravotnické záchranné služby, pohotovost, call 
centrum směrem na severovýchod. 
Lékárna, léčebná část rehabilitačního oddělení, ambulantní pracoviště směrem na jihovýchod. 
Zázemí zdravotnické záchranné služby, školící a zasedací místnosti směrem na jihozápad. 
Ambulantní pracoviště směrem na severozápad. 
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Osvětlení a oslunění: stínění bude vyřešeno pomocí interiérových rolet, u prosklených stěn pomocí 
stínících exteriérových fólií. 
 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 

 
Medicínské centrum bude provedeno železobetonové monolitické konstrukce s výplňovým 

zdivem z Heluz 20. Skeletový systém je doplněn ztužujícím železobetonovým jádrem umístěným 
uprostřed dispozice a dvěma krajními ztužujícími stěnami. Stropní konstrukce je provedena jako 
železobetonová monolitická lokálně podepřená deska. Obálka budovy bude zateplena minerální vlnou 
tloušťky 200mm, zateplení střešní konstrukce bude z polystyrenu EPS 150S o výšce 250mm, podlaha 
bude zateplená polystyrenem EPS grey 100 a celkové výšce 130mm. Jako vnitřní dělící příčky budou 
použity keramické tvarovky Heluz 14, mezi ordinacemi budou použity tvarovky Heluz CV 140 z 
důvodu vyšší vzduchové neprůzvučnosti, doplňkové dělící příčky budou z SKD knauf tloušťky 125 a 
100 mm s jednoduchým opláštěním. 
 Skeletový systém byl zvolen kvůli větší variabilitě dispozice i z hlediska případných budoucích 
rekonstrukcí. 
 V objektu je provedena délková dilatace o šířce procházející všemi konstrukcemi objektu 
kromě základů, dilatace je provedena zdvojením konstrukcí. 
 Rozvody instalací budou vedeny v instalačních šachtách a podhledech. 
 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Součinitel prostupu tepla U vnějšího obvodového pláště s provětrávanou fasádou a zatepleného 

minerální vlnou Isover Uni o celkové tloušťce 200mm se pohybuje v rozpětí U=0,19 – 0,21 W/(m2K) 
v závislosti na svislé konstrukci, která může být tvořena ŽB monolitickou stěnou nebo sloupem a 
výplňovým zdivem Heluz 20. Obvodový plášť s kontaktním zateplením z Isover TF profi o celkové 
tloušťce 200mm má součinitel prostupu tepla U=0,16 – 0,19 W/(m2K) v závislosti na svislé 
konstrukci, která může být tvořena ŽB monolitickou stěnou nebo sloupem a výplňovým zdivem Heluz 
20. 
 Zateplení soklové části je provedeno z Isover EPS sokl 3000 s minimální nasákavostí, 
součinitel prostupu tepla U=0,13 W/(m2K). 
 Střešní konstrukce je jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev, zateplena polystyrenovými 
deskami Isover EPS 150S ve dvou vrstvách 150 a 100mm, U=0,13 W/(m2K). 
 Konstrukce podlahy je zateplena dvěma deskami z Isover EPS grey 100 o výšce 80 a 50mm. 
Pozitivní vliv na součinitel prostupu tepla má také sklopěnový granulát o výšce 500mm a součiniteli 
tepelné vodivosti �=0,09 W/m.k, tím se součinitel prostupu tepla zvýší z U=0,21 W/(m2K) na U=0,1 
W/(m2K). 
 Výplně otvorů jsou provedeny z hliníkového rámu Schüco, součinitel tepelné rovinnosti rámu 
U=1,2 W/(m2K) a zasklení je provedeno trojsklem s komorami vyplněnými inertním plynem U=0,6 
W/(m2K), jako distanční rámeček je použit SWISSPACER V �=0,16 W/m.k, vážený součinitel 
prostupu tepla výplně otvorů je U=0,95 W/(m2K). 
 
 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Objekt je zařazen do první geotechnické kategorie to znamená jednoduchá stavba a jednoduché 

základové poměry. Základovou zeminu tvoří písčitý jíl o tabulkové únosnosti zeminy Rdt=0,2 MPa, 
hloubka spodní vody nebyla zjištěna. 
 Objekt je založen na ŽB základové desce o tloušťce 400mm, vnější sloupy jsou založeny na 
základových patkách založené v hloubce -1,100 m. Pod základovou deskou je provedena plošná 
drenáž. Základová konstrukce je provedena z vodostavebního betonu třídy C25/30 prostředí XC4. 
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g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Nakládání s odpady při výstavbě bude prováděno v souladu se životním prostředím, tak aby 

nedocházelo k jeho znečišťování a znehodnocování-zákon č. 93/2004 Sb.. Odpad bude před odvozem 
skladován v příslušných nádobách (kontejnerech). Po odvozu ze staveniště bude odpad likvidován 
nebo předán k druhotnému využití. Nepředpokládá se manipulace s nebezpečným odpadem.  

Při užívání stavby bude odpad zdravotnického a biologického materiálu likvidován a odvážen 
odbornou firmou. 
 

h) dopravní řešení 
Napojení na dopravní infrastrukturu pomocí komunikace s parcelním číslem 677/16 a přes hlavní 

příjezdovou komunikaci do areálu nemocnice a nově budovanou příjezdovou cestu ke garážím ZZS, 
silniční komunikace jsou opatřeny živičným povrchem. Pěší přístup je proveden ze zámkové dlažby. 
 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Na stavbě bude provedena ochrana proti zasažení bleskem pomocí hromosvodu. Před 

započetím betonáže základů bude uložen zemnící pás. Agresivní spodní vody se na staveništi 
nenacházejí. 

Na staveništi byl proveden průzkum rizika pronikání radonu do budovy. Na základě protokolu 
kategorizace radonového rizika základových půd, nebylo zjištěno radonové riziko. V daném případě 
není nutné provádět protiradonové opatření. 

 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Klimatické podmínky pro zdění: 

 Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30°C. Zdící prvky se nenamáčejí. Nesmí být 
namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné. Při zdění v zimě musí malta obsahovat 
mrazuvzdorné přísady a je nutno používat malty o vyšší pevnosti. Zdění pří teplotě nižší než -5°C je 
zakázáno 

 
Provádění bednění monolitických konstrukcí: 
Bednění musí být spolehlivé, musí odolávat celkovému zatížení, účinkům všech svislých a 
vodorovných sil, rázových účinků od dopravy a zpracování, které na něj působí po celou dobu 
betonáže a tuhnutí betonové směsi. 
Bednění bude provedeno bednícím systémem :   
vodorovné prvky  Multiflex Peri; nesystémové prvky budou provedeny z překližky.  
 

Bednící prvky budou dopravovány na místo určení jeřábem, obsluhu tohoto zařízení a 
manipulaci s těmito prvky budou provádět proškolení pracovníci 
 

Bednící prvky, které jsou v přímém styku se zhotovovanou konstrukcí a utvářejí tak konečnou 
povrchovou strukturu konstrukce, musí být před vlastním použitím řádně očištěny, jejich povrch musí 
být hladký. Na takto upravený povrch se po celé kontaktní ploše před betonáží provede jemný nástřik 
separačního oleje  

Montáž bednění musí být provedena tak,  aby spoje byly dostatečně těsné, tak a aby při uložení a 
následném hutnění betonu neunikala vlivem netěsnosti spár jemná cementová frakce betonové směsi. 
Jistící a kotevní prvky bednění musí být zabezpečeny proti uvolnění, posunutí, vybočení a zborcení.  
 
Spínání bednění stěn vodostavebních konstrukcí bude prováděno pomocí vláknobetonových 
distančních trubiček, které jsou po odbednění uzavřeny betonovými kužely na vodotěsné lepidlo  
Před zahájením vlastní betonáže bude provedena kontrola provedení montáže bednění z hlediska její 
stability a bezpečnosti. 
 
Betonáž: 
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Po provedení podkladního betonu je třeba zachovat technologickou pauzu na vytvrdnutí betonu 
minimálně 5 dní.  

Pracovní spáry v základové desce jsou vyplněny bentonitovými páskami a ukončovacím 
těsnícím pásem typu FA. 

Beton se musí ošetřovat podle počasí. Voda, kterou se bude beton v případě potřeby vlhčit, má 
mít teplotu od 5 – 10°C. Pod venkovní teplotu 5°C se beton již nevlhčí. Za nízkých teplot se beton 
musí přikrýt po dobu 72 hodin a je potřeba zajistit nezamrznutí konstrukce. 
 
 
Technologické přestávky 
Montážní práce se musí přerušit: 
1. při větru o síle 6° Beaufortovy stupnice (tj. rychlost větru nad 10 m/s). 
2. při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení). 
3. při pochybnostech o stabilitě konstrukce či její části. 
 

k) technická, konstrukční, materiálová řešení 
 

I. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením výkopů bude provedeno zarovnání terénu a to na úroveň 307,85 m n.m., 

odtěžená zemina bude odvezena na skládku. Hlavní výkopová jáma je svahována v maximálním spádu 
1:0,5. Hloubka hlavní výkopové jámy -1,200 = 306,8 m n.m., výkop pro dojezd výtahové šachty bude 
mít dno základové spáry v hloubce -1,700 = 306,3 m n.m., část vytěžené zeminy bude deponována 
v blízkosti stavby na případné terénní úpravy, přebytek bude odvezen na skládku určenou stavebním 
úřadem v Kutné Hoře. Ve stavební jámě budou provedeny rýhy pro odvodnění. Před prováděním 
zásypu bude na dno stavební jámy umístěna geotextilie 300g/m2 a provedena betonáž dojezdu 
výtahové šachty, který bude ukončen pracovní spárou. Jako zásyp bude použit sklopěnový granulát, 
který bude zhutněn po vrstvách na 0,5 MPa, při provádění zásypu budou osazovány perforované 
trubky plošné a liniové drenáže ve spádu. Spád liniové drenáže bude 0,5%, spádová vrstva je 
vytvořena štěrkopískem frakce 4 – 8 mm. Spád plošné drenáže bude 0,5% a vytvořen bude pomocí 
sklopěnového granulátu. V okolí vnějších sloupů bude proveden zásyp z drceného kameniva frakce 16 
– 30 mm hutněno na 0,5 MPa. 
 

II. ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETON 
Na základě provedení inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základové desce z vodostavebního železobetonu o 
tloušťce 400mm, beton třídy C25/30 prostředí XC4 a ocel B500. Nejprve bude provedena betonáž 
dojezdu pro výtahovou šachtu, horní hrana svislých stěn dojezdu výtahu bude ukončena ve výšce -
0,600 = 307,40 m n.m., napojení svislé části šachty na vodorovnou základovou konstrukci bude 
proveden pracovní spárou, která bude vyplněna bentonitovými pásky a ukončena těsnícím pásem 
typu FA, šířka svislých stěn dojezdu výtahové šachty bude tloušťky 400mm. Před zahájením dalších 
bude proveden zásyp (viz. Příprava území a zemní práce). Před započetím betonáže budou provedeny 
rozvody přípojek pod základovou deskou, dále bude na zásyp uložena separační PE stavební folie 
v ploše budoucí desky podkladního betonu, jejíž přesahy budou 100mm a přelepeny těsnící páskou. 
Podkladní beton bude proveden o výšce 100mm a betonu C16/20. Následně po technologické 
přestávce min. 5 dní bude provedeno bednění, armování základové desky osazení přírub pro 
instalace. Následně bude provedena betonáž. 
 

III. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 Konstrukční systém je skeletový se ztužujícím jádrem a stěnami. Konstrukce budou provedeny 
jako monolitické železobetonové, beton třídy C30/37, Ocel B500. Rozměr sloupu 500 x 500 mm, 
tloušťka ztužujících stěn 250 mm. 
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IV. VÝPLŇOVÉ ZDIVO 
 Výplňové zdivo Heluz 20. Keramické zdivo bude spojováno maltou Heluz supertherm TM39. 
Pevnost malty v tlaku je 5 MPa a v ohybu 2,5 MPa, zrnitost 2mm, tloušťka spáry 12mm  
 

V. STROPNÍ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukci tvoří železobetonová lokálně podepřená deska tloušťky 250mm, beton C30/37 

ocel B500. Betonáž bude prováděna do systémového bednění, otvory budou bedněny osazením 
dřevěného bednění před započetím betonáže. Stropní deska je doplněna krajním průvlakem rozměrů 
200 x 500 mm. 
 

VI. SCHODIŠTĚ 
Vertikální komunikace je v objektu třemi schodišti. Hlavní schodiště je tříramenné, schodišťové desky 
jsou tloušťky 100mm a uložená do schodišťové stěny a ztužují stěny, schodišťové stupně jsou 
dodatečně nabetonovány. Hlavní podesta bude uložena na schodišťovém průvlaku a ztužující stěně. 
Ostatní schodiště budou řešeny jako schodnicové. Schodišťová deska bude tloušťky 100mm z jedné 
strany uložena na ztužující stěně a z druhé na schodnici. Schodnice je rozměrů 200 x 400 mm, která 
bude jedenkrát zalomená a prostě uložená na ztužující stěně a podestovém průvlaku 250 x 600mm, 
hlavní podesta bude tloušťky 130 mm. Konstrukce schodiště budou provedeny z betonu třídy C20/25 a 
Ocel B500. 
 

VII.  STŘECHA 
Střešní konstrukce je navržena jako plochá střecha jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. 

Nosná konstrukce je vytvořena lokálně podepřenou deskou tloušťky 250 mm a beton C30/37 a ocel 
B500. Atika je monolitická výšky 700 až 900 mm a tloušťky 150mm.  Spádová vrstva je vytvořena 
cemex POROFLOW  F 900, Objemová hmotnost 900 kg/m3, pevnost >1,5 MPa, �=0,26 W/mK. 
Výška spádové vrstvy 50 mm až 300 mm a s min. sklonem  2,9 % a s max. sklonem  6,7 %, dilatace 
spádobetonu od atiky je provedeno pásky z minerální vlny rockwool Airrock LD tloušťky 50mm. 
Parozábrana je provedena z modifikovaného asfaltového pásu Glastek AL 40 mineral celoplošně 
nataveno Sd=1 480m. Tepelná izolace střechy je provedena ve dvou vrstvách z desek Isover EPS 150 
S, tepelná izolace je k podkladu lepena PU lepidlem Ceresit CT84 Express. Hydroizolační vrstva je 
provedena ze dvou modifikovaných asfaltových pásů, spodní bude Glastek 30 Sticker s nosnou 
vložkou ze skleněné rohože, který bude celoplošně lepen k podkladu. Horní pás bude Elastek 50 
Garden s nosnou vložkou z polyesterové rohože, který je celoplošně lepen k podkladu, je odolný proti 
prorůstání kořínků náletové zeleně, která by se mohla zachytit ve stabilizační vrstvě z praného kačírku 
frakce 16 – 45 mm a výšce 100 mm. Horní pás v provedení atiky bude Elastek 50 Special Dekor, který 
je opatřen vrstvou břidličného posypu a je tak odolný proti UV záření. 

Všechny úrovně střešní konstrukce jsou opatřeny pojistnými přepady a to ve stejném počtu, 
jako je počet vtoků ve střešním plášti. 
 Vtoky nad prvním a čtvrtým nadzemním podlaží jsou v provedení TOP WET TW 110 BIT S. 
DN 100, pojistný přepad TWPP 110 BIT DN 100 ve výšce 200mm nad výškovou úrovní střešních 
vtoků a vtoky nad třetím nadzemním podlažím TOP WET TW 125 BITS. DN 110, pojistný přepad 
TWPP 125 BIT,DN 110, vtoky i přepady mají integrovanou bitumenovou manžetu pro napojení 
parozábrany a hydroizolační vrstvy. Střešní vpusti jsou opatřeny plastovým košíkem, která chrání proti 
naplaveninám. Střešní vtoky jsou dále opatřeny nerezovou šachtou TOPWET TWNK 250 x 250 x 140 
mm, proti zasypání stabilizační vrstvou z praného kačírku. 
 

VIII. OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
Provětrávaný plášť obvodové konstrukce bude proveden z nosné ocelové konstrukce. Konstrukce 

se skládá ze stěnových úhelníků pro vertikální upevnění ISOLCO 3000P z galvanizované oceli délky 
140 mm ukládány vertikálně po 600mm, horizontálně osově po 600mm. Na stěnové úhelníky bude 
připevněn SPIDO regulační nástavec z galvanizované oceli délky 125 mm, vzájemně budou spojeny 
metrickým šroubem 8x20 mm s vějířovou podložkou 8 x 14mm. Provětrávanou mezeru bude tvořit L 
profil 50x50 mm z galvanizované oceli, který je kotven k SPIDO nástavci dvěma samovrtnými šrouby 



25 
 

fasrovis CB PI 5,5x25mm. Pohledové desky budou provedeny z cementovláknitých desek Cembrit 
Zenit tloušťky 8 mm, třídy hořlavosti A2, které budou kotveny k L profilu samovrtnými šrouby 
drillnox star 5,5x2,8mm. Mezi fasádní desky a L profil bude vkládána EPDM podložka. 

Tepelná izolace je provedena z minerální vlny Isover Uni o tloušťce 200 mm. Skladba je uzavřena 
difuzní folií JUTADACH 95 PLUS, Sd=0,02m s integrovanými lepícími pásky na okrajích,  kotvena 
bude ke svislé konstrukci držákem izolace EJOT – DH 8x240mm s přídavným talířkem průměru 
90mm,držák bude následně přelepen. 
  
 

IX. PŘÍČKY 
Příčky jsou provedeny z keramických tvarovek Heluz 14 a Heluz CV 14,které jsou použity jako 

dělící příčky mezi ordinacemi. Tvarovky jsou zděny na zdící maltu Cemix 5 jemná, pevnost v tlaku 5 
Mpa, zrnitost 2 mm, tloušťka spáry 12 mm.  

Světlíky budou provedeny ze sklobetonu, luxfery  budou ukládány do odelového rámu z profilu u 
140, který kotven okolním stěnám. Luxfery jsou čiré rozměrů 190 x 190 x 100 mm, zděny na 
cementovou směs (vetromalta). Ve všech vodorovných a svislých spárách musí být uložena betonářská 
výztuž 1Ø6 mm, do spáry mezi ocelovým rámem a sklobetonovou stěnou je provedena dilatace 
z minerální plsti o tloušťce 15 mm 
 Doplňkové dělící stěny jsou provedeny ze sádrokartonových příček Knauf W111 
s jednoduchým opláštěním v tloušťkách 100 a 125 mm. SDK příčky tloušťky 125 mm jsou provedeny 
z CW profilů 100 a vkládané minerální vlny Isover Merino tloušťky 80 mm, SDK příčky tloušťky 
100mm jsou z CW profilů 75 mm a vkládané minerální vlny Isover Merino tloušťky 60 mm. Opláštění 
je prováděno z SKD Knauf tloušťky 12,5 mm, desky jsou typu white pro běžné prostory, green pro 
prostory s relativní vlhkostí větší 75% a desky knauf safeboard, které jsou vhodné pro stínění RTG 
záření. SDK příčky jsou upevněny k podhledům. 
  

X. PŘEKLADY 
Pro výplňové zdivo je použita sestava z překladů Heluz 23,8, EPS 60 F tloušťky 50mm a Heluz 

23,8, překlady nad příčkami jsou Heluz ploché 14,5 s tlakovou zónou z cihel PP (290 x 140 x 65) na 
na zdící maltu Cemix 5 jemná, pevnost v tlaku 5 Mpa, zrnitost 2 mm, tloušťka spáry 12 mm. 
 

XI. PODHLEDY 
Podhledy jsou v celém objektu provedeny z jednoduchého opláštění z nehořlavých SDK desek 

tloušťky 12,5mm, z důvodu zvýšení vážené vzduchové neprůzvučnosti bude z horní strany podhledu 
umístěna vrstva minerální izolace Isover Merino o tloušťce 50mm. Všechny desky jsou nehořlavé typu 
Knauf Red případně v prostorách s relativní vlhkostí větší než 75% Knauf Green-Red, v místnosti RTG 
je podhled proveden z SDK desek Knauf Safeboard vhodné pro stínění RTG záření. 

 Podhledy jsou provedeny technologii D122-C4 Knauf. Rošt je proveden z CD profilů 60 x 27 
mm, které jsou spojeny křížovou spojkou, rošt je zavěšen na rychlozávěsech Ankerfix na drátech s 
okem, osová vzdálenost montážních profilů 500mm 

 
XII. PODLAHY 

Podlahy budou řešeny jako těžké plovoucí. Výška tepelné izolace v podlaze na terénu je 130 mm 
z Isover EPS  grey 100 (80 + 50 mm), v podlaze na stropní konstrukci je použita akustická izolace 
Isover rigifloor 4000 tloušťky 30 mm. Materiál roznášecí vrstvy tvoří cementový litý potěr CEMLEVEL 
o pevnosti v tlaku 25 MPa, předepsaná rovinnost udávaná výrobcem 2mm/2 m. Výška cementového 
potěru bude 50mm. Při betonáži bude prováděna dilatace max. po 35 m2, pro dilataci budou použity 
hliníkové L profily. Roznášecí vrstva bude vyztužena vloženou kari sítí o průměru 6mm a rozměru ok 
150 x 150 mm. Nášlapná vrstva bude tvořena velkoformátovou keramickou dlažbou formátu 800 x 
800 x 12 mm nebo keramickou dlažbou 250 x 250 x 12 mm, lepeny budou flexibilní lepící maltou 
Ceresit CM17, sokl bude keramický výšky 100mm. Dále na nášlapnou vrstvu bude použito přírodní 
linoleum – marmoleum acoustic, které bude lepeno k podkladu tenkovrstvým lepidlem duvilax L-58, 
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pod linoleem bude před jeho položením provedena samonivelační polycementová stěrka Cemix o 
výšce 16mm, ukončení bude provedeno PVC podlahovou lištou. V místnostech určené pro 
individuální rehabilitaci a tělocvičnách bude provedena litá PUR podlaha alsagym S3, zakončena bude 
PVC podlahovou lištou. 

 
XIII. TEPELNÁ, ZVUKOVÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE 

Podlahy na terénu: Polystyren EPS grey 100 tloušťky 80mm a polystyren EPS grey 100 tloušťky 50 mm 
Podlahy na stropní konstrukci: Polystyren EPS rigifloor 4000 tloušťky 30 mm 
Podlahy v garáži zdravotnické záchranné služby: Polystyren EPS 200 tloušťky 120mm 
Sádrokartonové podhledy: Minerální vlna Isover Merino, tloušťky 50 mm 
Sádrokartonové příčky: Minerální vlna Isover Merino, tloušťky 80 a 60 mm. 
 

XIV. OMÍTKY 
Vnitřní – keramické tvarovky Heluz budou omítnuty jednovrstvou omítkou Cemix 083 v tloušťce 
20mm, před započetím omítání bude proveden postřik vodou o teplotě > 15oC, na monolitické žb 
konstrukce bude před započetím betonáže proveden polycementový spojovací můstek Cemix 221, pří 
přechodu materiálů bude do omítky vkládána výztužná sklovláknitá tkanina (perlinka). 
 
Vnější– budou provedeny jako kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou. Na tepelnou 
izolaci bude provedena stěrka z lepící a stěrkovací hmoty Basic Cemix 115 natažená zubovou stěrkou 
s vloženou sklovláknitou tkaninou (perlinka) o tloušťce vrstvy 4 mm, povrchová úprava bude 
minerální zatíraná omítka 048 Cemix o tloušťce vrstvy 2mm. V místě soklu od upraveného terénu do 
výšky +0,300 = 308,30 m n.m. bude provedena mozaiková omítka Cemix M o tloušťce vrstvy 2mm 
 

XV. OBKLADY 
Vnitřní– v místnostech hygienického zázemí, ordinací a laboratoří jsou navrženy keramické obklady 
(poloha a rozsah obkladů viz výkresy podlaží a legendy místností). Přesné určení barevného řešení a 
typu obkladu provede architekt v průběhu realizace stavby. 
 
Vnější – Vnější sloupy a přístřešek nad vchodem do části B budou obloženy obkladovými pásky klinker 
S (odstín keravette 215/2110) lepeny lepidlem klinkerflex nanášeno zubovou stěrkou o výšce zubu 8 
mm. 
 

XVI. INSTALAČNÍ ŠACHTY, INSTALAČNÍ STĚNY A INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY 

 Instalační šachty jsou opláštěny alespoň z jedné strany šachtovou stěnou typu B W628 profil 
CW 75 knauf, opláštění 2 x 12,5 mm Knauf green. 

 Instalační stěna je provedena tloušťky 150(2 x CW 50),200(2 x CW 75) a 250(2 x CW 100) 
mm, typ W629 Knauf, opláštění 2 x 12,5 mm Knauf green 

 Instalační předstěna je provedena šířky 125 (2 x CW 50), 175 (2 x CW 75) a 225 (2 x CW 100) 
mm, typ W629 Knauf, opláštění 2 x 12,5 mm Knauf green 

 Opláštění výtahové šachty typ W629 – s kovovými dvojitými stojkami z profilů CW 50, 
opláštění 2 x 15 mm deskami knauf diamant. 

 

XVII. VÝPLNĚ OTVORŮ 
Okna budou s hliníkovým rámem Schüco AWS 90.SI+ stavební hloubky 90mm, se součinitel 

prostupu tepla Uf=1,2 W/(m2K), s izolačním trojsklem, se součinitelem prostupu tepla Ug=0,6 
W/(m2K), prostor mezi skly bude vyplněn inertním plynem (argon), distanční rámečky SWISSPACER V, 
�=0,036 W/(m.K). 
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Okna budou předsazená do zateplení obvodového pláště a ukotvena budou do ocelových L profilů 
tloušťky 4mm, které budou osazeny před montáží oken.  

Dveře budou hliníkové s rámem Schüco DOOR ADS 90 PL.SI7, dveře mají obdobné parametry jako 
okna. Povrchová úprava elox stříbrný. Hlavní vstupní dveře budou karuselové, čtyřkřídlí systém  
RD4A2  s obousměrnou kontrolou vstupu a s uzavírací obloukovou stěnou koncové vitríny. Garážová 
vrata budou sekční, výrobce Lomax. 
 

XVIII. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Budou provedeny z měděných plechů tloušťky 0,55mm 
 

XIX. MALBY A NÁTĚRY 
Vnitřní – malby stěn budou provedeny silikátovou interiérovou barvou Cemix VTB bílá/barevná ve 
dvou vrstvách. Odstín bude určen architektem interiérů. 
Vnější – Silikátová fasádní barva Cemix FTC barevná,odstín MD 151 (červená) 
 

XX. VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 
Větrání místností bude řízené přes vzduchotechnické jednotky umístěné na střešní konstrukci, 
vzduchotechnické jednotky budou opatřeny zařízením zpětného získávání tepla s účinností 80 %. 
Hygienické prostory budou větrány samostatnými vzduchotechnickými jednotkami, které budou 
umístěny v podhledu, vyústění potrubí bude provedeno v obvodovém plášti. 
 

XXI. VENKOVNÍ ÚPRAVY 
Okolo objektu byl navržen okapový chodníček do vzdálenosti 1 000 mm od vnějšího líce obvodového 
pláště z praného kačírku 22 – 32 mm. Před hlavním vstupem do objektu bude provedena úprava 
z vymývaného betonu Granisol se spádem 2% směrem od vchodu do objektu, ostatní komunikace pro 
pěší budou provedeny ze zámkové dlažby, příjezdová cesta ke garážím zdravotnické záchranné služby 
budou a parkoviště budou opatřeny živičným povrchem. 
 

l) zpřesňující odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci 
 

Při vypracování prováděcí dokumentace došlo k dispozičním změnám oproti studii a to 
zejména vytvořením technických dvou technických místností, kde budou instalovány vnitřní jednotky 
tepelných čerpadel země – voda a zásobníky na TUV, tato varianta je oproti původní zamýšlené 
variantě,  dopravování TUV a vody pro vytápění z centrální kotelny areálu, úspornější z hlediska 
nakládání s energiemi. 

 Dále došlo ke změnám konstrukčního řešení ze stěnového systému na systém skeletový se 
ztužujícím jádrem a stěnami, tím i ke změně stropních konstrukcí, předpjaté panely spiroll byly 
zaměněny za lokálně podepřenou desku. 
 
 
 
 
 
 
Technická zpráva byla vypracovaná podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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ZÁVĚR 

Při vypracování prováděcí dokumentace došlo k dispozičním změnám oproti studii a to 
zejména vytvořením technických dvou technických místností, kde budou instalovány vnitřní jednotky 
tepelných čerpadel země – voda a zásobníky na TUV, tato varianta je oproti původní zamýšlené 
variantě,  dopravování TUV a vody pro vytápění z centrální kotelny areálu, úspornější z hlediska 
nakládání s energiemi. Z konstrukčního hlediska byl změněn způsob založení z ŽB monolitických patek 
a pasů na základovou desku, která je uložená na zásypu ze sklopěnového granulátu, jež má pozitivní 
vliv na tepelné ztráty konstrukcí podlahy na terénu. V objektu bude vytvořena délková dilatace 
skeletu, která prochází všemi konstrukcemi kromě základové desky. 

 Výsledkem této diplomová práce je prováděcí dokumentace části A medicínského centra.  
Dokumentace obsahuje výkresy situace, vytyčovací situace, půdorysy podlaží, řezy, pohledy, výkresy 
základů, stropů a detailů. Dále pak technickou zprávu, výpis prvků, požárně bezpečnostní řešení 
stavby, tepelně technické a akustické posouzení stavby, specializace zpracovávané z betonových 
konstrukcí a TZB vzduchotechnika. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
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ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná technika - část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3 (2005) - Tepelná technika - část 3: Návrhové hodnoty veličin 
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ČSN 73 0810: 06/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0802: 12/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0818: 1997 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0821: 2007- Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí 
 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 1: zatížení konstrukcí část 1-1 
ČSN EN 1991-1-3  Eurokód 1: zatížení konstrukcí část 1-3 
ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
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staveb 
Zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška MV ČR 246/2001 Sb.,O požární prevenci 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č 268/20011 Sb. 
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Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódu – Ing. Miloš Zich, Ph.D. a kolektiv, vydání záři 
2010 
Cvičení z pozemního stavitelství- konstrukční cvičení, Sobotáles, Jan Novotný, rok vydáni 2007 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
NP  nadzemní podlaží  

EPS  expandovaný polystyren 

EPS 200  expandovaný polyestern, 200 – pevnost v tlaku kPa 

EPS 150  expandovaný polyestern, 150 – pevnost v tlaku kPa 

EPS 100  expandovaný polyestern, 100 – pevnost v tlaku 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PÚ  požární úsek 

OSB  lisovaná dřevoštěpková deska 

SDK  sádrokartonová deska 

VZT  vzduchotechnika   

TI   tepelná izolace 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

NN  nízké napětí 

ŽB  železobeton 

PHP  přenosný hasící přístroj 

U   součinitel prostupu tepla  

R   tepelný odpor  

λ   součinitel tepelné vodivosti 

PE folie  polyethylenová folie 

SH  spodní hrana 

C16/20 – označení třídy betonu  16 – válcová pevnost v tlaku( MPa ), 20 –krychelná pevnost v tlaku 
(MPa) 
 

Zkratky použité ve výkresech: 

 K  klempířské prvky 

 T  tesařské výrobky 

 V  železobetonový věnec 

 S  skladby konstrukcí 

 A  Atika 

 D  stropní desky 

 SO  stavební objekty 

 VS  střešní vtoky 

 OP  větrací potrubí 

 PVZ  prostup vzduchotechniky 
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 IS  instalační stěna 

 IP  instalační předstěna 

 IŠ  šachtová stěna 

 OKP  Okapový chodníček 

 S  sloupy 

 DS  dilatační spára 

 DSS  dilatační spára ve střešní konstrukci 

 Z  zámečnický výrobky 

 Q  objemový průtok 

 P  železobetonové průvlaky 

 SV  Světlík ze sklobetonu 

 ZJ   Ztužující jádro 
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SEZNAM PŘÍLOH 

B. PODKLADY A STUDIE 
 
STUDIE: 

• VÝKRES Č.1 –  SITUACE 
• VÝKRES Č.2 –  PŮDORYS 1.NP 
• VÝKRES Č.3 –  PŮDORYS 2.NP 
• VÝKRES Č.4 –  PŮDORYS 3.NP A 4.NP 
• VÝKRES Č.5 –  ŘEZ SCHODIŠTĚM 
• VÝKRES Č.6– POHLEDY 
• PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
• SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
PODKLADY: 

• TECHNICKÉ LISTY 
 
 



33 
 

C1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

• VÝKRES Č.1  –SITUACE 

• VÝKRES Č.2  – VYTYČOVACÍ SITUACE 
• VÝKRES Č.3  – PŮDORYS 1.NP – ČÁST A 
• VÝKRES Č.4  – PŮDORYS 2.NP – ČÁST A 
• VÝKRES Č.5  – PŮDORYS 3.NP – ČÁST A 
• VÝKRES Č.6  – ŘEZ A – A‘;ŘEZ C – C‘;ŘEZ D – D‘  

• VÝKRES Č.7  – ŘEZ B – B‘ 
• VÝKRES Č.8  – POHLED OD SEVEROVÝCHODU;POHLED OD JIHOZÁPADU 
• VÝKRES Č.9  – POHLED OD SEVEROZÁPADU;POHLED OD JIHOVÝCHODU 
• VÝKRES Č.10  – PŮDORYS ZÁKLADŮ – ČÁST A 
• VÝKRES Č.11 – VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP – ČÁST A 

• VÝKRES Č.12 – VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP – ČÁST A 
• VÝKRES Č.13 – VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 3.NP – ČÁST A 
• VÝKRES Č.14 – VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 4.NP  
• VÝKRES Č.15  – PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A 4.NP 
• VÝKRES Č.16  – DETAIL D1 

• VÝKRES Č.17  – DETAIL D2 
• VÝKRES Č.18  – DETAIL D3 
• VÝKRES Č.19  – DETAIL D4 
• VÝKRES Č.20  – DETAIL D5 
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C2. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
VÝPIS VÝROBKŮ 
SEZNAM SKLADEB 
 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 

• TECHNICKÁ ZPRÁVA – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
• VÝKRES Č.21 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – SITUACE 
• VÝKRES Č.22 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – PŮDORYS 1.NP –ČÁST A 
• VÝKRES Č.23 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – PŮDORYS 2.NP – ČÁST A 
• VÝKRES Č.24 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – PŮDORYS 3.NP – ČÁST A 
• VÝKRES Č.25 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – PŮDORYS 4.NP – ČÁST A 

 
STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA,AKUSTIKA 
 
SPECIALIZACE: 
 
BETONOVÉ KONSTRUKCE 

• STATICKÉ POSOUZENÍ A NÁVRH VÝZTUŽE – SLOUP 
• STATICKÉ POSOUZENÍ A NÁVRH VÝZTUŽE – SCHODIŠŤOVÁ DESKA 
• STATICKÉ POSOUZENÍ A NÁVRH VÝZTUŽE - SCHODNICE 
• VÝKRES Č.26 – VÝKRES VÝZTUŽE SCHODNICE 

 
TZB VZDUCHOTECHNIKA 

• TEPELNÁ BILANCE 

 

 

 

 

 
 


