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ABSTRAKT  
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby medicínského centra MEDCEN 
v areálu nemocnice Jihlava, na parcele č. 4374/1. Celková výměra pozemku je 22 706 
m2. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní užitné podlaží. Svislou nosnou konstrukci 
tvoří zdící keramické prvky, které v podzemním podlaží doplňuje monolitický, 
vodostavební železobeton. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím 
systém, v nadzemních podlažích navíc s provětrávanou fasádou. Svislé nosné 
konstrukce jsou navrženy ze železobetonových prefabrikovaných panelů a v místě 
lokálního zatížení jsou vyztuženy železobetonovými průvlaky. Na celém objektu je 
navržena plochá jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev, kde hlavní 
hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC. Objekt je svým dispozičním 
uspořádáním dělen na levé a pravé křídlo, které spojuje střední centrální část. Celé 
podzemní podlaží je navrženo jako provozní, nachází se zde parkovací místa pro 
zaměstnance, skladovací prostory a technické zázemí objektu. Ve všech nadzemních 
podlažích jsou navrženy jednotlivé ordinace, sesterny a čekárny. Ve střední centrální 
části jsou pak navrženy hygienické prostory pro návštěvníky i zaměstnance. V prvním 
nadzemním podlaží je navržena lékárna a RTG vyšetřovna. Ve třetím nadzemním 
podlaží jsou navrženy dvě kanceláře pro správu objektu a prostory jednodenní chirurgie. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Medicínské centrum, RTG, jednodenní chirurgie, podzemní parkoviště, podlaží, 
konstrukce, schodiště, výtah, plochá střecha, provětrávaná fasáda, vodostavební beton, 
panelové stropy, stěnový konstrukční systém, bezbariérové řešení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The subject of my diploma thesis is the design of a new medical center MEDCEN in the 
area of the Jihlava hospital, on plot no. 4374/1. The total land area is 22 706 m2. The 
building has three aboveground and one underground floor. The vertical bearing 
structure consists of masonry ceramic elements, which are complemented by a 
monolithic, water-reinforced concrete in the underground floor. Vertical peripheral 
structures are equipped with thermal insulation system, in the above-ground floors with 
ventilated facade. The vertical load-bearing structures are made of prefabricated 
reinforced concrete panels and reinforced by reinforced concrete beams at the local load. 
The whole building is designed flat single-skin roof with a classic order of layers, where 
the main waterproofing layer consists of plasticized PVC foils. The layout of the building 
is divided into left and right wing, which connects the central central part. The entire 
underground floor is designed to be operational, there are parking spaces for employees, 
storage facilities and technical facilities of the building. Individual offices, nurses and 
waiting rooms are designed on all above-ground floors. In the central central part are 
designed sanitary rooms for visitors and employees. On the first floor is a pharmacy and 
X-ray examination room. On the third floor there are two office management offices and 
one-day surgery premises. 

KEYWORDS  

Medical center, X-ray, one-day surgery, underground parking, storey, construction, 
staircase, lift, flat roof, ventilated facade, waterproof concrete, panel ceilings, wall 
construction system, barrier-free solution 
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1. ÚVOD 

 
Diplomová práce řeší vypracování prováděcí projektové dokumentace novostavby 

medicínského centra v areálu nemocnice Jihlava. Vybraný stavební pozemek v areálu 

nemocnice je ze dvou stran ohraničen pozemní komunikací, která v současném i 

navrhovaném stavu plní funkci areálové komunikace pro návštěvníky i zaměstnance. 

Na zbylých dvou stranách je pozemek ohraničen oplocením, které jej odděluje od 

sousedních pozemků. Samotná stavba medicínského centra je umístěna v severním 

rohu pozemku tak, aby napojení na stávající areálové komunikace bylo co nejkratší. 

Vybraná stavební lokalita (pozemek) je pro výstavbu medicínského centra velmi 

vhodný právě kvůli blízkosti krajské nemocnice (soustředění personálu a návštěvníků 

do jedné již známé a prověřené oblasti). V blízkém okolí se nachází nově vybudované 

záchytné parkoviště P+R, autobusové zastávky jak pro MHD tak mimoměstské spoje, 

supermarket, hřbitov a v neposlední řadě výborné napojení na dopravní 

infrastrukturu. 

Objekt medicínského centra je navržený jako zděný objekt s plochou jednoplášťovou 

střechou. Tvarové řešení připomíná písmeno H. Navrhovaný objekt má jedno 

podzemní a tři nadzemní užitná podlaží. Celková zastavěná plocha je 1 197m2, objekt 

je plně podsklepen. Tvarové uspořádání připomínající písmeno H rozděluje objekt do 

tří částí, které jsou však vzájemně provozně i funkčně propojeny. Ve středové části, 

která vytváří centrální společný prostor napříč všemi podlažími, jsou umístěny také 

vstupy do objektu (1xhlavní, 2x vedlejší).   

Z pohledu materiálového řešení se jedná o zděnou stavbu v kombinaci 

s železobetonem (vodostavebním) a prefabrikovanými betonovými stropními panely.   

Plochá střecha jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev a PVC hydroizolační 

vrstvou. Obvodové nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou navrženy 

s provětrávaným pláštěm. Pohledová část provětrávaného pláště je navržena 

z fasádních obkladových desek Cembrit Cover, které jsou v soklové části a ve 

viditelné části podzemního podlaží doplněny o mozaikovou omítku. 

Součástí diplomové práce je průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, výkresy 

prováděcí projektové dokumentace, přípravné návrhy schodiště, stropní desky a 

dispoziční, architektonická studie. Práce také obsahuje posouzení z hlediska tepelné 

techniky, akustiky, osvětlení apod., které je obsaženo v části stavební fyzika. Součástí 

práce je také požárně bezpečnostní řešení včetně výkresů. Objekt je navržen v souladu 

se stavebně technickými a architektonickými požadavky. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:    Medicínské centrum MEDCEN 

Místo stavby:    p. č. 4374/1 

katastrální území Jihlava,  

areál nemocnice Jihlava 

Předmět PD: Projektová dokumentace řeší zděnou novostavbu 

medicínského centra MEDCEN o třech 

nadzemních a jednom podzemním podlaží. 

Zastřešení objektu je navrženo jako 

jednoplášťová plochá střecha.  

Datum zpracování: 03. 01. 2020 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

MEDCEN, s.r.o. 
     Demlova 3, 586 01 Jihlava 

     IČO: 22255699 

     Zastoupení: Bc. Zuzana Pechová 

Kostelec 29, 588 61 Kostelec 

        

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:    Bc. Pospíšil Václav 

Demlova 3, Jihlava 

586 01 Jihlava 

+420732820934 

Zodpovědný projektant:  Ing. Jaroslava Lorencová (ČKAIT 1000696) 

Zhoř č. 126 

588 26 Zhoř 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.2.1 Dosavadní využití 

 Pozemek je ze 2/3 využíván jako nezpevněné parkoviště pro zaměstnance a 

návštěvníky nemocnice Jihlava. Zbylá 1/3 pozemku je porostlá trávou, drobnými keři 

a stromy, vytváří tak přirozenou zeleň.  

 

A.2.2 Výčet provedených průzkumů 

- Geodetické zaměření pozemku (provedeno zadavatelem) 

- Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu (využití) pozemku 

 

A.2.3 Výčet výchozích podkladů 

- Katastrální mapa 

- Uzemní plán města Jihlavy 
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- Výpis z listu vlastnictví  

- Studie v měřítku 1:100 

- Požadavky a připomínky investora 

- Terénní průzkum 

- Geologické a radonové mapy 

 

A.3 Údaje o území 

A.3.1 Rozsah řešeného území 

Řešený stavební pozemek je součástí areálu nemocnice Jihlava, nachází se 

v katastrálním území Jihlava, číslo pozemku 4374/1 celková plocha pozemku je  

23250m2. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako „ostatní plocha“ a je ve 

vlastnictví Kraje Vysočina. Vstup na pozemek je možný ze všech světových stran.  

 

A.3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešený pozemek se nenachází v chráněném území, památkové zóně, ani 

záplavovém území. Všechny podmínky jsou splněny. 

  

A.3.3 Údaje o odtokových poměrech 

 Stavební pozemek je výškově rozdělen do tří úrovní, s maximálním výškovým 

rozdílem 6m. Každá z jednotlivých úrovní je rovinatého charakteru, v blízkosti se 

nenachází žádné přírodní vodní toky ani plochy. Dle dostupných informací je výskyt 

podzemní vody v hloubce, která neovlivňuje výkopové a základové práce. Dešťová 

voda z objektu bude odvedena do akumulační nádrže s využitím pro zálivku zeleně 

v okolí budovy. Navrženo napojení přepadu akumulačních nádrží na dešťovou 

kanalizaci. Dešťová voda z parkovacích ploch bude vedena do dešťové kanalizace. 

Dešťová voda z ostatních zpevněných ploch bude také odváděna do dešťové 

kanalizace. Splašková voda bude odváděna do uličního řadu splaškové kanalizace. 

Zelené plochy přirozeně odvodněny vsakem. 

Zemina je hlína písčitá F3, propustná, pevná konzistence 

 

A.3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li 

vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li 

vydán územní souhlas 

 Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací města 

Jihlavy.   

 

A.3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem, 

popřípadě s regulačním plánem v rozsahu ve kterém nahrazuje 

územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

 Novostavba medicínského centra MEDCEN je navržena na pozemek, který je 

územním plánem města Jihlavy určen k zástavbě občanským vybavením (plochy 

veřejné vybavenosti). Novostavba splňuje všechny urbanistické podmínky, je 
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navržena tak, aby architektonicky, urbanisticky i funkčně plně zapadala do stávající 

výstavby. Záměr je v souladu s územním rozhodnutím.  
  

A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Požadavky uvedené souhrnně ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu a vyhlášce č. 269/2009 Sb. O obecných 

požadavcích na využívání území, jsou respektovány. Stavební pozemek je určen pro 

výstavbu budov pro občanské využití a zdravotních zařízení. Řešení nemění využití 

území. 

Předpokládáme tedy, že obecné technické požadavky na výstavbu byly 

splněny. Navržené úpravy pozemku nejsou v rozporu s těmito požadavky.  

 

A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány, požadavky a 

připomínky byly zpracovány do dokumentace. 

 Ochrana životního prostředí – všechny práce spojené s výstavbou a později 

spojeny s využitím stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. 

Vzniklé skládky a odpadky ze stavby budou převezeny na místní skládku a tím 

nebude narušeno životní prostředí. 

 Ochrana ovzduší – Stavba v průběhu výstavby a dále po dobu užívání nebude 

znečisťovat ovzduší. 

 Ochrana zemědělského půdního fondu - před vydáním územního rozhodnutí 

byl pozemek vyjmut ze ZPF. 

 Ochrana proti ohni – Objekt z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje, 

podrobněji je řešeno v požární zprávě. Hasičský záchranný sbor města uznal 

objekt jako vyhovující. 

 Dopravní inspektorát – Z hlediska omezení dopravy je stavba vyhovující. Při 

výstavbě objektu nedojde k 

omezení dopravy. 

 

A.3.8 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Výpis sousedních pozemků: 

Parcelní číslo Výměra (m2)  Vlastník Způsob 

využití 

Druh pozemku 

4347/1 8837 Federace 

židovských 

obcí v České 

republice 

Pohřebiště Ostatní plocha 

 

4347/4 406 Kraj Vysočina Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

 

4347/7 244 Statutární 

město Jihlava 

Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

 

4349/9 2517 Velkoobchod 

HEVA s.r.o. 

Manipulační 

plocha 

Ostatní plocha 
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4353/3 948 Statutární 

město Jihlava 

Jiná plocha Ostatní plocha 

4354/4 485 Statutární 

město Jihlava 

Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

4345/5 965 Diecézní 

charita Brno 

Sportoviště a 

rekreační 

plocha 

Ostatní plocha 

4355/1 680 SJM Šerý Jan 

a Šerá Dagmar 

Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

4355/6 48 Statutární 

město Jihlava 

Jiná plocha Ostatní plocha 

 

4355/20 36 Trnka Jaroslav  Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

4372/1 517 SJM Šerý Jan 

a Šerá Dagmar 

Jiná plocha Ostatní plocha 

 

4374/2 1159 Kraj Vysočina Jiná plocha Ostatní plocha 

4374/2 667 Kraj Vysočina  Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

4374/7 348 Kraj Vysočina Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

4374/8 10 Kraj Vysočina  Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

4374/9 5274 Kraj Vysočina Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

4374/20 33 Kraj Vysočina  Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

4374/23 3279 Kraj vysočina Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

4374/27 44 Kraj Vysočina  Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

4374/30 36 Kraj Vysočina Jiná plocha Ostatní plocha 

4384/32 278 Kraj Vysočina Jiná plocha Ostatní plocha 
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Výpis pozemků dotčených stavbou: 

4347/4 406 Kraj Vysočina Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

 

4354/4 485 Statutární 

město Jihlava 

Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

4374/23 3279 Kraj vysočina Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

4374/9 5274 Kraj Vysočina Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha 

4374/20 33 Kraj Vysočina  Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 

A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Podmiňující investice nebyly stanoveny. 

 

A.3.10 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Projektová dokumentace nemá žádný seznam výjimek ani žádná úlevová 

řešení. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba medicínského centra MEDCEN v Jihlavě. 

 

A.4.2 Účel užívání stavby 

Medicínské centrum je navrženo jako ucelená jednotka pro provozování 

jednotlivých ambulantních ordinací, jednodenní chirurgie a pro provoz lékárny. 

 

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalou. Životnost stavby je předpokládána minimálně na 60 

let. 

 

A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle právních předpisů. 

 

A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 

obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Stavba byla řešena ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Stavba splňuje 

požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby. Dále vyhlášku č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a 
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věcné vybavení zdravotních a kontaktních pracovišť domácí péče. Dále stavba 

dodržuje podmínky vyhlášky 6/2013 Sb., kterou se stanoví limity pro vnitřní prostředí 

pobytových místností, zákona 108/2006 

Sb. o sociálních službách, nařízení vlády 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na výtahy a zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a 

o změně některých souvisejících zákonů. 

Stavba je určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

proto byla navržena jako bezbariérová. 

 

A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplívajících z jiných právních předpisů. 

Projektová dokumentace je vytvořena v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. ve 

znění vyhlášky62/2013 Sb. O dokumentaci staveb a odborem výstavby Statutárního 

města Jihlava je vydáno souhlasné územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Dokumentace pro provádění staveb je provedena v souladu se stavebním povolením. 

 

A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení  

Projektová dokumentace nemá žádný seznam výjimek ani žádná úlevová 

řešení. 

 

A.4.8 Návrhové kapacity stavby  

SO-01 Medicínské centrum MEDCEN v Jihlavě. 

Plocha pozemku:    22 706 m2 

Zastavěná plocha:          1 197 m2 

Obestavěný prostor:    21 168 m3 

Zpevněná plocha:     

Parkoviště a příjezdové cesty:  4 100 m2 

Chodníky pro pěší:    1 400 m2 

Opěrné stěny a sjezd do 1PP:   300 m2 

Dětské hřiště:     225 m2 

Záložní zdroj elektrické energie:  43 m2 

Celkem     6 068 m2 

 

Počet podlaží:  3x užitné nadzemní podlaží, 1x užitné 

podzemní podlaží 

Výška atiky od UT:    14, 115 m (17, 375 m) 

Počet zaměstnanců:    59 

Počet návštěvníků:    236 

 

Počet vnějších parkovacích míst:    

pro zaměstnance: 50 + 2x ZTP 

pro návštěvníky: 59 + 4x ZTP + 6x kočárky 

 

Počet vnitřních parkovacích míst: 

pro zaměstnance: 14 + 1x ZTP 
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A.4.9 Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy) 

Stavební část neřeší návrh potřeby a spotřeby médií a hmot, jednotlivé části 

specializací budou popsány v části projektové dokumentace B- Souhrnná technická 

zpráva. Zajištění potřebných hmot je nutné objednávat v dostatečném předstihu, aby 

byla dodržena omezená doba výstavby. Před samostatnou objednávkou je nutné 

přeměření všech rozměrů, pro kontrolu rozdílových hodnot mezi skutečným 

provedením stavby a projektovou dokumentací. 

 Pro stanovení výkonu kotle pro vytápění byla použita pouze orientační hodnota 

získaná ze Štítku obálky budovy. 

Dešťová voda ze střechy medicínského centra bude odváděna do akumulačního 

zásobníku, který bude umístěn na pozemku. Dešťová voda z parkovacích ploch bude 

vedena do dešťové kanalizace. Dešťová voda z ostatních zpevněných ploch bude také 

odváděna do dešťové kanalizace.  

Provoz objektu předpokládá kromě produkce běžného odpadu také produkci 

odpadu nebezpečného. V projektu je navržen centrální sklad odpadů, ve kterém budou 

umístěny nádoby na všechny druhy odpadů. Nádoby na odpad budou rozděleny, tak 

aby bylo zajištěno správné třídění odpadu. (plast, papír, sklo, komunální odpad a 

nebezpečný odpad). Svoz všech druhů odpadů budou zajišťovat specializované firmy. 

Podle vyhodnocení energetického štítku obálky budovy je novostavba 

medicínského centra MEDCEN v Jihlavě zařazena do energetické třídy B – Úsporná. 

Odpady vzniklé při realizaci objektu budou likvidovány v souladu 

s kategorizací ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽPČR 381/2001, kterou 

se vyhlašuje katalog odpadů. 

17 01 01 – beton 

17 01 02 – cihly 

17 02 01 – dřevo 

17 02 02 – sklo 

17 02 03 – plasty 

17 03 01 – asfaltové směsi – N 

17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 01 – měď 

17 04 02 – hliník 

17 04 04 – zinek 

17 04 05 – železo a ocel 

17 05 02 – stavební materiály na bázi sádry 

Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku. 

Nebezpečné odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. 

 

A.4.9 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci, 

členění na etapy,…) 

Stavba dle této projektové dokumentace bude zahájena nejpozději do dvou let 

od nabytí právní moci stavebního povolení, předpokládaný termín zahájení stavby je 

4/2020. První fáze výstavby = hrubá stavba bude dokončena nejpozději do 4/2021. 

Druhá fáze výstavby bude zahájena 5/2021, předpokládané dokončení stavby a předání 

investorovi k užívání je naplánována na 4/2022. Celková lhůta výstavby je stanovena 

na 24 měsíců.  
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Stavba bude prováděna jako stavba velkého rozsahu. Před realizací se vyhlásí 

výběrové řízení, ve kterém se stanoví odpovědné osoby realizační firmy. Jako 

investorský dozor bude fungovat zástupce Magistrátu města Jihlava. 

Výstavba medicínského centra bude probíhat v rámci jednoho časového úseku. 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k významnému 

omezení přilehlého existujícího provozu a nedocházelo k narušení chodu přilehlých 

pracovišť nemocnice Jihlava. Případné poškození přilehlé komunikace bude opraveno 

zhotovitelem.  

Posloupnost prací stavební výroby bude následující: 

-sejmutí ornice v síle 300mm 

-vytyčení stavby 

-zemní práce 

-základové konstrukce a hydroizolační opatření vč. opatření proti radonu 

-provedení přípojek 

-svislé nosné konstrukce a stropní konstrukce podzemního podlaží 

-postupné zasypávání podzemního podlaží- dle technologie a provádění nadzemních 

podlaží 

-svislé nosné konstrukce a konstrukce stropů jednotlivých podlaží 

-zastřešení 

-osazení výplní otvorů 

-zateplení vnějšího pláště – kombinace kontaktního a provětrávaného pláště 

-práce na PSV- vnitřní příčky, instalace, konstrukce podlah, povrchové úpravy 

-dokončovací práce, zpevněné plochy a terénní úpravy  

Staveniště bude provizorně oploceno plotem s uzamykatelnou branou. 

 

A.4.10 Orientační náklady stavby 

 Přesná cena bude stanovena podrobným rozpočtem, který je nezbytnou 

součástí pro výběrové řízení.  

Orientační cena je stanovena pouze pro SO-01 Medicínské centrum. 

Orientační hodnota stavby za 1m3 (dle cenového ukazatele z roku 2019): 8580Kč bez 

DPH. 

Obestavěný prostor: 21 168 m3 

Předpokládané náklady na stavbu: 181 621 440 Kč bez DPH 

 

A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická 

zařízení 

SO-01 Novostavba medicínské centra MEDCEN  

SO-02 Zpevněné plochy – Parkovací plocha pro návštěvníky (včetně příjezdu) 

SO-03 Zpevněné plochy – Parkovací plocha pro zaměstnance (včetně příjezdu) 

SO-04 Zpevněné plochy – Přístupové komunikace pro pěší (chodníky) 

SO-05 Opěrné stěny + sjezd do podzemních garáží 

SO-06 Stavební zázemí + technologie pro přečerpávání dešťové vody 

SO-07 Požární schodiště  

SO-08 Objekt pro záložní zdroj elektrické energie (Diesel agregát) 

SO-09 Akumulační nádrže na dešťovou vodu 

SO-10 Dětské hřiště  

SO-11 Splašková kanalizace 

SO-12 Dešťová kanalizace  
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SO-13 Vodovod (pitná voda) 

SO-14 Elektro kabel NN 

SO-15 Elektro kabel (záložní zdroj) 

SO-16 Sdělovací kabel 

SO-17 Plynovod 

SO-18 Technologie pro přečerpávání odpadní (splaškové) vody 

 

VS – plastová vodoměrná šachta 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

EL – elektrický rozvaděč  

RS – revizní šachta splaškové kanalizace  

L1 – uliční bodová vpusť 

ZZEE – záložní zdroj elektrické energie  

ER – rozvodna elektrické energie  

VZ – závora pro parkoviště zaměstnanců  

H – vnější odběrné místo požární vody (hydrant) 

OZ – odvodňovací žlab  

OS – odvodnění sklepního světlíku  

VJ – plastová vsakovací jímka  

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zabývá zpracováním objektu 

SO-01 Medicínské centrum. 

 

Technologická zařízení – objekt bude vytápěn pomocí plynových kotlů, teplá 

voda bude připravována v plynovém ohřívači se zásobníkem na teplou vodu. Kotle, 

zásobníky, rozdělovače a sběrače budou umístěny v místnostech S08 – Technická 

místnost a S10 – Technická místnost.  

Objekt bude vybaven systémem pro nucenou výměnu vzduchu. Přívody a 

odvody vzduchu budou vedeny podtrubím, které bude umístěno ve sníženém 

podhledu. Součástí systému pro nucenou výměnu vzduchu bude také 

chlazení/přihřívání přiváděného vzduchu. Hlavice pro přívod a odvod vzduchu do 

systému z vnějšího prostřední bude umístěna nad úrovní ploché střechy. 
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B.1 Popis území stavby  

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v územním plánu města Jihlavy a je určen 

k zástavbě budov pro občanské využití a zdravotních zařízení. Celý pozemek je 

výškově rozdělen do tří úrovní, s maximálním výškový rozdílem 6m. Každá 

z jednotlivých úrovní je rovinatého charakteru. Přírodní výškové rozdělení se využije 

při osazení stavby do terénu a při výkopových pracích. V současné době je pozemek 

ze 2/3 využíván jako nezpevněné parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky 

nemocnice Jihlava. Zbylá 1/3 pozemku je porostlá trávou, drobnými keři a stromy, 

vytváří tak přirozenou zeleň. Stavebním pozemkem se rozumí parcela číslo 4374/1 s 

celkovou plochou 23250m2. 

 

B.1.2 Výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod.) 

Na pozemku byl proveden hydrogeologický, geologický a radonový průzkum. 

Nebylo nutné provádět stavebně historický průzkum. 

 

Hydrogeologický průzkum 

Hydrogeologický průzkum určil hladinu podzemní vody v hloubce 8,100m kde nebude 

ovlivňovat výkopové ani základové práce.  

 

Geologický průzkum 

Geologickým průzkumem byla zjištěna I. třída těžitelnosti až do hloubky 6 m pod 

úroveň terénu, od 6 metrů pak II. třída těžitelnosti. Zemina byla klasifikována jako F3 

písčitá hlína se patně zrněným štěrkem. Jako stavební podloží hodnoceno jako vhodné, 

propustné. 

 

Radonový průzkum 

Radonový průzkum určil radonový index jako střední (převážně). 

Radonový potenciál pozemku je menší než 10. 

 

B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Stavba se nenachází v žádných ochranných ani bezpečnostních pásmech  

 

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, 

apod. 

Záplavové riziko je v zóně I., tedy nízké kategorii. Pozemek se nenachází v 

poddolovaném území. 

 

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území 

Stavební pozemek, který je určen pro výstavbu medicínského centra, patří do 

vlastnictví Kraje Vysočina, stejně jako většina přiléhajících komunikací a pozemků. 

Navrhovaná stavba medicínského centra, svým účelem plně zapadá do koncepce 
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využití této oblasti. Jedná se o objekt občanské vybavenosti, který nebude mát žádná 

negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Vznikající odpady budou odborně 

ukládány a likvidovány externí firmou. Životní prostředí ani odtokové poměry nebudu 

stavbou ohroženy. 

 

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Před zahájením stavebních prací je nutné provést drobné demoliční práce a 

kácení dřevin. Na pozemku se nachází dva polorozpadlé objekty (bývalá část 

nemocnice), o rozměrech 10x5m a 5x5m. Tyto objekty budou zdemolovány a vzniklý 

odpad (suť) bude odvezen na skládku. Drobné náletové křoviny a stromy budou 

pokáceny. Dřevo bude zpracováno odbornou firmou. Jiné požadavky nejsou 

stanoveny, dosavadní využití pozemku (nezpevněné parkoviště) bude přesunuto na 

vedlejší pozemek.  

 

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemku určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 Není určen žádný požadavek na zábory zemědělského půdního fondu, nebo na 

pozemky určených k plnění funkce lesa. 

 

B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavební pozemek je ze dvou stran ohraničen areálovou pozemní komunikací, která je 

ve vlastnictví Kraje Vysočina (zřizovatel nemocnice Jihlava). Na severozápadní straně 

bude na stávající komunikaci napojen vjezd na parkoviště pro návštěvníky centra.  

Z jihovýchodní strany bude opět na stávající komunikaci napojen vjezd na parkoviště 

pro zaměstnance centra, stejně jako vjezd do podzemních garáží. Mezi pozemní 

komunikací a objektem, budou vybudovány nové přístupové komunikace pro pěší 

doplněné o zatravněnou plochu s drobnými keři.  

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Návrh připojení proveden podle vyjádření existujících sítí dotčených orgánů: 

 Odbor majetku města Jihlavy 

 Odbor majetku Kraje Vysočina 

 Odbor dopravy města Jihlavy 

 Svaz vodovodů a kanalizací  

 Technické služby města Jihlavy. 

 Policie České Republiky 
 
Vodovodní přípojka: 

Je navrženo napojení vodovodní přípojky na areálové rozvody pitné vody 

vedené v přilehlé komunikaci. Přípojka bude přivedená na pozemek investora, kde 

bude osazena vodoměrnou šachtou s vodoměrnou sestavou, která bude přístupná pro 

provozovatele vodovodní sítě. 
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Splašková kanalizace: 

Splašková kanalizace bude napojena na areálové kanalizační potrubí vedené v 

přilehlé komunikaci. 

 

Dešťová kanalizace: 

Dešťová voda bude primárně akumulována na pozemku investora pomocí 

akumulačních nádrží na dešťovou vodu. Voda ze střech bude odvedena do 

akumulačních nádrží. Z nádrží bude možnost využívat dešťovou vodu jako užitkovou 

(zálivka zeleně). Akumulační nádrže budou opatřeny přepadem, který bude napojen 

na areálové kanalizační potrubí pro dešťovou vodu, které je vedeno v přilehlé 

komunikaci.  Dešťová voda z parkoviště a chodníků bude odváděna do areálového 

kanalizačního potrubí pro dešťovou vodu, které je vedeno v přilehlé komunikaci. 

 

Plynovodní přípojka: 

Plynovodní potrubí bude napojeno na areálové středotlaké vedení, které bude 

na pozemku investora ukončeno HUP (samostatný zděný pilíř). 

 

Přípojka elektrické energie: 

Elektřina bude na pozemek investora přivedena NN podzemním vedením ze 

stávající rozvody elektrické energie nacházející v blízkosti stavebního pozemku.  

Přípojková skříň s rozvaděči a jističem bude umístěna vedle skříně s HUP 

v samostatném zděném pilíři. Objekt bude také napojen na záložní zdroj elektrické 

energie (Diesel agregát). Připojení bude opět přes přípojkovou skříň. 

 

Sdělovací kabel: 

 Připojení sdělovacího kabelu bude na stávající areálové rozvody. 

 

B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

 Veškeré přípojky provedené v rámci navrhovaného stavebního objektu budou 

spadat pod věcná břemena zprostředkovatelů inženýrských sítí. Smlouvy o věcných 

břemenech budou zpracovány až po kolaudaci objektu. Připojení na areálové rozvody 

budou provedeno v co nejkratším čase a v době, která bude odsouhlasena všemi 

zainteresovanými stranami. Nesmí být ohrožen provoz nemocnice. 

Staveništní připojení na infrastrukturu bude pouze prozatímní a se staveništními měřiči 

energií. Měření energií bude započato s předáním staveniště. Měřidla budou 

odplombována a spuštěna příslušníkem provozovatele sítě. 

  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 Stavebním záměrem je výstavba medicínského centra MEDCEN, které bude 

svými poskytovanými službami a prostory doplňovat stávající lékařská zařízení areálu. 

Záměrem je vybudovat centrum, které nabídne nové moderní prostory pro provoz 

odborných a ambulantních ordinací, lékárny, RTG pracoviště a jednodenní chirurgie. 

Cílem stavebního záměru je snížit objednací a čekací lhůty na odborná i ambulantní 

vyšetření a poskytnutím nových moderních prostor přispět ke snaze Kraje Vysočina 

zvýšit úroveň poskytovaných zdravotnických služeb v kraji. 
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SO-01 Medicínské centrum MEDCEN v Jihlavě. 

Plocha pozemku:    22 706 m2 

Zastavěná plocha:          1 197 m2 

Obestavěný prostor:    21 168 m3 

Zpevněná plocha:     

Parkoviště a příjezdové cesty:  4 100 m2 

Chodníky pro pěší:    1 400 m2 

Opěrné stěny a sjezd do 1PP:   300 m2 

Dětské hřiště:     225 m2 

Záložní zdroj elektrické energie:  43 m2 

Celkem     6 068 m2 

 

Počet podlaží:  3x užitné nadzemní podlaží, 1x užitné 

podzemní podlaží 

Výška atiky od UT:    14, 115 m (17, 375 m) 

Počet zaměstnanců:    59 

Počet návštěvníků:    236 

 

Počet vnějších parkovacích míst:    

pro zaměstnance: 50 + 2x ZTP 

pro návštěvníky: 59 + 4x ZTP + 6x kočárky 

 

Počet vnitřních parkovacích míst: 

pro zaměstnance: 14 + 1x ZTP 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení. 

 Dle platného územního plánu je pozemek zařazen mezi plochu určenou pro 

občanskou vybavenost, čímž je navrhovaný záměr v souladu s tímto územním plánem. 

 Stavební pozemek je ze dvou stran ohraničen pozemní komunikací, která 

v současném i navrhovaném stavu plní funkci areálové komunikace pro návštěvníky i 

zaměstnance. Na zbylých dvou stranách je pozemek ohraničen oplocením, které jej 

odděluje od sousedních pozemků. Samotná stavba medicínského centra je umístěna 

v severním rohu pozemku tak, aby napojení na stávající areálové komunikace bylo co 

nejkratší. Dispoziční uspořádání stavebního pozemku je navrženo tak, aby zastavěné 

plochy (včetně nových příjezdových komunikací) byly orientovány v severním rohu a 

zbylá plocha navrhována jako klidová část s přirozenou zelení (včetně dětského hřiště) 

byla orientována na jihovýchodní až jihozápadní straně objektu. Tímto dispozičním 

uspořádáním dojde k oddělení „dvou“ částí a zároveň bude zajištěn dostatečný odstup 

nové výstavby od všech stávajících objektů. Celková plocha řešeného území je  

22 706 m2. 

 Výškové osazení prvního nadzemního podlaží 0,000 = 535,1 m.n.m. B.p.v. 

Vybraná stavební lokalita (pozemek) je pro výstavbu medicínského centra velmi 

vhodný právě kvůli blízkosti krajské nemocnice (soustředění personálu a návštěvníků 

do jedné již známé a prověřené oblasti). V blízkém okolí se nachází nově vybudované 

záchytné parkoviště P+R, autobusové zastávky jak pro MHD tak mimoměstské spoje, 

supermarket, hřbitov a v neposlední řadě výborné napojení na dopravní infrastrukturu. 
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B.2.2.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

 Objekt medicínského centra je navržený jako zděný objekt s plochou 

jednoplášťovou střechou. Tvarové řešení připomíná písmeno H. Navrhovaný objekt 

má jedno podzemní a tři nadzemní užitná podlaží. Celková zastavěná plocha je 1 

197m2, objekt je plně podsklepen. Tvarové uspořádání připomínající písmeno H 

rozděluje objekt do tří částí, které jsou však vzájemně provozně i funkčně propojeny. 

Ve středové části, která vytváří centrální společný prostor napříč všemi podlažími, jsou 

umístěny také vstupy do objektu (1xhlavní, 2x vedlejší).   

 Z pohledu materiálového řešení se jedná o zděnou stavbu v kombinaci 

s železobetonem (vodostavebním) a prefabrikovanými betonovými stropními panely.   

Plochá střecha jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev a PVC hydroizolační 

vrstvou. Obvodové nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou navrženy 

s provětrávaným pláštěm. Pohledová část provětrávaného pláště je navržena 

z fasádních obkladových desek CEMBRIT Cover, které jsou v soklové části a ve 

viditelné části podzemního podlaží doplněny o mozaikovou omítku. 

 Barevné řešení objektu: 

 Střecha – PVC hydroizolace + prané říční kamenivo  

(šedá + bílo hnědá) 

 Fasáda – obkladové desky CEMBRIT + mozaiková omítka 

(bílá RAL 9010, červená RAL 3028, RAL 7047) 

 Komín – pohledové betonové tvárnice 

(černošedá antracit RAL 7016) 

 Oplechování – lakované pozinkované  

(černá 9005) 

 Výplně otvorů – hliníkové 

(černošedá antracit RAL 7016) 

 Zámečnické výrobky 

(černošedá antracit RAL 7016) 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Objekt je navržen jako celek a v průběhu výstavby nebude dělen na etapy. 

Z konstrukčního hlediska se jedná o kombinaci podélného a příčného systému. Objekt 

medicínského centra je dělen na nadcházející provozní celky. 

o Společné (veřejné) komunikační prostory (haly, chody, schodiště, 

výtahy). 

o Parkovací prostory (podzemní garáže) 

o Skladovací prostory (sklady, archiv) 

o Technické a technologické prostory (kotelna, technická místnost) 

o Provozní prostory (údržba, recepce se zázemím, denní místnosti se 

zázemím, úklidové místnosti) 

o Ordinační prostory (jednotlivé ordinace, vyšetřovny, sesterny,…) 

o Čekárny  

o Hygienické prostory pro návštěvníky  

o Kancelářské prostory  

o Lékárenské prostory 

o Prostory jednodenní chirurgie  
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Suterén je celý navržen jako podlaží přístupné pouze pro zaměstnance 

medicínského centra. Nachází se zde parkovací prostory pro personál, technické a 

technologické prostory, skladovací prostory a prostory pro údržbu objektu. Jako hlavní 

komunikační a spojovací prostor je navržena prostorná hala, která je z každé strany 

ukončena schodištěm s výtahem. 

Všechna nadzemní podlaží jsou „rozdělena“ na tři části: levá, prostřední a 

pravá část. 

Hlavní vstup do objektu je v prvním nadzemním podlaží. Ze vstupní haly jsou 

přístupné schodišťové prostory v pravém a levém křídle. V levém křídle je navržena 

jedna ordinační jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále pak dvě ordinace se 

společnou čekárnou a lékárna. Ve střední části objektu jsou navrženy provozní a 

hygienické prostory pro zaměstnance i návštěvníky. V pravém křídle je navržena jedna 

ordinační jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále pak dvě ambulantní ordinace 

chirurgie, jedna ambulantní ordinace ortopedie, RTG ozařovna a společná velkoplošná 

čekárna. Levé i pravé křídlo má dva vedlejší vstupy (únikové východy), přístupné 

z lékárny a čekárny.  

V levém křídle druhého nadzemního podlaží je navržena jedna ordinační 

jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále pak ordinace dentální hygieny, ordinace 

endokrinologie se sesternou, gynekologická a urologická ordinace každá s vlastní 

sesternou. Všechny ordinace mají společnou velkoplošnou čekárnou, ze které vede 

také únikový východ na požární schodiště. Ve střední části objektu jsou navrženy 

provozní a hygienické prostory pro zaměstnance i návštěvníky. V pravém křídle je 

navržena jedna ordinační jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále pak ordinace 

pro praktické dětské lékaře s vlastní sesternou, čekárnou a hygienickým zázemím. 

Ordinace jsou propojeny společným velkoplošným prostorem (čekárnou), ze které 

vede únikový východ na požární schodiště. 

Třetí nadzemní podlaží je v levém křídle velice podobné druhému nadzemnímu 

podlaží, nachází se zde jedna ordinační jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále 

pak oční ordinace, ORL ordinace a dvě ordinace zubního lékaře, každá z ordinací má 

vlastní sesternu. Všechny ordinace mají společnou velkoplošnou čekárnou, ze které 

vede také únikový východ na požární schodiště. Ve střední části objektu jsou navrženy 

provozní a hygienické prostory pro zaměstnance i návštěvníky. V pravém křídle je 

navržena zde jedna ordinační jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále pak dvě 

kanceláře a prostory jednodenní chirurgie.  

  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nutně dodržuje provoz pro osoby se zhoršenou schopností pohybu a 

orientace, je tedy v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů, ke kterým budou doloženy 

certifikáty, technické listy a prohlášení o shodě. Při návrhu i provádění stavby budou 

splněny podmínky vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, a to 

§15 o Bezpečnosti při provádění a užívání staveb. Stavba může být uvedena do 

provozu až po splnění všech požadavků na bezpečnost stavby podle příslušných 

nařízeních vlády a vyhláškách. Stavba bude provedena způsobem, při kterém nedojde 

k nehodám, poškození nebo úrazu, například pádem, uklouznutí, popálením, zásahem 

elektrickým proudem apod. Objekt medicínského centra má tři nadzemní a jedno 
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podzemní podlaží, propojení všech podlaží je zajištěno dvojicí samostatných schodišť, 

které jsou v každém podlaží spojeny společným komunikačním prostorem. Každé 

schodiště má samostatný výtah. Výtah v levé části objektu je současně navržen jako 

evakuační. Evakuační výtah má vlastní náhradní zdroj (dieselagregát) umístěný vně 

objektu jako samostatný objekt. Pomocí agregátu je zajištěna funkčnost evakuačního 

výtahu v případě požáru nebo jiné hrozbě, při které je nutná evakuace osob. Náhradní 

zdroj elektrické energie zajišťuje v případě výpadku hlavního zdroje, dodávku 

elektrické energie do celého objektu medicínského centra.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

B.2.6.1 Stavební řešení 

 Jedná se o samostatně stojící stavbu, jednoduchého tvarového řešení 

s plnoplošným podsklepením. Objekt svým tvarem připomíná písmeno H. Je tak 

„rozdělen“ na tři celky levé křídlo, centrální část a pravé křídlo. Objekt tvoří tři 

nadzemní a jedno podzemní užitné podlaží.  

 

B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před skrývkou ornice se provede vytyčení stavby a převzetí výškové úrovně 

0,000 m investorem stavby. Bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm v ploše budoucího 

medicínského centra a zpevněných ploch kolem objektu. Skrývka ornice bude uložena 

na pozemku pro pozdější úpravu terénu. Po sejmutí ornice se provede vyhloubení jámy 

do hloubky 4,05 m pod úroveň 0,000. Posledních 100 mm bude ručně vyhloubeno 

těsně před započetím betonáže. Základová spára bude v hloubce 4,15 m pod úroveň 

0,000. Zároveň při výkopu musí být zřízeny dočasné odvodňovací rýhy se sklonem 

5,0 %. Budou také provedeny výkopy pro umístění inženýrských sítí. Konečné terénní 

úpravy kolem stavby se budou týkat napojení původního terénu a nově navržených 

ploch. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním základové spáry. 

Základová spára musí být před betonáží základů rovinná, kvalitní a celistvá. Nesmí se 

drolit a téct. Před vyléváním betonu základové konstrukce se provede uzemění objektu 

zemnícím páskem FeZn. Pásek se vytáhne rozích objektu nad terén pro pozdější 

napojení na bleskosvod. 

 

Základové konstrukce 

Předpokládaná zemina v prostoru stavby je F3 – hlína písčitá, konzistence 

pevná, propustná s únosností zeminy v základové spáře Rdt = 275 kPa. Při odkrytí 

základové spáry je nutno přizvat statika nebo stavbyvedoucího a posoudit základové 

poměry. V případě nevhodných základových poměrů je nutné přehodnotit zakládání 

stavby. Výkop základové desky se musí ihned betonovat. Při výkopových pracích se 

ponechá základová spára skrytá ve 100 mm zeminy, která se odstraní až bezprostředně 

před betonáží. Vzhledem k celoplošnému podsklepení je bezpečně dodržena 

nezámrzná hloubka základu.  

 V celé ploše budoucí základové desky bude nejprve provedena podkladní 

betonová deska z prostého betonu C16/20, v tloušťce 100 mm bez vyztužování. 

K oddělení podkladního betonu od základové desky bude použita separační stavební 

PE fólie. Základová deska bude provedena z vodostavebního železobetonu C30/37, 

v tloušťce 400 mm s betonářskou výztuží B500B. Základová konstrukce pod 

výtahovou šachtou se základovou spárou v hloubce 5,05 m pod úroveň 0,000, bude 

provedena v tloušťce 300 mm také s podkladní betonovou deskou v tloušťce 100 mm. 
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Při betonáži základové desky není nutné zohledňovat prostupy pro inženýrské sítě, ty 

budou vedeny v prostupech ve stěnách nad úrovní základové konstrukce.  

 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce objektu tvoří kombinace monolitické železobetonové 

stěny, monolitických železobetonových sloupů a zdících tvarovek Heluz. 

V podzemním jsou obvodové nosné stěny navrženy z monolitického vodostavebního 

betonu C30/37 s betonářskou výztuží B500B. Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy 

jako monolitické železobetonové sloupy C30/37, průřezové rozměry sloupů navrženy 

na 500x500mm a další nosnou konstrukcí jsou stěny ze zdícího materiálu Heluz P15 

25 broušená. V nadzemních podlažích jsou obvodové nosné stěny navřeny ze zdících 

prvků Heluz Family 30 broušená a Heluz Family 25 broušená. Vnitřní nosné 

konstrukce jsou navrženy jako zděné z materiálu Heluz P15 25 broušená. Stěny 

výtahové šachty jsou zděné z materiálu Heluz AKU 20, doplněné o zpevnění pomocí 

železobetonových věnců. Rozměry železobetonových prvků jsou určeny pouze 

orientačně a je třeba provést statický výpočet. Návrh a umístění výztuží a posouzení 

konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této 

práce. Zdivo bude prováděno dle technologického postupu výrobce. 

Dělící nenosné zdivo je ve všech podlažích objektu navrženo ze zdícího 

materiálu Heluz. Dělící konstrukce z větším požadavkem na zvukovou izolaci jsou 

navrženy z tvarovek Heluz AKU tloušťky 200mm, případně z příčkovek Heluz 11,5 

doplněných o akustickou SDK předstěnu s jednoduchým opláštěním a zvukovou 

izolací tloušťky 60mm. Dělící konstrukce bez nároků na zvukovou izolaci jsou 

navrženy z příčkovek Heluz 11,5. 

Všechny svislé konstrukce budou omítnuty z obou stran strojní omítkou 

vápenocementovou omítkou, nebo obloženy keramickým obkladem.  Příčky tloušťky 

115 mm budou ukončeny minimálně 25 mm pod spodní hranou nosné stropní 

konstrukce pro umožnění sednutí stropního panelu. Podrobná skladba konstrukcí viz 

příloha Výpis skladeb konstrukcí 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce tloušťky 250 mm jsou tvořeny pomocí železobetonových 

prefabrikovaných panelů Spiroll, doplněných o železobetonové zpevňující průvlaky 

umístěné pod AKU stěny. Železobetonové ztužující věnce budou součástí stropní 

desky. Překlady v nosných zdech jsou navrženy jako systémové od výrobce Heluz, 

nad otvorem o velké světlosti je navržen překlad pomocí IPE ocelových profilů 

doplněných o tepelnou izolaci. V podzemním podlaží jsou překlady v obvodových 

stěnách navrženy z monolitického vodostavebního železobetonu. Všechny průvlaky o 

objektu jsou navrženy jako monolitické železobetonové min. C20/25. Návrh a 

umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického 

posudku, který není součástí této práce. Ve všech nadzemních podlažích je navržen 

SDK podhled se zvukovou izolací. 

 

Schodiště 

V medicínském centrum jsou navržena dvě hlavní schodiště. Obě schodiště 

jsou navržena jako dvouramenná, železobetonová, monolitická s obložením z 

keramické dlažby. Schodišťová ramena jsou uložena na mezipodlažní podestu a na 

nosný železobetonový průvlak v úrovni hlavního podlaží. Mezipodlažní podesta je 

vetknuta do schodišťových nosných zdí (viz výkres tvaru stropu). Schodišťové stupně 

budou součástí železobetonové desky. Šířka ramene je 1350 mm. Schodišťové stupně 
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z 1S do 1NP mají výšku 132,7 mm a šířku 300mm, v NP  mají výšku 151,8 mm a šířku 

300 mm. Zábradlí je tvořené madlem ve výšce 1000 mm a 500mm. Konstrukci 

schodiště je nutné provádět v součinnosti s betonáží stropní desky. Obě schodiště jsou 

provedeny ze železobetonu z betonu C 20/25 a oceli B500B, třída prostředí XC1, 

konstrukční třída S4 s frakcí kameniva do 8 mm, tloušťka schodišťových desek bez 

stupňů je 150 mm. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno 

na základě statického posudku, který není součástí této práce. Podrobná skladba 

konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

V objektu je navrženo ještě pomocné schodiště o třech stupních, které slouží 

k výstupu na plochou střechu. Toto schodiště je navrženo jako dřevěné ze smrkových 

hranolů 40x40 mm. Spojení příčných, podélných a ztužujících hranolů je zajištěno 

pomocí L profilů 40x40x2 mm. Nášlapná vrstva je navržena ze smrkových 

hoblovaných a lakovaných prken 200x20x1650 mm. Výška schodišťových stupňů je 

150 mm a šířka 300 mm. 

Součástí objektu je také vnější ocelové, požární schodiště. Toto schodiště je 

řešeno jako samostatný stavební objekt SO-07. Schodiště bude točité o 360° 

s nástupem na podestě v úrovni 2NP a 3NP. Nosnou částí schodiště je vřeteno, které 

bude spojeno s nosnou částí vnějších podest IPE profily.  

 

Střecha 

Střecha medicínského centra je navržena jako plochá, jednoplášťová, 

nepochozí střecha. Nosná konstrukce střechy je tvořena pomocí železobetonových 

prefabrikovaných panelů Spiroll o tloušťce 250 mm. Na panelech je jako parozábrana 

- natavený asfaltová SBS modifikovaný pás GLASTEK 40 mineral tloušťky 4 mm. Na 

parozábranu je položena tepelná izolace EPS 200. První vrstvu tvoří spádové klíny 

(spád 3%) v tloušťce 60 – 521 mm, druhá vrstva tepelné izolace je konstantní tloušťky 

180 mm. Obě vrstvy jsou provedeny tak aby byli prostřídány svislé spáry. Jako 

hydroizolační vrstva je navržena fólie z měkčeného PVC o tloušťce 1,8 mm. Celá 

skladba střechy bude zatížena stabilizační vrstvou z praného říčního kameniva frakce 

16/32 o tloušťce 150 mm. Střešní rovina je odvodněná střešními vtoky a 

bezpečnostními přepady Topwet. Střešní vtoky jsou svedeny do svodného potrubí, 

které je napojeno na dešťovou kanalizaci. Dále je potrubí napojeno na akumulační 

nádrže. Potrubí uvnitř objektu bude vedeno v šachtách. Střecha výtahové šachty bude 

provedena obdobně jako střecha nad částí 3NP. Rozdíl pouze v typu hlavní 

hydroizolační vrstvy, která bude k podkladu kotvena pomocí lepení. Odvodnění je 

vnější do podokapního žlabu, který je sveden na volnou plochu střechy celého objektu. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Skleněné zastřešení  

Nad hlavním vchodem a nad vchody pro zaměstnance se provede skleněné 

zavěšené zastřešení, které se bude kotvit zavěšenými táhly do nosné obvodové 

konstrukce. Táhla budou kotvena přes fasádní desky nebo kontaktní zateplovací 

systém na kruhových nerezových terčích. Všechny prvky budou z nerezavějící oceli, 

skla budou dvojitá, tvrzená a s bezpečnostní vložkou sevřenou skly. Pro hlavní vstup 

je rozměr zastřešení 2250x8900 mm pro vedlejší vstupy a únikové východy 

1000x2250 mm.  

 

Komín 

Komínové těleso, které začíná v technické místnosti v1S, je navrženo z 

komínového systému (2x jedno-průduchový) komín s tenkostěnnou keramickou 
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izolační vrstvou. Vnitřní průměr 160 mm. Komín od stěny dilatačně odděleno 30 mm 

minerální izolace. Vybírací otvor 150x300 mm je umístěn v technické místnosti v 1S 

ve výšce 300mm nad podlahou. Komín vyveden 1000 mm nad rovinu střešní atiky. Po 

celé délce komínu je těleso klasicky omítnuto a vyztuženo výztužnou tkaninou z 

důvodu možných tepelných změn. Pro vytápění a přípravu teplé vody se použijí dva 

plynové stacionární kondenzační kotle. Přesným výpočtem potřeby a spotřeby tepla se 

tato projektová dokumentace nezabývala. 

 

Hydroizolace 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude z asfaltového modifikovaného pásu 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v tloušťce 4 mm s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny. Asfaltový pás bude vytažen 290 mm nad úroveň upraveného terénu a 950 mm 

pod úroveň upraveného terénu (stěny suterénu provedeny jako tzv. bílá vana). 

Hydroizolace v koupelnách a mokrých provozech bude provedena z hydroizolační 

hmoty pro vnitřní použití ve dvou vrstvách. Jako hydroizolace ploché střechy je 

navržena fólie z měkčeného PVC-P se skelnou výztužnou vložkou, folie je určena ke 

kotvení pomocí přitížení. Na střeše výtahové šachty bude použita jako hlavní 

hydroizolační vrstva fólie, která umožňuje kotvení pomocí lepení. Podrobná skladba 

konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Tepelná izolace 

Objekt je opatřen zateplovacím systémem s provětrávanou mezerou. Je 

navržená tepelná izolace z minerálních vláken (čedičová vlna) Isover Fasill NT, 

tloušťka 200 mm. Provětrávaná mezera je navržená v tloušťce 42 mm. Pod zeminou 

je objekt kontaktně zateplen vrstvou tepelné izolace ISOVER EPS PERIMETR 

tloušťky 160 mm. Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí desek z pěnového 

polystyrenu ISOVER EPS 200 tloušťky 60 – 521 mm + 180 mm. Zateplení podlahy v 

suterénu bude provedeno pomocí desek z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 200 v 

tloušťce 100 (80) mm. Zateplení stropu 1S je navrženo ze zvukové a tepelné izolace 

Isover NF 333, v tloušťce 190 mm. Do podlah v nadzemních podlažích je navržena 

zvuková a tepelná izolace Isover T-N, v tloušťce 50 mm. Podrobná skladba konstrukcí 

viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Výtah 

Výtahová šachta bude vyzděna ze zdích tvarovek Heluz AKU P15 tloušťky 200 mm 

doplněna o železobetonové ztužující věnce v místě kotvení výtahového zařízení, beton 

C25/30. Vnitřní rozměr je 2500x1650 mm. Šachta je založena na železobetonové 

základové desce tloušťky 300 mm. Je navržen výtah Kone Monospace 500, bez 

strojovny, rozměr kabiny 2100x1100 mm, jednostranně posuvné dveře šířky 900 mm. 

Výtah má nosnost 1000 Kg a rychlost 1 m/s. Návrh a umístění výztuží a posouzení 

konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této 

práce. Jedná se o výtah s možností přepravy osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace. 

 

Výplně otvorů 

Jako výplně oken jsou navržena hliníková okna s izolačním trojsklem. Celkový 

součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Okna jsou navržena jako 

předsazená a jsou kotvena přes L profily do nosné konstrukce. Kotvení bude na bocích, 

na spodním i horním rámu oken. Typy oken a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. 
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Vnější dveře jsou navrženy hliníkové prosklené nebo plné a s nadsvětlíkem s 

izolačními trojskly. Celkový součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. 

Typy dveří a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. Vnitřní dveře jsou navřeny jako 

dřevěné s dřevěnou obložkouvou zárubní, jako dřevěné s ocelovou zárubní dále jako 

hliníkové s rámovou zárubní a automatickým otvíráním. Některé vnitřní dveře jsou 

doplněny o nadsvětlík. Vnitřní dřevěné dveře přístupné veřejnosti budou osazeny v 

obložkových zárubních s foliovaným povrchem laminátu (CPL), stejně tak samotné 

křídla dveří, které mají výplň z dutinové dřevotřísky. Dveře v suterénu v technickém 

zázemí budou s výplní papírové voštiny a s fóliovým povrchem osazené v ocelové 

zárubni. Dveře oddělující samostatné požární úseky (kotelna, schodiště) budou 

protipožární, viz PBŘ. Typy dveří a otevíravost je uvedena ve výpisu výrobků. 

 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s různou nášlapnou vrstvou, dle 

provozu místnosti. V místnostech s mokrým provozem, v chodbách, šatnách a 

skladech je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby tl. 10 mm. V podzemních 

garážích je jako nášlapná vrstva navržena epoxidová stěrka. Ve všech ostatních 

prostorech je nášlapná vrstva tvořena PVC krytinou. Všechny podlahy jsou ukončeny 

soklem z materiálu odpovídajícímu použité nášlapné vrstvě podlahy. Na rozhraní mezi 

jednotlivými typy podlah budou použity přechodové lišty. Podrobná skladba 

konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Zpevněné plochy 

Kolem medicínského centra je provedený okapový chodník šířky 400 mm 

z praného říčního kameniva lemovaný betonovým obrubníkem. Zpevněné plochy 

budou provedeny z betonové dlažby uložené do štěrkového zhutněného lože. 

Zpevněné plochy budou spádovány k zatravněným plochám, kde bude voda 

zasakována. Odvodnění parkovišť je navrženo pomocí bodových vpustí a odvedeno 

do dešťové kanalizace. Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb 

konstrukcí. 

 

Obklady 

V interiéru budou obklady použity ve všech hygienických místnostech, za 

pracovními prostory v jednotlivých ordinací, v některých skladech, úklidových 

místnostech a technických místnostech. Výšky obkladů jsou uvedeny v půdorysech 

jednotlivých podlažích. Přesný vzhled keramických obkladů bude před objednávkou 

odsouhlasen investorem. Pod obklady bude jako podklady provedena 

vápenocementová jednovrstvá omítka. Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis 

skladeb konstrukcí.  

 

Povrchové úpravy  

Všechny prostory budou omítnuty jednovrstvou vápenocementovou, lehčenou 

omítkou. Omítky budou prováděny strojně. Po vyschnutí bude proveden finální 

malířský nátěr. Barevné provedení maleb bude upřesněno na základě projektu interiéru 

a v rámci autorského dozoru při realizaci stavby. Výmalba bude provedena malířskou 

interiérovou, silikátovou barvou.  

 Vnější povrch objektu je navržen z vláknocementových desek, které jsou 

probarveny. Barevná kombinace fasády bílo – červená. Desky budou ukotveny 

k nosnému hliníkovému nosnému systému provětrávané fasády. Podrobná skladba 

konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 



38 

  

Instalační šachty a stěny 

Stěny instalačních šachet jsou navrženy ze zdících tvarovek tloušťky 100 mm 

a 125 mm. V instalačních šachtách bude v každém podlaží revizní otvor osazený 

dvířky 750x750 mm s požární odolností.  

 

B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace za dodržení 

veškerých navržených stavebních materiálů a složení stavebních konstrukcí. Objekt 

byl navržen tak, aby zatížení na něj působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí 

stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

B.2.7.1 Technické řešení  

Stavební objekt medicínského centra bude napojen na areálové rozvody sítí, 

pomocí nově zbudovaných přípojek. Bude to přípojka vodovodu, splaškové 

kanalizace, kanalizace dešťové vody elektrické energie (připojení i k náhradnímu 

zdroji elektrické energie = dieselagregát), středotlakého plynovodu a sdělovacího 

kabelu. Zdrojem pro vytápění a teplou vodu budou plynové kondenzační kotle. 

 

B.2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 

 

Vytápění a příprava teplé vody 

 Návrh počítá s umístěním dvou plynových kotlů v suterénu objektu (S08 – 

Technická místnost), první pro vytápění objektu a druhý pro přípravu teplé vody. 

Vytápění objektu bude zajištěno primárně pomocí deskových otopných těles. Prostory 

vstupní haly v prvním nadzemním podlaží, stejně jako spojovací komunikační 

prostory (haly) ve druhém a třetím nadzemním podlaží budou doplněny o teplovzdušné 

konvektory v podlaze.  

 Příprava teplé vody bude zajištěna pomocí zásobníkových ohřívačů vody, 

které budou napojeny na plynový kotel. V celém objektu je navrženo cirkulační 

potrubí. 

 Objekt medicínského centra bude připojen na středotlakovou plynovou síť. 

Plynový rozvod uvnitř objektu bude přiveden do technické místnosti, kde budou 

umístěny plynové kotle. Jiné rozvody v objektu nejsou navrženy, nebudou umístěny 

žádné jiné plynové spotřebiče.  

 

Větrání  

 Větrání objektu je navrženo převážně jako přirozené, otvíratelnými otvory. 

Přirozené větrání bude doplněné o větrání pomocí vzduchotechnické jednotky, která 

bude umístěna v suterénu objektu a bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu. 

Rozvody do všech místností budou vedeny v instalačních podhledech, tak aby byla 

výměna vzduchu zajištěna ve všech prostorách objektu. Vzduchotechnická jednotka 

bude zajišťovat větrání ve všech podlažích objektu, včetně podzemních garáží, 

technických místností a výtahových šachet. Vzduchotechnická jednotka bude 

umožňovat také ochlazování a čištění přiváděného vzduchu. Přívod a odvod vzduchu 
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do centrální VZT jednotky bude pomocí potrubí vedeného v instalační šachtě a 

ukončeného nad střešní rovinou.  

 

ZTI 

 Splašková voda bude z objektu odváděna do splaškové kanalizace. Dešťová 

voda se střech bude sváděna do akumulačních nádrží, tak aby mohla být využívána 

k údržbě objektu a okolí. Akumulační nádrže budou pomocí přepadu napojeny do 

dešťové kanalizace. Odvodnění zpevněných plocha (parkoviště a chodníky) bude 

napojeno do dešťové kanalizace. Nouzové odvodnění anglických dvorků je napojeno 

na vsakovací jímku. Stavba bude zařízena běžnými zařizovacími předměty. 

Hygienické prostory pro návštěvníky budou mít v koupelnách zařízení pro podepření 

splňující požadavky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu – madla, 

sprchové kouty se sedátky, pákové baterie a budou uspořádány tak, aby bylo zajištěno 

bezproblémové užívání osobami se sníženou schopností pohybu. Všechny zařizovací 

předměty budou závěsné, záchodové mísy budou zavěšené na nosné konstrukci, která 

bude obezděna pomocí zdícího materiálu.  

 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 

a) rozdělení stavby a objektu do požárních úseku 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, včetně posouzení 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobku, včetně 

posouzení 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva  

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 

Kapitola o požárně bezpečnostním řešení je samostatnou přílohou práce. D.1.3 – 

Požárně bezpečností řešení.  
  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

B.2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a 

ochrany tepla. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2:Požadavky (10.2011); Změna 

Z1(4.2012). Viz samostatná příloha diplomové práce – složka č. 6 - Stavební fyzika. 

 

B.2.9.2 Energetická náročnost stavby  

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy je zpracovaná v části 

Stavební fyzika. Stavba byla zatříděna do kategorie B – úsporná. Průměrný součinitel 

prostupu tepla obálkou budovy je stanoven na Uem = 0,170 W/m2K. Stavba se 

soustřeďuje na zamezení vzniku tepelných mostů a využívá materiály a technologie 

pro provoz s úsporným využíváním energií. Výpočet energetického štítku obálky 

budovy je samostatnou přílohou diplomové práce. V rámci projektové dokumentace 

pro území rozhodnutí a stavební řízení se zpracovává Průkaz o energetické náročnosti 
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budovy, ten byl orientačně zpracován také v diplomové práci a pro stavební řízení by 

byl pouze dopracován.  

 

B.2.9.6 Posouzení alternativních zdrojů energií 

Pro objekt medicínského centra nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

 

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

komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.). 

Objekt medicínského centra je navržen a bude užíván souladu v souladu s 

dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 

ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Odvětrání medicínského centra je 

řešeno kombinací přirozeného větrání okny a nuceného větrání. Navržená 

vzduchotechnika bude zajišťovat nezbytné hygienické větrání všech místností v 

objektu. K vytápění medicínského centra jsou navrženy plynové kotle, které budou 

umístěny v technické místnosti a budou zásobovat otopnou vodu soustavu 

teplovodních radiátorů. Část vytápění bude řešeno pomocí teplovzdušného rozvodu 

VZT. Zásobování vodou bude z veřejného řádu. Odvod odpadních vod bude zajištěn 

splaškovou kanalizací. Veškeré odpady budou tříděny a ukládány do odpadních nádob 

v místnosti pro komunální odpad. Stavba bude zajišťovat, aby hluk, vibrace a prašnost 

byly na úrovni, která nezhoršuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 

Samotný stavební objekt neovlivní negativními účinky ani životní prostředí, čistotu 

ovzduší a nepřekračuje denní a noční limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku. 

Jsou splněny limity pro denní oslunění a osvětlení objektu.  Další osvětlení je zajištěno 

umělým světlem. Stavba bude navržena, aby všechny požadavky dle vyhlášky 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby byly splněny. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V dané lokalitě je předpokládán radonový index převážně ve střední kategorii. 

Celé podzemní podlaží je z hlediska hydroizolace řešeni jako bílá vana, není tedy 

využita izolace pomocí SBS asfaltových pásů. Protiradonovým opatřením je 

dispoziční uspořádání objektu a to že v podzemním podlaží nejsou navrženy žádné 

pobytové místnosti a je zajištěno odvětrávání všech místností v suterénu objektu.  

 

B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Výskyt bludných proudů nebyl v blízkosti stavby prokázán. Případná ochrana 

by byla popsána v příloze projektu elektroinstalace, která není součástí práce. 

 

B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba není navržena v území aktivní seizmicity. Stavba nemá opatření proti 

seizmicitě. 
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B.2.11.4 Ochrana před hlukem 

Budova o třech nadzemních podlažích je zhotovená jako těžká konstrukce. Jak 

svislé, tak vodorovné dělící a nosné konstrukce vyhovují na vzduchovou a kročejovou 

neprůzvučnost. Vzduchová neprůzvučnost stěn je zajištěna použitím akustických 

tvárnic v kombinaci s vhodnou tloušťkou stěn k danému prostoru. Stropní konstrukce 

jsou navíc opatřeny sádrokartonovým podhledem se vzduchovou mezerou, který 

slouží jako doplňková akustická izolace. Kročejové neprůzvučnosti je docíleno 

plovoucí konstrukcí podlahy, kdy jsou u obvodu stěn vrstvy podlahy odděleny 

izolačním páskem.  Hladina hluku ve venkovním prostoru nebude překročena. 

Doprava v blízkosti objektu se neuvažuje jako zdroj liniového hluku. Díky blízkosti 

nemocnice navíc spadá poloh objektu do zóny se zákazem troubení. S ohledem na 

všechny tyto aspekty není nutné stavbu chránit před hlukem. 

Stavební činnost během výstavby, stavebními mechanismy, hlučné práce 

včetně nákladní a automobilové dopravy budou realizovat v pracovních dnech od 7.00 

-19.00 hod. a v sobotu od 8.00 -16.00 hod. Veškeré stavební činnosti budou 

realizovány tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem. 

 

B.2.11.5 Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen novými přípojkami na stávající areálové inženýrské sítě. 

Inženýrské sítě budou k objektu přivedeny ze severní strany objektu). Hlavní rozvaděč 

elektřiny a hlavní uzávěr plynu jsou umístěny na hranici pozemku. Vodoměrná šachta 

s kanalizační šachtou jsou umístěny na pozemku investora. Všechny přípojky jsou 

napojeny na místní inženýrské sítě. Kanalizační přípojka je napojena pomocí 

kanalizační vložky pod úhlem 45°. Přípojky budou přivedeny k suterénu. 

 

B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

B.3.2.1 Vedení nízkého napětí 

Bude zřízena nová přípojka nízkého napětí elektrické energie. Tato přípojka 

bude ukončena pojistkovou skříní na hranici pozemku. V pojistkové skříni bude 

osazen hlavní jistič a elektroměrový rozvaděč s elektroměrem. Připojení stavby z této 

pojistkové skříně bude provedeno zemním kabelem. Délka vedení bude 9,2 m. Do 

pojistkové skříně bude také přiveden přívodní kabel z náhradního zdroje elektrické 

energie. Délka vedení 22,5 m. 

 

B.3.2.2 Splašková kanalizace 

Pro odvod splaškových vod z medicínské centra bude vybudovaná nová 

kanalizační přípojka DN 300 z hladkých trub PVC KG. Kanalizační přípojka bude 

napojena na stoku pomocí kanalizační vložky pod úhlem 45°. Hlavní revizní šachta 

bude umístěna na pozemku investora. Délka vedení bude 24,5m. 
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B.3.2.3 Dešťová kanalizace 

Svodná potrubí dešťové kanalizace ze střech budou připojena na akumulační 

nádrže s přepaden do dešťové kanalizace. Připojení stavby bude provedeno potrubím 

PVC DN 150. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude sváděna k bodovým vpustím 

a odváděna do dešťové kanalizace, zpevněné plochy budou spádovány k zeleným 

plochám, tak aby mohlo docházet také k vsakování dešťové vody. Délka vedení 338,5 

m.  

 

B.3.2.4 Vodovod 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudovaná nová vodovodní přípojka 

provedená z HDPE DN50. Vodovodní přípojka bude na veřejný vodovodní řád DN 

150 PE napojena navrtávacím pásem. Vodoměrná souprava s hlavním uzávěrem vody 

bude umístěna v typové plastové vodoměrné šachtě (1500x1000 mm) na pozemku 

investora. Délka vedení bude 8 m. 

 

B.3.2.5 Plynovod 

Plynovodní přípojka NTL je přivedena do HUP a z něj je dále plyn přiveden 

do objektu. Přípojka je zhotovena z potrubí HDPE 100 – 32x3. Délka přípojky bude 

9,2 m. 

 

B.3.2.6 Sdělovací vedení 

Objekt sportovního centra bude napojen na síť sdělovacích prostředků. Síť 

umožňuje přenos internetu. Délka vedení bude 15,8 m. 

 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení 

 Stavba medicínského centra je navržena na stavebním pozemku, který se 

nachází v areálu nemocnice Jihlava. Kolem pozemku prochází areálová účelová 

komunikace ze dvou stran. Na stávající komunikaci budou připojeny dva nové vjezdy. 

První na západní straně bude napojovat parkoviště pro návštěvníky centra s kapacitou 

69 parkovacích míst (včetně 4xZTP). Druhý vjezd na severní straně bude napojovat 

parkoviště pro zaměstnance centra s kapacitou 52 vnějších parkovacích míst a 15 

vnitřních parkovacích míst (včetně 3xZTP). Osvětlení parkoviště je napojeno na 

veřejné osvětlení ulice a je provozováno již v aktuálním stavu. V celém areálu 

nemocnice je omezena rychlost na 30km/h a vjezd do areálu je omezen pomocí závor.  

 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení je popsáno ve výše uvedeném odstavci.  

 

B.4.3 Doprava v klidu 

Součástí navrhované stavby je plocha parkoviště pro návštěvníky 

medicínského centra a zaměstnance. Parkoviště jsou dimenzována na 69 parkovacích 

míst (včetně 4xZTP) pro návštěvníky a 52 vnějších parkovacích míst (včetně 2xZTP) 

pro zaměstnance. V rámci zpevněné plochy před medicínským centrem je navržen 

stojan na kola s kapacitou 10 jízdních kol. 
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B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 

V okolí centra budou nově vybudovány chodníky pro pěší, které spojují 

parkovací plochy s objektem medicínského centra a navazují na stávající areálové 

chodníky. Chodníky jsou navrženy z betonové skládané dlažby. V řešeném území 

objektu se nenachází žádná cyklostezka. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 

Před zahájením stavebních prací bude v okolí stavby sejmuta ornice a uložena 

na určené místo na stavební parcele. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá 

ornice použita na terénní úpravy. Zpevněné plochy – chodníky, příjezdová 

komunikace a parkoviště budou provedeny z betonové dlažby. Zpevněné plochy 

budou spádovány na pozemek nebo do kanalizačního vpustí. Kolem objektu je navržen 

okapový chodník z říčního kameniva. Na pozemku bude po výstavbě obnovena zeleň, 

další prvky zahradní architektury se budou řešit samostatným projektem. 

 

B.5.2 Použité vegetační prvky 

Po dokončení stavby se provedou zahradnické úpravy podle 

architektonického návrhu. Bude použita vegetace přispívající k relaxaci a zdravému 

prostředí. Bude provedena výsadba nového trávníku. 

 

B.5.3 Biotechnická opatření 

Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1 Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady 

a půda 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je 

nutné minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení staveniště, jakož i 

ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. Veškeré materiály navrhované pro 

výstavbu nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Výstavba se nenachází v blízkosti 

léčebných pramenů. Výstavbou nebude narušena ochrana vodních zdrojů. Vzniklé 

stavební odpady budou řádně tříděny a likvidovány podle katalogu MŽPČR.  Odpady 

produkované provozem budou tříděny a využitelné odpady se budou vyvážet k 

recyklaci. Kontejnery pro tříděný i komunální odpad bude ukládány na místo k tomu 

navrženém.  

 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu -ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině apod. 

Nerostné zdroje se v dotčeném území nenachází. Změny hydrogeologických 

charakteristik se nepředpokládají. Veškeré materiály navrhované pro výstavbu 

nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba 

nemá negativní vliv na životní prostředí. V místě stavby se nenacházejí žádné 
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dřeviny ani památné stromy, jejich ochrana není nutná. S ochranou rostlin a 

živočichů se v rámci stavby nepočítá. Ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou 

zachovány. Záměr zahrnuje výsadbu nových stromů, listnatých, jehličnatých i 

ovocných. 

 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura2000. 

 

B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení 

vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Neřeší se, není pro tuto stavbu požadováno. 

 

B.6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřeší se, není pro tuto stavbu požadováno. 

 

B.6.6  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma se v řešeném území ve stávajícím stavu 

nevyskytují. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba 

splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/200 Sb. Objekt bude během prováděcích pracích 

oplocen a uzamčen. Při stavbě bude dodržována bezpečnost stavby a nebudou tak v 

ohrožení pracovníci ani obyvatele okolních domů, návštěvníků a pracovníků 

nemocnice Jihlava.  

 

B.8 Zásady organizace stavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z nově 

vybudovaných přípojek. Stavební materiál bude na stavbu dovážen postupně a bude 

skladován na staveništi, kde bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.  

 

B.8.2  Odvodnění staveniště 

Základovou zeminou tvoří propustná zemina – velké množství vody by se 

nemělo nikde vyskytovat, voda by se měla přirozeně vsakovat. V případě výskytu 

dešťové vody ve výkopech, která by zabraňovala realizaci základů, dojde k odčerpání 

této vody čerpadlem na pozemek stavebníka, kde dojde k přirozenému vsakování. 

Nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné 

komunikace. 
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B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu  

Staveniště bude na místní sousední komunikaci napojeno stejným způsobem 

jako budoucí stavební objekt. Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a 

vody z nově vybudovaných přípojek. 

 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Jelikož 

se navrhovaný objekt bude realizovat v areálu nemocnice při jejím plném provozu je 

při realizaci stavby potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 

prašnosti, vibrací, apod. Objekt bude během prováděcích pracích oplocen a uzamčen. 

Po ukončení stavebních a zemních prací se zhotovitel zaručuje vyčistit staveniště i jím 

přiléhající pozemky, které byly stavbou dotčeny. Zároveň zajišťuje čistotu 

přístupových komunikací po celé době výstavby navrhovaného objektu. 

 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Budoucí staveniště je v současné době využíváno jako nezpevněné parkoviště, 

vyskytují se zde drobné keře a stromy, které budou pokáceny a odborně zlikvidovány. 

Staveniště bude oploceno svislým staveništním oplocení do výšky 1,8 m a tím bude 

zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 

 

B.8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro skladování materiálů, zařízení staveniště apod. bude využíván pozemek 

staveniště. Výstavba tedy nevyžaduje zábor ostatních pozemků. 

 

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V průběhu stavebních prací nedojde k narušení či uzavření žádné veřejné 

komunikace. Nebude tedy třeba zajišťovat žádné obchozí trasy. 

 

B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace  

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění vjezdem na 

veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště a 

kontrolovat stav přilehlých komunikací. V průběhu realizace stavby se předpokládá 

vznik následujících druhu odpadu 

 

číslo odpadu  druh odpadu  způsob odstranění 
17 01 01  beton    O 
17 01 02  cihla    O 
17 02 01  dřevo    O 
17 02 02  sklo    O 
17 02 03  plasty    O 
17 04 05  železo/ocel   O 
17 05 01  zemina/kameny  O 
17 09 04  směsný stavební odpad O 
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Odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, 

spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. 

Nekontaminovaný kovový odpad bude odvážen do sběrných surovin. Dále zde bude 

vznikat směsný komunální odpad. Tento odpad bude ukládán do nádob (popelnic) a 

bude likvidován oprávněnou organizací. Zemina, kameny, papírové obaly, dřevo, 

zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli, igelitové obaly. 

Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 

185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky c. 383/2001 Sb. a 

předpisu souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště 

 

 

B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 

zemin 

Před zahájením výkopových prací se z téměř celého pozemku sejme orná půda 

v mocnosti 300mm. Prostranství sejmuté ornice je shodné s umístěním stavby a 

přilehlých přístupových a parkovacích ploch. Vzhledem k velikosti pozemku se 

navrhuje umístění skládky orné půdy na jihovýchodní části pozemku. Maximální 

výška skladované zeminy je1,5m. Podle přesné plochy zabraného pozemku se pak určí 

možnost využití pozemku pro další uložení výkopku.  Vzhledem k rozměrům 

výkopových prací bude velké množství vykopané zeminy uložené zeminy na 

prozatímní skládku, tato zemina pak bude použita pro terénní úpravy okolo pozemku. 

 

B.8.10 ochrana životního prostředí při výstavbě 

Speciální požadavky na životní prostředí v průběhu stavby nejsou. Celá stavba 

je navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných mechanizačních 

prostředků. Stavba ani její zařízení nemají negativní účinky na životní prostředí, 

zejména nejsou zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, 

zápachu. Po dobu přípravy území a výstavby budou eliminovány dopady na životní 

prostředí (zejména zvýšená prašnost), které mohou být vyvolány jak vlastními 

stavebními pracemi, tak i provozem vozidel. Uložení sypkého materiálu musí být 

zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb. V případě dlouhodobého sucha 

skrápěním uloženého materiálu a staveniště. Zhotovitel stavby je odpovědný za 

náležitý technický stav svého strojového parku. Po dobu provádění stavebních prací je 

třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní 

limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité mechanizmy budou 

povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniku olejů či PHM do terénu. 

Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci pudy, 

povrchových a podzemních vod. Stavba bude disponovat minimálně vypůjčením 

soupravy pro asanaci případného úniku ropných látek. Jakékoliv znečištění bude 

okamžitě asanováno. 

 

B.8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby je nutno dodržet všechny příslušné normy a předpisy a při 

stavební činnosti musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle příslušných 

zákonů, vyhlášek, nařízení a ČSN. Jedná se zejména o: 
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- Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon - Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce  

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

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

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

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

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

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

provoz a používání strojů a technických zařízení  

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

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.  

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

prostředí - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby - Vyhláška 

č. 48/1982., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění vyhl.č. 207/1991 Sb., vyhl.č. 352/2000 Sb., a vyhl. č. 

192/2005 Sb. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na osobní a ochranné prostředky.  

 

Zhotovitel musí zajistit, aby v průběhu výstavby byla zajištěna a dodržována 

bezpečnost práce při provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě budou před 

vstupem na staveniště informováni o možných rizicích při provádění staveb, 

seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, budou poučeni o pohybu na staveništi, 

manipulaci a dopravě s materiálem, nářadím a dalším vybavením. Všichni 

zaměstnanci budou proškoleni z BOZP. Zhotovitel zajistí staveniště v potřebném 

rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. Podle podmínek na 

pracovištích budou viditelně vyvěšené bezpečnostní a výstražné tabulky.  Na staveništi 

je nutno dodržovat zásady požární ochrany, které vylučují možnost vzniku požáru a 

tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Při stavbě je nutno dodržovat požárně-

bezpečnostní předpisy. 

 

B.8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob  

Nejsou uvažovány žádné výstavbou dotčené stavby vyžadující bezbariérové 

užívání. 

 

B.8.13 Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Stavba a staveniště se budou nacházet pouze na pozemcích investora a nebude 

zasahovat do veřejné komunikace. Při krátkodobém využití veřejné komunikace, např. 

při dodávce materiálu, apod., je dodavatel povinen zajistit bezpečný průjezd pro okolní 

vozidla a průchod pro chodce. Na ulici bude umístěna značka pozor výjezd vozidel 

stavby. Zhotovitel zaručuje čistotu vozovky. 
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B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – 

provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby za provozu, ani 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. Provádění musí odpovídat 

náležitým technologickým postupům. 

 

B.8.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 24 měsíců. Přesnější údaje a členění na 

etapy nebylo stanoveno. Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají 

běžný postup výstavby. 
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D.1.1 Architektonicko – stavební řešení   

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Účel objektu 

Novostavba medicínského centra bude sloužit pro obyvatele města a širšího 

okolí jako zdravotnické zařízení. 

 

Funkční náplň 

V objektu medicínského centra převažují z hlediska funkční náplně ordinační 

prostory, které jsou doplněny o sesterny a čekárny. V objektu je také navržena lékárna 

s vlastním zázemím dále pracoviště RTG, prostory jednodenní chirurgie a kanceláře 

pro vedení centra. V každém ze tří nadzemních užitných podlažích jsou navrženy 

hygienické prostory pro návštěvníky i zaměstnance. Celé podzemní podlaží je řešeno 

jako provozní a nachází se zde technické zázemí, skladovací prostory a parkovací 

místa pro personál. Součástí navrhované stavby je plocha parkoviště pro návštěvníky 

medicínského centra a zaměstnance. Parkoviště jsou dimenzována na 69 parkovacích 

míst (včetně 4xZTP) pro návštěvníky a 52 vnějších parkovacích míst (včetně 2xZTP) 

pro zaměstnance. V rámci zpevněné plochy před medicínským centrem je navržen 

stojan na kola s kapacitou 10 jízdních kol. 

 

Kapacitní údaje 

SO-01 Medicínské centrum MEDCEN v Jihlavě. 

Plocha pozemku:    22 706 m2 

Zastavěná plocha:          1 197 m2 

Obestavěný prostor:    21 168 m3 

Zpevněná plocha:     

Parkoviště a příjezdové cesty:  4 100 m2 

Chodníky pro pěší:    1 400 m2 

Opěrné stěny a sjezd do 1PP:   300 m2 

Dětské hřiště:     225 m2 

Záložní zdroj elektrické energie:  43 m2 

Celkem     6 068 m2 

 

Počet podlaží:  3x užitné nadzemní podlaží, 1x užitné 

podzemní podlaží 

Výška atiky od UT:    14, 115 m (17, 375 m) 

Počet zaměstnanců:    59 

Počet návštěvníků:    236 

 

Počet vnějších parkovacích míst:    

pro zaměstnance: 50 + 2x ZTP 

pro návštěvníky: 59 + 4x ZTP + 6x kočárky 

 

Počet vnitřních parkovacích míst: 

pro zaměstnance: 14 + 1x ZTP 
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b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Objekt medicínského centra je navržený jako zděný objekt s plochou 

jednoplášťovou střechou. Tvarové řešení připomíná písmeno H. Navrhovaný objekt 

má 1 podzemní a 3 nadzemní užitná podlaží. Celková zastavěná plocha je 1 197m2, 

objekt je plně podsklepen. Tvarové uspořádání připomínající písmeno H rozděluje 

objekt do 3 částí, které jsou však vzájemně provozně i funkčně propojeny. Ve středové 

části, která vytváří centrální společný prostor napříč všemi podlažími, jsou umístěny 

také vstupy do objektu (1xhlavní, 2x vedlejší).   

 Z pohledu materiálového řešení se jedná o zděnou stavbu v kombinaci 

s železobetonem (vodostavebním) a prefabrikovanými betonovými stropními panely.   

Plochá střecha jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev a PVC hydroizolační 

vrstvou. Obvodové nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou navrženy 

s provětrávaným pláštěm. Pohledová část provětrávaného pláště je navržena 

z fasádních obkladových desek CEMBRIT Cover, které jsou v soklové části a ve 

viditelné části podzemního podlaží doplněny o mozaikovou omítku. 

 Barevné řešení objektu: 

 Střecha – PVC hydroizolace + prané říční kamenivo  

(šedá + bílo hnědá) 

 Fasáda – obkladové desky CEMBRIT + mozaiková omítka 

(bílá RAL 9010, červená RAL 3028, RAL 7047) 

 Komín – pohledové betonové tvárnice 

(černošedá antracit RAL 7016) 

 Oplechování – lakované pozinkované  

(černá 9005) 

 Výplně otvorů – hliníkové 

(černošedá antracit RAL 7016) 

 Zámečnické výrobky 

(černošedá antracit RAL 7016) 
 

Dispoziční řešení 

Objekt je navržen jako celek a v průběhu výstavby nebude dělen na etapy. 

Z konstrukčního hlediska se jedná o kombinaci podélného a příčného systému. Objekt 

medicínského centra je dělen na nadcházející provozní celky. 

o Společné (veřejné) komunikační prostory (haly, chody, schodiště, 

výtahy). 

o Parkovací prostory (podzemní garáže) 

o Skladovací prostory (sklady, archiv) 

o Technické a technologické prostory (kotelna, technická místnost) 

o Provozní prostory (údržba, recepce se zázemím, denní místnosti se 

zázemím, úklidové místnosti) 

o Ordinační prostory (jednotlivé ordinace, vyšetřovny, sesterny,…) 

o Čekárny  

o Hygienické prostory pro návštěvníky  

o Kancelářské prostory  

o Lékárenské prostory 

o Prostory jednodenní chirurgie  
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Suterén je celý navržen jako podlaží přístupné pouze pro zaměstnance 

medicínského centra. Nachází se zde parkovací prostory pro personál, technické a 

technologické prostory, skladovací prostory a prostory pro údržbu objektu. Jako hlavní 

komunikační a spojovací prostor je navržena prostorná hala, která je z každé strany 

ukončena schodištěm s výtahem. 

Všechna nadzemní podlaží jsou „rozdělena“ na tři části: levá, prostřední a 

pravá část. 

Hlavní vstup do objektu je v prvním nadzemním podlaží. Ze vstupní haly jsou 

přístupné schodišťové prostory v pravém a levém křídle. V levém křídle je navržena 

jedna ordinační jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále pak dvě ordinace se 

společnou čekárnou a lékárna. Ve střední části objektu jsou navrženy provozní a 

hygienické prostory pro zaměstnance i návštěvníky. V pravém křídle je navržena jedna 

ordinační jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále pak dvě ambulantní ordinace 

chirurgie, jedna ambulantní ordinace ortopedie, RTG ozařovna a společná velkoplošná 

čekárna. Levé i pravé křídlo má dva vedlejší vstupy (únikové východy), přístupné 

z lékárny a čekárny.  

V levém křídle druhého nadzemního podlaží je navržena jedna ordinační 

jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále pak ordinace dentální hygieny, ordinace 

endokrinologie se sesternou, gynekologická a urologická ordinace každá s vlastní 

sesternou. Všechny ordinace mají společnou velkoplošnou čekárnou, ze které vede 

také únikový východ na požární schodiště. Ve střední části objektu jsou navrženy 

provozní a hygienické prostory pro zaměstnance i návštěvníky. V pravém křídle je 

navržena jedna ordinační jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále pak ordinace 

pro praktické dětské lékaře s vlastní sesternou, čekárnou a hygienickým zázemím. 

Ordinace jsou propojeny společným velkoplošným prostorem (čekárnou), ze které 

vede únikový východ na požární schodiště. 

Třetí nadzemní podlaží je v levém křídle velice podobné druhému nadzemnímu 

podlaží, nachází se zde jedna ordinační jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále 

pak oční ordinace, ORL ordinace a dvě ordinace zubního lékaře, každá z ordinací má 

vlastní sesternu. Všechny ordinace mají společnou velkoplošnou čekárnou, ze které 

vede také únikový východ na požární schodiště. Ve střední části objektu jsou navrženy 

provozní a hygienické prostory pro zaměstnance i návštěvníky. V pravém křídle je 

navržena zde jedna ordinační jednotka s vlastní sesternou a čekárnou, dále pak dvě 

kanceláře a prostory jednodenní chirurgie.  
 

Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nutně dodržuje provoz pro osoby se zhoršenou schopností pohybu a 

orientace, je tedy v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Všechny podlaží medicínského centra jsou propojeny výtahem, který splňuje 

požadavky pro bezbariérový výtah. Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou do 20 mm. 

Hlavní vstup je řešen bezbariérově. Před vstupem do budov je vždy minimální plocha 

1 500x2 000 mm. Vstupy do objektu jsou vždy nejméně 1 250 mm široké a minimální 

šířka jednoho křídla 900 mm. Dveře by měly být zaskleny minimálně od výšky 400 

mm. V objektu se dále nachází hygienické zázemí pro návštěvníky centra, ve kterých 

jsou také 2 samostatné kabiny s WC pro osoby se sníženou schopností pohybu 

(muži/ženy). Prosklené dveřní a okenní výplně budou ve výšce 800 -1000 a ve výšce 

1400 -1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 

mm nebo pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 

mm jasně viditelnými oproti pozadí. Na navrhovaném parkovišti pro návštěvníky 
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centra jsou řešena čtyři parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  

 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení 

Podrobně popsáno v předchozím bodě zprávy b) Dispoziční řešení 

 

Technologie výroby 

Technologie výroby se v objektu medicínského centra nevyskytuje. 

 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

Bourací práce 

Na pozemku určeném k výstavbě stavby medicínského centra se nenachází 

žádné stávající objekty. Nebude docházet k bouracím pracím. 

 
Vytyčení stavby 

Vytyčení stavby bude provedeno pomocí souřadnic (S – JTSK) kvalifikovanou 

osobou. Výška 0,000 bude rovna 535,10 m n.m. 

 

Zemní práce 

Před skrývkou ornice se provede vytyčení stavby a převzetí výškové úrovně 

0,000 m investorem stavby. Bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm v ploše budoucího 

medicínského centra a zpevněných ploch kolem objektu. Skrývka ornice bude uložena 

na pozemku pro pozdější úpravu terénu. Po sejmutí ornice se provede vyhloubení jámy 

do hloubky 4,05 m pod úroveň 0,000. Posledních 100 mm bude ručně vyhloubeno 

těsně před započetím betonáže. Základová spára bude v hloubce 4,15 m pod úroveň 

0,000. Zároveň při výkopu musí být zřízeny dočasné odvodňovací rýhy se sklonem 

5,0 %. Budou také provedeny výkopy pro umístění inženýrských sítí. Konečné terénní 

úpravy kolem stavby se budou týkat napojení původního terénu a nově navržených 

ploch. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním základové spáry. 

Základová spára musí být před betonáží základů rovinná, kvalitní a celistvá. Nesmí se 

drolit a téct. Před vyléváním betonu základové konstrukce se provede uzemění objektu 

zemnícím páskem FeZn. Pásek se vytáhne rozích objektu nad terén pro pozdější 

napojení na bleskosvod. 

 

Základové konstrukce 

Předpokládaná zemina v prostoru stavby je F3 – hlína písčitá, konzistence 

pevná, propustná s únosností zeminy v základové spáře Rdt = 275 kPa. Při odkrytí 

základové spáry je nutno přizvat statika nebo stavbyvedoucího a posoudit základové 

poměry. V případě nevhodných základových poměrů je nutné přehodnotit zakládání 

stavby. Výkop základové desky se musí ihned betonovat. Při výkopových pracích se 

ponechá základová spára skrytá ve 100 mm zeminy, která se odstraní až bezprostředně 

před betonáží. Vzhledem k celoplošnému podsklepení je bezpečně dodržena 

nezámrzná hloubka základu.  

 V celé ploše budoucí základové desky bude nejprve provedena podkladní 

betonová deska z prostého betonu C16/20, v tloušťce 100 mm bez vyztužování. 

K oddělení podkladního betonu od základové desky bude použita separační stavební 

PE fólie. Základová deska bude provedena z vodostavebního železobetonu C30/37, 
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v tloušťce 400 mm s betonářskou výztuží B500B. Základová konstrukce pod 

výtahovou šachtou se základovou spárou v hloubce 5,05 m pod úroveň 0,000, bude 

provedena v tloušťce 300 mm také s podkladní betonovou deskou v tloušťce 100 mm. 

Při betonáži základové desky není nutné zohledňovat prostupy pro inženýrské sítě, ty 

budou vedeny v prostupech ve stěnách nad úrovní základové konstrukce.  

 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce objektu tvoří kombinace monolitické železobetonové 

stěny, monolitických železobetonových sloupů a zdících tvarovek Heluz. 

V podzemním jsou obvodové nosné stěny navrženy z monolitického vodostavebního 

betonu C30/37 s betonářskou výztuží B500B. Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy 

jako monolitické železobetonové sloupy C30/37, průřezové rozměry sloupů navrženy 

na 500x500mm a další nosnou konstrukcí jsou stěny ze zdícího materiálu Heluz P15 

25 broušená. V nadzemních podlažích jsou obvodové nosné stěny navřeny ze zdících 

prvků Heluz Family 30 broušená a Heluz Family 25 broušená. Vnitřní nosné 

konstrukce jsou navrženy jako zděné z materiálu Heluz P15 25 broušená. Stěny 

výtahové šachty jsou zděné z materiálu Heluz AKU 20, doplněné o zpevnění pomocí 

železobetonových věnců. Rozměry železobetonových prvků jsou určeny pouze 

orientačně a je třeba provést statický výpočet. Návrh a umístění výztuží a posouzení 

konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této 

práce. Zdivo bude prováděno dle technologického postupu výrobce. 

Dělící nenosné zdivo je ve všech podlažích objektu navrženo ze zdícího 

materiálu Heluz. Dělící konstrukce z větším požadavkem na zvukovou izolaci jsou 

navrženy z tvarovek Heluz AKU tloušťky 200mm, případně z příčkovek Heluz 11,5 

doplněných o akustickou SDK předstěnu s jednoduchým opláštěním a zvukovou 

izolací tloušťky 60mm. Dělící konstrukce bez nároků na zvukovou izolaci jsou 

navrženy z příčkovek Heluz 11,5. 

Všechny svislé konstrukce budou omítnuty z obou stran strojní omítkou 

vápenocementovou omítkou, nebo obloženy keramickým obkladem.  Příčky tloušťky 

115 mm budou ukončeny minimálně 25 mm pod spodní hranou nosné stropní 

konstrukce pro umožnění sednutí stropního panelu. Podrobná skladba konstrukcí viz 

příloha Výpis skladeb konstrukcí 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce tloušťky 250 mm jsou tvořeny pomocí železobetonových 

prefabrikovaných panelů Spiroll, doplněných o železobetonové zpevňující průvlaky 

umístěné pod AKU stěny. Železobetonové ztužující věnce budou součástí stropní 

desky. Překlady v nosných zdech jsou navrženy jako systémové od výrobce Heluz, 

nad otvorem o velké světlosti je navržen překlad pomocí IPE ocelových profilů 

doplněných o tepelnou izolaci. V podzemním podlaží jsou překlady v obvodových 

stěnách navrženy z monolitického vodostavebního železobetonu. Všechny průvlaky o 

objektu jsou navrženy jako monolitické železobetonové min. C20/25. Návrh a 

umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického 

posudku, který není součástí této práce. Ve všech nadzemních podlažích je navržen 

SDK podhled se zvukovou izolací. 

 

Schodiště 

V medicínském centrum jsou navržena dvě hlavní schodiště. Obě schodiště 

jsou navržena jako dvouramenná, železobetonová, monolitická s obložením z 

keramické dlažby. Schodišťová ramena jsou uložena na mezipodlažní podestu a na 
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nosný železobetonový průvlak v úrovni hlavního podlaží. Mezipodlažní podesta je 

vetknuta do schodišťových nosných zdí (viz výkres tvaru stropu). Schodišťové stupně 

budou součástí železobetonové desky. Šířka ramene je 1350 mm. Schodišťové stupně 

z 1S do 1NP mají výšku 132,7 mm a šířku 300mm, v NP  mají výšku 151,8 mm a šířku 

300 mm. Zábradlí je tvořené madlem ve výšce 1000 mm a 500mm. Konstrukci 

schodiště je nutné provádět v součinnosti s betonáží stropní desky. Obě schodiště jsou 

provedeny ze železobetonu z betonu C 20/25 a oceli B500B, třída prostředí XC1, 

konstrukční třída S4 s frakcí kameniva do 8 mm, tloušťka schodišťových desek bez 

stupňů je 150 mm. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno 

na základě statického posudku, který není součástí této práce. Podrobná skladba 

konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

V objektu je navrženo ještě pomocné schodiště o třech stupních, které slouží 

k výstupu na plochou střechu. Toto schodiště je navrženo jako dřevěné ze smrkových 

hranolů 40x40 mm. Spojení příčných, podélných a ztužujících hranolů je zajištěno 

pomocí L profilů 40x40x2 mm. Nášlapná vrstva je navržena ze smrkových 

hoblovaných a lakovaných prken 200x20x1650 mm. Výška schodišťových stupňů je 

150 mm a šířka 300 mm. 

Součástí objektu je také vnější ocelové, požární schodiště. Toto schodiště je 

řešeno jako samostatný stavební objekt SO-07. Schodiště bude točité o 360° 

s nástupem na podestě v úrovni 2NP a 3NP. Nosnou částí schodiště je vřeteno, které 

bude spojeno s nosnou částí vnějších podest IPE profily.  

 

Střecha 

Střecha medicínského centra je navržena jako plochá, jednoplášťová, 

nepochozí střecha. Nosná konstrukce střechy je tvořena pomocí železobetonových 

prefabrikovaných panelů Spiroll o tloušťce 250 mm. Na panelech je jako parozábrana 

- natavený asfaltová SBS modifikovaný pás GLASTEK 40 mineral tloušťky 4 mm. Na 

parozábranu je položena tepelná izolace EPS 200. První vrstvu tvoří spádové klíny 

(spád 3%) v tloušťce 60 – 521 mm, druhá vrstva tepelné izolace je konstantní tloušťky 

180 mm. Obě vrstvy jsou provedeny tak aby byli prostřídány svislé spáry. Jako 

hydroizolační vrstva je navržena fólie z měkčeného PVC o tloušťce 1,8 mm. Celá 

skladba střechy bude zatížena stabilizační vrstvou z praného říčního kameniva frakce 

16/32 o tloušťce 150 mm. Střešní rovina je odvodněná střešními vtoky a 

bezpečnostními přepady Topwet. Střešní vtoky jsou svedeny do svodného potrubí, 

které je napojeno na dešťovou kanalizaci. Dále je potrubí napojeno na akumulační 

nádrže. Potrubí uvnitř objektu bude vedeno v šachtách. Střecha výtahové šachty bude 

provedena obdobně jako střecha nad částí 3NP. Rozdíl pouze v typu hlavní 

hydroizolační vrstvy, která bude k podkladu kotvena pomocí lepení. Odvodnění je 

vnější do podokapního žlabu, který je sveden na volnou plochu střechy celého objektu. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Skleněné zastřešení  

Nad hlavním vchodem a nad vchody pro zaměstnance se provede skleněné 

zavěšené zastřešení, které se bude kotvit zavěšenými táhly do nosné obvodové 

konstrukce. Táhla budou kotvena přes fasádní desky nebo kontaktní zateplovací 

systém na kruhových nerezových terčích. Všechny prvky budou z nerezavějící oceli, 

skla budou dvojitá, tvrzená a s bezpečnostní vložkou sevřenou skly. Pro hlavní vstup 

je rozměr zastřešení 2250x8900 mm pro vedlejší vstupy a únikové východy 

1000x2250 mm.  
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Komín 

Komínové těleso, které začíná v technické místnosti v1S, je navrženo z 

komínového systému (2x jedno-průduchový) komín s tenkostěnnou keramickou 

izolační vrstvou. Vnitřní průměr 160 mm. Komín od stěny dilatačně odděleno 30 mm 

minerální izolace. Vybírací otvor 150x300 mm je umístěn v technické místnosti v 1S 

ve výšce 300mm nad podlahou. Komín vyveden 1000 mm nad rovinu střešní atiky. Po 

celé délce komínu je těleso klasicky omítnuto a vyztuženo výztužnou tkaninou z 

důvodu možných tepelných změn. Pro vytápění a přípravu teplé vody se použijí dva 

plynové stacionární kondenzační kotle. Přesným výpočtem potřeby a spotřeby tepla se 

tato projektová dokumentace nezabývala. 

 

Hydroizolace 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude z asfaltového modifikovaného pásu 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v tloušťce 4 mm s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny. Asfaltový pás bude vytažen 290 mm nad úroveň upraveného terénu a 950 mm 

pod úroveň upraveného terénu (stěny suterénu provedeny jako tzv. bílá vana). 

Hydroizolace v koupelnách a mokrých provozech bude provedena z hydroizolační 

hmoty pro vnitřní použití ve dvou vrstvách. Jako hydroizolace ploché střechy je 

navržena fólie z měkčeného PVC-P se skelnou výztužnou vložkou, folie je určena ke 

kotvení pomocí přitížení. Na střeše výtahové šachty bude použita jako hlavní 

hydroizolační vrstva fólie, která umožňuje kotvení pomocí lepení. Podrobná skladba 

konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Tepelná izolace 

Objekt je opatřen zateplovacím systémem s provětrávanou mezerou. Je 

navržená tepelná izolace z minerálních vláken (čedičová vlna) Isover Fasill NT, 

tloušťka 200 mm. Provětrávaná mezera je navržená v tloušťce 42 mm. Pod zeminou 

je objekt kontaktně zateplen vrstvou tepelné izolace ISOVER EPS PERIMETR 

tloušťky 160 mm. Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí desek z pěnového 

polystyrenu ISOVER EPS 200 tloušťky 60 – 521 mm + 180 mm. Zateplení podlahy v 

suterénu bude provedeno pomocí desek z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 200 v 

tloušťce 100 (80) mm. Zateplení stropu 1S je navrženo ze zvukové a tepelné izolace 

Isover NF 333, v tloušťce 190 mm. Do podlah v nadzemních podlažích je navržena 

zvuková a tepelná izolace Isover T-N, v tloušťce 50 mm. Podrobná skladba konstrukcí 

viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Výtah 

Výtahová šachta bude vyzděna ze zdích tvarovek Heluz AKU P15 tloušťky 200 mm 

doplněna o železobetonové ztužující věnce v místě kotvení výtahového zařízení, beton 

C25/30. Vnitřní rozměr je 2500x1650 mm. Šachta je založena na železobetonové 

základové desce tloušťky 300 mm. Je navržen výtah Kone Monospace 500, bez 

strojovny, rozměr kabiny 2100x1100 mm, jednostranně posuvné dveře šířky 900 mm. 

Výtah má nosnost 1000 Kg a rychlost 1 m/s. Návrh a umístění výztuží a posouzení 

konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této 

práce. Jedná se o výtah s možností přepravy osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace. 
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Výplně otvorů 

Jako výplně oken jsou navržena hliníková okna s izolačním trojsklem. Celkový 

součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Okna jsou navržena jako 

předsazená a jsou kotvena přes L profily do nosné konstrukce. Kotvení bude na bocích, 

na spodním i horním rámu oken. Typy oken a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. 

Vnější dveře jsou navrženy hliníkové prosklené nebo plné a s nadsvětlíkem s 

izolačními trojskly. Celkový součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. 

Typy dveří a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. Vnitřní dveře jsou navřeny jako 

dřevěné s dřevěnou obložkouvou zárubní, jako dřevěné s ocelovou zárubní dále jako 

hliníkové s rámovou zárubní a automatickým otvíráním. Některé vnitřní dveře jsou 

doplněny o nadsvětlík. Vnitřní dřevěné dveře přístupné veřejnosti budou osazeny v 

obložkových zárubních s foliovaným povrchem laminátu (CPL), stejně tak samotné 

křídla dveří, které mají výplň z dutinové dřevotřísky. Dveře v suterénu v technickém 

zázemí budou s výplní papírové voštiny a s fóliovým povrchem osazené v ocelové 

zárubni. Dveře oddělující samostatné požární úseky (kotelna, schodiště) budou 

protipožární, viz PBŘ. Typy dveří a otevíravost je uvedena ve výpisu výrobků. 

 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s různou nášlapnou vrstvou, dle 

provozu místnosti. V místnostech s mokrým provozem, v chodbách, šatnách a 

skladech je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby tl. 10 mm. V podzemních 

garážích je jako nášlapná vrstva navržena epoxidová stěrka. Ve všech ostatních 

prostorech je nášlapná vrstva tvořena PVC krytinou. Všechny podlahy jsou ukončeny 

soklem z materiálu odpovídajícímu použité nášlapné vrstvě podlahy. Na rozhraní mezi 

jednotlivými typy podlah budou použity přechodové lišty. Podrobná skladba 

konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Zpevněné plochy 

Kolem medicínského centra je provedený okapový chodník šířky 400 mm 

z praného říčního kameniva lemovaný betonovým obrubníkem. Zpevněné plochy 

budou provedeny z betonové dlažby uložené do štěrkového zhutněného lože. 

Zpevněné plochy budou spádovány k zatravněným plochám, kde bude voda 

zasakována. Odvodnění parkovišť je navrženo pomocí bodových vpustí a odvedeno 

do dešťové kanalizace. Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb 

konstrukcí. 

 

Obklady 

V interiéru budou obklady použity ve všech hygienických místnostech, za 

pracovními prostory v jednotlivých ordinací, v některých skladech, úklidových 

místnostech a technických místnostech. Výšky obkladů jsou uvedeny v půdorysech 

jednotlivých podlažích. Přesný vzhled keramických obkladů bude před objednávkou 

odsouhlasen investorem. Pod obklady bude jako podklady provedena 

vápenocementová jednovrstvá omítka. Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis 

skladeb konstrukcí.  

 

Povrchové úpravy  

Všechny prostory budou omítnuty jednovrstvou vápenocementovou, lehčenou 

omítkou. Omítky budou prováděny strojně. Po vyschnutí bude proveden finální 

malířský nátěr. Barevné provedení maleb bude upřesněno na základě projektu interiéru 
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a v rámci autorského dozoru při realizaci stavby. Výmalba bude provedena malířskou 

interiérovou, silikátovou barvou.  

 Vnější povrch objektu je navržen z vláknocementových desek, které jsou 

probarveny. Barevná kombinace fasády bílo – červená. Desky budou ukotveny 

k nosnému hliníkovému nosnému systému provětrávané fasády. Podrobná skladba 

konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Instalační šachty a stěny 

Stěny instalačních šachet jsou navrženy ze zdících tvarovek tloušťky 100 mm 

a 125 mm. V instalačních šachtách bude v každém podlaží revizní otvor osazený 

dvířky 750x750 mm s požární odolností. 

 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena a bude muset být provedena tak, aby byla při užívání 

bezpečná. Všechny konstrukce a prvky jsou navrženy a musí být provedeny v souladu 

s platnými normami a vyhláškami. 

 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - 

hluk, vibrace 

Viz samostatná příloha Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatná příloha Složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 

 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Dodržení pracovních postupů a návodů, které stanovil výrobce, zajišťuje 

požadovanou jakost provedení. Všechny použité materiály musí mít požadované 

vlastnosti, které jsou uvedené v projektové dokumentaci. S materiály musí být 

manipulováno přesně v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny výrobcem, a 

montáž nebo provádění konstrukcí musí být v souladu s montážními návody a 

doporučeními konkrétního výrobku nebo systému.  

 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Stavba objektu medicínského centra nemá žádné netradiční technologické 

postupy a jiné zvláštní požadavky. Jediným specifikem stavby, je použití tzv. bílé vany 

– vodostavebního betonu pro provádění základové desky a svislých obvodových 

konstrukcí v podzemním podlaží.  

 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby 

Dokumentace zpracovaná zhotovitelem musí splňovat požadavky platných 

norem, vyhlášek a zákonů. 
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k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek 

Je vyžadována přísná kontrola zakrývaných železobetonových konstrukcí, 

především na správné uložení izolace, množství a druh výztuže, průměry výztuže a 

krytí betonem. Žádné speciální kontroly ani měření nad rámec požadavků 

technologických předpisů a norem není nezbytně nutné. 

 

l) Výpis použitých norem 

ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části; 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy; 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy; 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení; 

ČSN 73 0540-1 –Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie; 

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

ČSN 73 0540-2 –Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky – Změna Z1; 

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

ČSN 73 0540-4 –Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

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

vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 

ČSN EN 12354-1 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků – část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi; 

ČSN EN 12354-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi; 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty; 

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty; 

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami; 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování; 

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou; 

ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální 

péče  

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb; 
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3. ZÁVĚR  
V diplomové práci jsem ze zabýval návrhem novostavby medicínského centra 

MEDCEN, které rozšíří občanskou vybavenost města Jihlavy. Cílem stavebního 

záměru je snížit objednací a čekací lhůty na odborná i ambulantní vyšetření a 

poskytnutím nových moderních prostor přispět ke snaze Kraje Vysočina zvýšit úroveň 

poskytovaných zdravotnických služeb v kraji. Při zpracovávání návrhu byl kladen 

důraz na to, aby stavba svým tvarem, výškou a vnějším vzhledem plně korespondoval 

se stávající zástavbou a nenarušoval celkový vzhled a koncept areálu nemocnice.  

Výsledkem je návrh samostatně stojící stavby, jednoduchého tvarového řešení 

s plnoplošným podsklepením. Objekt svým tvarem připomíná písmeno H. Je tak 

„rozdělen“ na tři celky levé křídlo, centrální část a pravé křídlo. Objekt tvoří tři 

nadzemní a jedno podzemní užitné podlaží. Dispoziční uspořádání uvnitř objektu je 

rozděleno tak aby se jednotlivé sekce vzájemně nenarušovaly a orientace uvnitř 

objektu byla pro všechny návštěvníky přehledná.  

Součástí projektu jsou situační výkresy a ostatní výkresy prováděcí dokumentace, 

požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické posouzení, akustické posouzení, 

posouzení z hlediska světelné techniky, technické zprávy a vizualizace. Pro zpracování 

diplomové práce byly použity softwary: AutoCad, Microsoft Office, Building Design, 

Area 2017 EDU, Deksoft a Revit.  

Diplomovou práci jsem zpracoval s využitím doposud nabytých vědomostí a 

zkušeností s navrhováním pozemních staveb, za použití českých norem, vyhlášek, 

předpisů a technických listů jednotlivých výrobců použitých materiálů. Zpracování 

práce a odborné konzultace mi přinesly velké množství dalších, nových cenných 

zkušeností a poznatků.  
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ČSN 73 0540-4 –Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

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

vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 

ČSN EN 12354-1 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků – část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi; 
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ČSN EN 12354-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi; 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty; 

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty; 

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami; 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování; 

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou; 

ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální 

péče  

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb; 

 

Právní předpisy 

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

Změny 350/2012 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou č. 62/2013 

Sb. 

Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

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

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

bezbariérové užívání staveb; 

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

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy sním 

souvisejícími; 

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

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

 

Webové stránky 

http://www.heluz.cz/ - zdivo, malty, překlady a doplňky ke zdění 

http://www.presneton.cz/ - betonové dlažby, obrubníky,   

http://www.prefa.cz/ - stropní panely předepnuté  

http://www.rigips.cz/  - SDK http://www.isover.cz/  - tepelná izolace, akustická 

izolace  

http://www.knauf.cz/  - SDK  

http://www.dektrade.cz/- hydroizolační materiál, lepicí materiál, parozábrany 

http://www.fatrafol.cz/  - technické detaily http://www.velux.cz/  - výlez na střechu 

http://www.tzb-info.cz/  - technické detaily a řešení,   

http://www.schoeck-wittek.cz/ - akustické prvky  

http://www.konet.cz/  - schémata a rozměry výtahů  

http://www.otis.cz/  - řešení evakuačních výtahů  

http://www.sapeli.cz/  - vnitřní dveře a obložkové zárubně  

http://www.schueco.com/  - vnější okna a dveře  

http://www.cembrit.cz/  - fasádní desky, technické detaily 

http://www.drevona.cz/  - OSB desky, hranoly, vlastnosti dřevěných prvků  

http://www.denbraven.cz/ - lepicí a hydroizolační materiál  

http://www.rako.cz/  - keramická dlažba a obklady  

http://www.hormann.cz/  - automatické dveře  

http:/nahlizenidokn.cuzk.cz/ - podkladní mapy 
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http://www.vzornikral.cz/ - vzorník barev s číselnými kódy 

http://www.automatickedvere.com/cz/ -automatické dveře  

http://www.asio.cz/  - retenční nádrže, vodoměrné šachty, revizní šachty 

http://www.aco.cz/  - sklepní světlíky  

http://www.fischer.cz//  - kotevní technika  

http://www.topwet.cz/  -řešení plochých střech  

http://pasivnidomy.cz/  -technické detaily a řešení 

 

 

 

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
1S  suterén 

1NP  první nadzemní podlaží 

2NP  druhé nadzemní podlaží 

A  plocha 

AKU  akustické 

BPEJ  bonitovaná půdní ekologická jednotka 

BPV  balt po vyrovnání 

č.  číslo 

čl.  článek 

ČSN  česká státní norma 

d  tloušťka konstrukce 

DN  světlost 

DPS  dokumentace pro provedení stavby 

EL  elektroměrový rozvaděč  

EPS  expandovaný polystyren 

FeZn  pozinkované železo 

HT  měrná tepelná ztráta prostupem tepla 

Hz  hertz 

HI  hydroizolace 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

k. ú.  katastrální území 

k-ce  konstrukce 

Kč  koruna česká 

Ks  kus 

KV  konstrukční výška 

LV  list vlastníka 

m n. m. metrů nad mořem 

MJ  měrná jednotka 

NN  nízké napětí 

NP  národní park 

OSB  dřevěná stavební deska (z anglického Oriented strand board) 

par. č.  parcelní číslo 

PBŘ  požární bezpečnostní řešení 

PE  polyetylen 

PENB  průkaz energetické náročnosti budovy 

PHP  přenosné hasicí zařízení 

PT  původní terén 

PÚ  požární úsek 
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PVC  polyvinylchlorid 

R  tepelný odpor konstrukce 

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu 

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu 

Rw  vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem 

REI  požární odolnost konstrukce 

Sb.  Sbírka 

SDK  sádrokarton 

SPB  stupeň požární bezpečnosti  

STL  středotlaký 

SV  světlá výška 

tab.  tabulka 

TI  tepelná izolace 

TL.  tloušťka 

U  součinitel prostupu tepla 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla 

UT  upravený terén 

vyhl.  Vyhláška 

VZT  vzduchotechnika 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB  železobeton 

Λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu 

Φi  relativní vlhkost vnitřního vzduch 
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6. SEZNAM PŘÍLOH  
 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce  

Výkresy: 

01 – Katastrální mapa       1:1000    6xA4      

02 – Situace         1:250     18xA4  

03 – Půdorys 1S         1:100     6xA4  

04 – Půdorys 1NP         1:100     6xA4  

05 – Půdorys 2NP        1:100     6xA4  

06 – Půdorys 3NP + 4NP      1:100     6xA4  

07 – Řez A-A‘         1:100     6xA4  

08 – Pohledy SV, JV       1:100     6xA4  

09 – Pohledy SZ, JZ       1:100     6xA4  

10 – Provozní celky 1S      1:100     6xA4  

11 – Provozní celky 1NP      1:100     6xA4  

12 – Provozní celky 2NP      1:100     6xA4  

13 – Provozní celky 3NP + 4NP    1:100     6xA4  

  

Fotografie stavebního pozemku            3xA4  

Investiční záměr               24xA4  

Předběžné výpočty              4xA4  

Vizualizace                3xA4 

 

Složka č. 2 – C. Situační výkresy 
Výkresy:  

C.1 – Situace širších vztahů     1:2000    6xA4 

C.2 – Celková situace      1:250    18xA4 

C.3 – Koordinační situace    1:250    18xA4 

 

Složka č. 3 – D.1.1. Architektonicko – stavební řešení 
Výkresy:  

D.1.1.01 – Půdorys 1S     1:50    18xA4 

D.1.1.02 – Půdorys 1NP     1:50    18xA4 

D.1.1.03 – Půdorys 2NP     1:50    18xA4 

D.1.1.04 – Půdorys 3NP     1:50    18xA4 

D.1.1.05 – Půdorys 4NP     1:50    3xA4 

D.1.1.06 – Půdorys ploché střechy   1:50    18xA4 

D.1.1.07 – Řezy ploché střechy   1:50    18xA4 

D.1.1.08 – Řez A-A‘     1:50    18xA4 

D.1.1.09 – Řez B-B‘     1:50    18xA4 

D.1.1.10 – Pohledy JV, SV    1:50    18xA4 

D.1.1.11 – Pohledy SZ, JZ    1:50    18xA4 

D.1.1.12 – D1 okno     1:5    18xA4 

D.1.1.13 – D2 sokl     1:5    18xA4 

D.1.1.14 – D3 vstup na plochou střechu  1:5    18xA4 

D.1.1.15 – D4 střešní vtok    1:5    6xA4 

D.1.1.16 – D5 atika     1:5    8xA4 

D.1.1.17 – Spárořez kancelář ředitele   1:50    2xA4 
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Specifikace materiálů: 

D.1.1.18 – Výpis výrobků        43xA4 

D.1.1.19 – Výpis skladeb        103xA4 

 

Složka č. 4 – D.1.2. Stavebně – konstrukční řešení 
Výkresy:  

D.1.2.01 – Výkres tvaru stropní kce nad 1S   1:50    18xA4 

D.1.2.02 – Výkres tvaru stropní kce nad 1NP  1:50    18xA4 

D.1.2.03 – Výkres tvaru stropní kce nad 2NP   1:50    18xA4 

D.1.2.04 – Výkres tvaru stropní kce nad 3NP   1:50    18xA4 

D.1.2.05 – Výkres tvaru stropní kce nad 4NP   1:50    3xA4 

D.1.2.06 – Základová konstrukce    1:50    18xA4 

 

Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Technická zpráva požární ochrany       50xA4 

Výpočty z programu FIRE-NX      57xA4 

Pomocné výpočty        14xA4 

 

Výkresy:  

D.1.3.01 – Půdorys 1S     1:100    6xA4 

D.1.3.02 – Půdorys 1NP     1:100    6xA4 

D.1.3.03 – Půdorys 2NP    1:100    6xA4 

D.1.3.04 – Půdorys 3NP + 4NP   1:100   6xA4 

D.1.3.05 – Situace     1:250   18xA4 

 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 
Technická zpráva stavební fyziky       48xA4 

Příloha A – Tepelná technika 1D      118xA4 

Příloha B – Area        61xA4 

Příloha C – Komfort        28xA4 

Příloha D – Energetika        31xA4 

Příloha E – Akustika        17xA4 

Příloha F – WDLS        83xA4 
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