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Abstrakt�
Tématem diplomové práce je novostavba zdravotnicko-sociálního za�ízení hospice sv. 
Michaela. Ú�elem je maximální zlepšení kvality života umírajících, t�žce nemocných a 
nevylé�itelných pacient�, s možností využití paliativní pé�e. Samotná stavba navazuje na 
nemocni�ní komplex Oblastní nemocnici Náchod, a. s. a spole�n� s Domovem d�chodc�
Náchod dotvá�í podp�rnou sí� zdravotn�-sociální pé�e. Objekt je navržen jako �ty�podlažní a 
je �áste�n� zapušt�n do svažitého terénu. Podlaží jsou rozd�lené do jednotlivých provoz� a 
dohromady vytvá�ejí funk�ní celek. V suterénu je p�edevším umíst�no technické zázemí, 
sklady, garáže a zázemí kuchyn�. V p�ízemí se pak nacházejí spole�ensko-ve�ejné a ubytovací 
prostory. V druhém pat�e je umíst�no vedení hospice a ubytovací prostory. T�etí podlaží je 
v�nováno ubytovacím prostorám. Navržené konstruk�ní �ešení je zd�né, podélného systému, 
dopln�ná o betonové suterénní zdivo. Vodorovná konstrukce bude provedena z filigránových 
stropních panel�. Schodišt� jsou navrženy jako betonové prefabrikované a ocelové. Jednotlivé 
konstrukce st�ech budou provedeny z nepoch�zích, poch�zích a vegeta�ních skladeb. 
Obvodový pláš� pak tvo�í prov�trávaná fasáda ze sklen�ných a d�ev�ných panel�. Základové 
konstrukce jsou navrženy ze základových pas�. �
�

Klí�ová slova�
Novostavba, zdravotnicko-sociálního za�ízení, hospice sv. Michaela,paliativní pé�e, 
nemocni�ní komplex, �ty�podlažní objekt, �áste�né zapušt�ní, svažitý terén, funk�ní celek, 
suterén, technické zázemí, sklady, garáž, zázemí kuchyn�, p�ízemí, spole�ensko-ve�ejné 
prostory, ubytovací prostory, druhé pat�o, vedení hospice, konstruk�ní �ešení, zd�né, podélný 
systém, betonové suterénní zdivo, vodorovná konstrukce, filigránové stropy, schodišt�, 
betonové a ocelové, konstrukce st�echy, nepoch�zí, poch�zí, vegeta�ních skladeb, obvodový 
pláš�, prov�trávaná fasáda, sklen�né a d�ev�né fasádní panel�, základová konstrukce, 
základové pasy. �
�

�

�

Abstract�
The topic of the master thesis is new medico-social facility hospice St. Michaela. The purpose 
of the object is the maximizing of improvement in the quality of life of dying, severely ill and 
incurable patients, with the use of palliative care. The construction follows the Complex of 
Regional Hospital Náchod. Together with as a retirement home Náchod completes a support 
network of health and social care. The building is designed as a four-building storey and is 
partially embedded into the sloping terrain. Floors are divided into individual facilities and 
together constitute a functional unit. In the basement is the technical room, warehouses, 
garages and kitchen facilities. On the ground floor are then socio-public rooms and facilities. 
On the second floor is located hedmaster of hospice and accommodation area. The third floor 
is devoted to the accommodation area. The proposed structure made of brick longitudinal 
system, supplemented by concrete basement walls. The horizontal structure is made of filigree 
ceiling panels. Stairs are designed as a precast concrete and steel. Individual roof structures is 
made from unwalkable, walkable and vegetation compositions. The cladding consists of 
ventilated facade of glass and wooden panels. Foundations are designed from the lineal 
foundation.  
�

Keywords�

New building, medico-social facilities, hospice St. Michael, palliative care, hospital complex, 
with four floors, partly sunk, sloping terrain, a functional unit, basement, utility room, storage 
rooms, garage, kitchen facilities, ground floor, socio-public spaces, accommodation spaces, 



second floor, hospice management, structural design , brick, longitudinal structure system, 
concrete basement walls, horizontal structures, filigree ceilings panels, staircase, concrete and 
steel, roof structure, unwalkable, vegetation foof, cladding, ventilated facade, glass and wood 
facade panels, base construction, footings.  
…�
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Anotace práce Tématem diplomové práce je novostavba zdravotnicko-sociálního za�ízení 
hospice sv. Michaela. Ú�elem je maximální zlepšení kvality života 
umírajících, t�žce nemocných a nevylé�itelných pacient�, s možností 
využití paliativní pé�e. Samotná stavba navazuje na nemocni�ní komplex 
Oblastní nemocnici Náchod, a. s. a spole�n� s Domovem d�chodc� Náchod 
dotvá�í podp�rnou sí� zdravotn�-sociální pé�e. Objekt je navržen jako 
�ty�podlažní a je �áste�n� zapušt�n do svažitého terénu. Podlaží jsou 
rozd�lené do jednotlivých provoz� a dohromady vytvá�ejí funk�ní celek. V 
suterénu je p�edevším umíst�no technické zázemí, sklady, garáže a zázemí 
kuchyn�. V p�ízemí se pak nacházejí spole�ensko-ve�ejné a ubytovací 
prostory. V druhém pat�e je umíst�no vedení hospice a ubytovací prostory. 
T�etí podlaží je v�nováno ubytovacím prostorám. Navržené konstruk�ní 
�ešení je zd�né, podélného systému, dopln�ná o betonové suterénní zdivo. 
Vodorovná konstrukce bude provedena z filigránových stropních panel�. 
Schodišt� jsou navrženy jako betonové prefabrikované a ocelové. Jednotlivé 



konstrukce st�ech budou provedeny z nepoch�zích, poch�zích a vegeta�ních 
skladeb. Obvodový pláš� pak tvo�í prov�trávaná fasáda ze sklen�ných a 
d�ev�ných panel�. Základové konstrukce jsou navrženy ze základových 
pas�. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce

The topic of the master thesis is new medico-social facility hospice St. 
Michaela. The purpose of the object is the maximizing of improvement in 
the quality of life of dying, severely ill and incurable patients, with the use 
of palliative care. The construction follows the Complex of Regional 
Hospital Náchod. Together with as a retirement home Náchod completes a 
support network of health and social care. The building is designed as a 
four-building storey and is partially embedded into the sloping terrain. 
Floors are divided into individual facilities and together constitute a 
functional unit. In the basement is the technical room, warehouses, garages 
and kitchen facilities. On the ground floor are then socio-public rooms and 
facilities. On the second floor is located hedmaster of hospice and 
accommodation area. The third floor is devoted to the accommodation area. 
The proposed structure made of brick longitudinal system, supplemented by 
concrete basement walls. The horizontal structure is made of filigree ceiling 
panels. Stairs are designed as a precast concrete and steel. Individual roof 
structures is made from unwalkable, walkable and vegetation compositions. 
The cladding consists of ventilated facade of glass and wooden panels. 
Foundations are designed from the lineal foundation. 

Klí�ová slova Novostavba, zdravotnicko-sociálního za�ízení, hospice sv. 
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�áste�né zapušt�ní, svažitý terén, funk�ní celek, suterén, technické zázemí, 
sklady, garáž, zázemí kuchyn�, p�ízemí, spole�ensko-ve�ejné prostory, 
ubytovací prostory, druhé pat�o, vedení hospice, konstruk�ní �ešení, zd�né, 
podélný systém, betonové suterénní zdivo, vodorovná konstrukce, 
filigránové stropy, schodišt�, betonové a ocelové, konstrukce st�echy, 
nepoch�zí, poch�zí, vegeta�ních skladeb, obvodový pláš�, prov�trávaná 
fasáda, sklen�né a d�ev�né fasádní panel�, základová konstrukce, základové 
pasy. 

Klí�ová slova v 
anglickém 
jazyce

New building, medico-social facilities, hospice St. Michael, palliative care, 
hospital complex, with four floors, partly sunk, sloping terrain, a functional 
unit, basement, utility room, storage rooms, garage, kitchen facilities, 
ground floor, socio-public spaces, accommodation spaces, second floor, 
hospice management, structural design , brick, longitudinal structure 
system, concrete basement walls, horizontal structures, filigree ceilings 
panels, staircase, concrete and steel, roof structure, unwalkable, vegetation 
foof, cladding, ventilated facade, glass and wood facade panels, base 
construction, footings. 
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Úvod:  

Tématem diplomové práce je novostavba zdravotnicko-sociálního za�ízení hospice 
sv. Michaela. Ú�elem je maximální zlep�ení kvality �ivota umírajících, t��ce 
nemocných a nevylé�itelných pacient�, s mo�ností vyu�ití paliativní pé�e. Samotná 
stavba navazuje na nemocni�ní komplex Oblastní nemocnici Náchod, a. s. a 
spole�n� s Domovem d�chodc� Náchod dotvá�í podp�rnou sí� zdravotn�-sociální 
pé�e. Objekt je navr�en jako �ty�podla�ní a je �áste�n� zapu�t�n do sva�itého 
terénu. Podla�í jsou rozd�lené do jednotlivých provoz� a dohromady vytvá�ejí 
funk�ní celek. V suterénu je p�edev�ím umíst�no technické zázemí, sklady, gará�e a 
zázemí kuchyn�. V p�ízemí se pak nacházejí spole�ensko-ve�ejné a ubytovací 
prostory. V druhém pat�e je umíst�no vedení hospice a ubytovací prostory. T�etí 
podla�í je v�nováno ubytovacím prostorám. Navr�ené konstruk�ní �e�ení je zd�né, 
podélného systému, dopln�ná o betonové suterénní zdivo. Vodorovná konstrukce 
bude provedena z filigránových stropních panel�. Schodi�t� jsou navr�eny jako 
betonové prefabrikované a ocelové. Jednotlivé konstrukce st�ech budou provedeny z 
nepochozích, pochozích a vegeta�ních skladeb. Obvodový plá�� pak tvo�í 
prov�trávaná fasáda ze sklen�ných a d�ev�ných panel�. Základové konstrukce jsou 
navr�eny ze základových pas�. 
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HOSPIC SV. MICHAELA 
Ul. Barto�ova, 547 01 Náchod  

k. ú. Náchod 701262, parc. �. 1074/1 a 1091/1 

A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO PROVÁD�NÍ STAVBY 

Datum: 
prosinec 2013 

Vypracoval:       Kontroloval: 
 Bc. Jan Krmaš              Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.
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OBSAH PR�VODNÍ ZPRÁVY:

A.1 Identifika�ní údaje 

A.2 Seznam vstupních podklad�

A.3 Údaje o území 

A.4 Údaje o stavb�

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 
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A.1 Identifika�ní údaje 

Údaje o stavb�

Hospic sv. Michaela v Náchod�
ul. Barto�ova, 547 01 Náchod 
stavební ú�ad Náchod 
k. úz. Náchod 701262, parc. 1091/1, 1074/1 
k. ú. Náchod 

Údaje vlastníka   

Název:    Královéhradecký kraj 
Ulice:     Pivovarské nám�stí 1245/2 
PS�:     500 03 Hradec Králové 
tel:      495 817 111 
fax:      495 817 336 
e-mail:    posta@kr-kralovehradecky.cz 

�

Údaje stavebníka  

Název:    Diecézní charita Hradec Králové 
Ulice:     Velké nám�stí 37 
PS�:     500 01 Hradec Králové 
I�O:     42197449 
tel:      495 063 135 
fax:      495 063 134 
e-mail:    dchhk@hk.caritas.cz 
  

Údaje uživatele   

Název:    Oblastní charita �ervený Kostelec 
Ulice:     5. kv�tna 1170 
PS�:     549 41 �ervený Kostelec 
I�O:     48623814 
DI�:     CZ48623814 
tel:      491 610 300 
fax:      491 420 886 
e-mail:    sekretariat@hospic.cz 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace   

Jméno:    Bc. Jan Krmaš 
Ulice:     Náchodská 360  
PS�:     549 32 Velké Po�í�í 
tel:      775 827 561 
fax:      493 517 322 
e-mail:    KrmasJ@study.fce.vutbr.cz 
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A.2 Seznam vstupních podklad�  

a) Základní informace o rozhodnutích

Bylo vydáno stavební povolení  
M�stský ú�ad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování, Palachova 
1303, 547 01  Náchod 
�.j. MVNM/9247/2013 

 Ing. Ji�í Fronek 

b) základní informace o dokumentaci

byla zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby�

A.3 Údaje o území  

a) Rozsah �ešeného území

Území dot�ené stavbou se nachází v katastrálním území Náchod 701262. 
GPS sou�adnice: 50°24'24.96"N, 16°09'51.24"E. �íslo parcely je 1074/1 a 
1091/1 a slouží jako ovocný sad. 

Plocha pozemku:     9 627,0 m2

Zastav�ná plocha:     1 394,9 m2

Obestav�ný prostor:   14 844,2 m3

Katastrální území:    Náchod 701262 
Pozemek se nachází ve svažitém terénu a je zp�ístupn�n z ulice Barto�ova. 

Vlastní stavba je situována na parcelách: 
1074/1 – ovocný sad – Královéhradecký kraj 
1091/1 – trvalý travní porost - SJM Klugar Ludvík a Klugarová Jind�iška 

b) Údaje o ochran� území

Ochrana životního prost�edí
Veškeré práce spojené s výstavbou a pozd�ji s využíváním stavby nebudou v 
rozporu s ochranou životního prost�edí. Všechny odpady budou t�íd�ny a 
p�evezeny na p�íslušné skládky odpadu. Zdravotnický odpad bude odvážen a 
likvidován ve spalovn� Oblastní nemocnice Náchod. 

Vodohospodá�ská správa
Stavba není v p�ímém dosahu žádného vodního zdroje, a tudíž nehrozí jeho 
zne�ist�ní. Stavba nikterak neovlivní hladinu podzemní vody. 

Ochrana ovzduší
Objekt ve fázi výstavby a pozd�jšího užívání nebude ohrožovat, �i nikterak 
ovliv�ovat kvalitu ovzduší. 
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Ochrana lesu �R
Zalesn�né plochy, vzhledem k lokalit�, nikterak nezasahují na pozemek 
staveništ�, �i ho nijak neovliv�ují. 

Ochrana zem�d�lského p�dního fondu  
Nezasahuje do zájmu �ešení. Jeho ochrana nebude nikterak narušena �i 
ovlivn�na. 

Ochrana proti ohni
Budou provedeny opat�ení, které zamezí/ovlivní vzniku požáru a volného 
ší�ení objektem. Viz zpráva Požárn� bezpe�nostního �ešení. 

Policie �R, dopravní inspektorát
Shledal stavbu z hlediska omezení dopravy za vyhovující. 

Památková pé�e
Nevznikají požadavky na jeho �ešení.

c) Údaje o odtokových pom�rech

Stavba bude napojena na ve�ejnou kanalizaci, stejn� jako je napojena okolní 
zástavba. Deš	ová voda bude spole�n� se spodní vodou svád�na do 
filtra�ních nádrží a dále využívána v objektu jako voda užitková. 

d) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování

Objekt je navržen v souladu s územním plánem m�sta Náchod. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, p�ípadn� regula�ním plánem

Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. Projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou �.268/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu ve zn�ní vyhlášky �.491/2006 
Sb., a vyhlášky �.502/2006 Sb. a vyhlášku �.398/2009 Sb. o obecných a 
technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

 Obecné požadavky na využití území budou dodrženy. 

g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Požadavky dot�ených orgán� státní správy a správc� inženýrských sítí byly 
v projektové dokumentaci zohledn�ny a zapracovány. 

j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby

Sousední parcely: 
st. 1265 – �.p. 951 – zastav�ná plocha a nádvo�í – Královéhradecký kraj 
st. 1598 – stavba tech. vyb. – zastav�ná plocha a nádvo�í – Královéhrad. kraj 
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st. 1601 – garáž – zastav�ná plocha a nádvo�í – Královéhradecký kraj 
st. 2240/1 – garáž – zastav�ná plocha a nádvo�í – Královéhradecký kraj 
st. 2240/2 – garáž – zastav�ná plocha a nádvo�í – Královéhradecký kraj 
st. 2240/3 – garáž – zastav�ná plocha a nádvo�í – Královéhradecký kraj 
st. 2241 – garáž – zastav�ná plocha a nádvo�í – Královéhradecký kraj 
st. 3562 – jiná stavba – zastav�ná plocha a nádvo�í – Královéhradecký kraj 
1066/3 – ostatní plocha – ostatní komunikace – M�sto Náchod 
1070/9 – ostatní plocha – Královéhradecký kraj 
1074/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace – Královehradecký kraj 
2088/13 – ostatní plocha – ostatní komunikace – M�sto Náchod 
2088/14 – ostatní plocha – ostatní komunikace – M�sto Náchod 
491/14 – ostatní plocha – ostatní komunikace – Královéhradecký kraj 
st. 3719 – garáž – zastav�ná plocha a nádvo�í – Královéhradecký kraj 
�.p. 903 – rodinný d�m – Královehradecký Kraj/Domov d�chodc� Náchod�

A.4 Údaje o stavb�  

a)  Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

    Novostavba zdravotn� sociálního za�ízení 

Základní charakteristika: 
Jedná se o �ty�podlažní budovu, slouženou ze t�ech nadzemích a jednoho 
podzemního podlaží. Konstruk�ní systém je vytvo�en jako podélný, vyzd�ný 
z keramických blok�. Suterénní zdivo je vytvo�eno ze ztraceného bedn�ní a 
vyztuženo. Prostory garáží jsou navrženy z železobetonového monolitického 
skeletu se sloupy o rozm�rech 350x350 mm. Výpl�ové zdivo je tvo�eno 
z keramických p�í�ek. Mezibytové st�ny jsou vytvo�eny z blok� se sníženou 
schopností akustické vodivostí. Konstruk�ní výška podlaží byla zvolena 4,0 m. 
Budova je tém�� �tvercového p�dorysu o stran� cca 38,5 m. Do objektu jsou 
osazena dv� výtahová t�lesa umož�ující evakuaci osob v p�ípad� požáru a 
jeden jídelní výtah. Schodišt� jsou vesm�s železobetonová prefabrikovaná a 
ocelová se sklen�nými stupni. Stropní konstrukce jsou vytvo�eny 
z velkoformátových prefabrikovaných filigránových panel�, které jsou 
dobetonovány na tl. 250 a 180 mm. Pravidelný vzhled objektu je rozbit 
balkony a t�emi kaskádovit� ustupujícími terasami, tvo�ené vegeta�ní st�echou 
a terasovými prkny. Celkový vzhled dotvá�í prov�trávaná fasáda, zav�šená na 
hliníkovém roštu. Fasádní panely jsou kombinací skla, d�eva a laminátových 
desek. Obvodový pláš	 je zaizolován minerální plstí tl. 180 mm, na které 
navazuje izolace suterénního zdiva z tvrzeného polystyrénu v tl. 180 a 100 
mm. Izolace st�ešního plášt� je vytvo�ena z polystyrenu t�ídy EPS a 
polyuretanu. Odvodn�ní je zajišt�no pomocí spádových a rozhán�cích klín� a 
st�ešních vpustí. Hydroizolace spodní stavby tvo�í souvrství z asfaltových 
modifikovaných pás� s protiradonovou odolností a odolností proti tlakové 
vod�. Vodot�snost st�ešního plášt� je zajišt�n  pomocí povlakových PVC folíí, 
které v p�ípad� vegeta�ní st�echy vykazují odolnost proti pror�stání ko�ínk�. 
Parozábranu v konstrukci st�ešního plášt� tvo�í asfaltové modifikované pásy, 
které v p�echodu dilatace mezi vlastním objektem a garáží vykazují v�tší 
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schopnosti elasticity. Parkování je pro zam�stnance zajišt�no jako vlastní 
krytá plocha garáží, pro návšt�vníky pak jako nekryté parkovací plochy 
v t�sné blízkosti objektu. 

b) Ú�el užívání stavby 

Objekt bude využíván jako zdravotnicko-sociální za�ízení, za ú�elem pobytu a 
pé�e o nevylé�itelné, t�žce nemocné a umírající osoby s možností využití 
respicitní pé�e. 

c)  Trvalá nebo do�asná stavba

    trvalá stavba 

d)  Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�

Radonové riziko bylo vyhodnoceno na st�ední kategorii a je �ešeno 
hydroizola�ními systémy zabra�ujícími jeho pronikání. 
S ostatními škodlivými vlivy se  nepo�ítá. 

e)  Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných 
technických požadavk� zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou �. 398/2009 o obecných 
technickýchpožadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 
P�ístup do objektu z parkovišt�, kdeje vyhrazeno parkovací stání pro OOSPO 
je možný po šikmé ramp�ze severozápadnístrany, které je vybaveno 
nerezovým zábradlím s vodící linií. Dále je po�ítáno i s možností zapojení 
dobrovolník� s omezením pohybu, kde je vyhrazené parkovací stání 
v prostorách garáže. Pohyb po objektu je zajišt�n dv�ma výtahovými t�lesy. 
Veškerá sociální za�ízení s p�edpokladem využití pro OOSPO jsou vybaveny 
pomocnými madly, výškov� sníženými zrcadly a speciálními umyvadly. 
Chodby jsou vybaveny bezpe�nostními madly a vnit�ní výmalba svou pestrostí 
a �lenitostí rozbíjí jednolitý rast místnosti. Okenní a dve�ní výpln� jsou 
opat�eny reflexními pruhy, alespo� ve dvou výškách a spodní �ást výplní do 
výšky 400 mm je opat�ena materiálem s vyšší odolností proti mechanickému 
poškození. D�ení otvory jsou opat�eny madly. Vnit�ní schodišt� spl�uje 
požadavek na výšku stupn� 160 mm a sklon 28°. Veškeré výškové rozdíly v 
objektu jsou max. do 20 mm. 
  

f)  Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 
z jiných právních p�edpis�

Požadavky a p�ipomínky dot�ených orgán� ke stavb� byly zapracovány do 
dokumentace pro stavební �ízení . 

h)  Navrhované kapacity stavby 

P�dorysné rozm�ry stavby jsou 35,75 x 38,5 metr�, zastav�ná plocha je  
1 394,9 m2. Podlahová plocha suterénu je 1 175,4 m2, p�ízemí 1 376,4 m2, 
druhého 783,3 m2 a t�etího podlaží je 707,5 m2. Podlahová plocha celkem je  
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3 849,1 m2, obestav�ný prostor je 14 844,2 m3. Po�et pokojových jednotek: 12 
(30 pacient�) 

i)  Základní bilance stavby 

Bilance splaškových odpadních vod
Denní 0,9 m3/den 
Ro�ní 4 107 m3/rok 
  
Bilance pot�eby vody
50 osoby 180 l/os/den = 0,9 m3/den 
Maximální denní pot�eba vody: Qmax= 0,9 x 1,25 = 11,25 m3/den 
Maximální hodinová spot�eba vody: Q= 9 000 x 1,8/24= 675 l/hod=0,19 l/sec 
Ro�ní pot�eba vody: Qrok = 4 107 m3/rok

j)  Základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní 
na etapy), 

P�edpokládaný termín zahájení prací:      07/2014 
P�edpokládaný termín dokon�ení:      03/2016 

Práce budou zahájeny regulací porostu a úpravou terénu. Po sejmutí ornice a 
vyty�ení stavby a zpevn�ných ploch parkovišt� dojde k úprav� terénní roviny. 
Odt�žená zemina z parkovacích ploch bude uskladn�na na vlastní parcele. 
Vzniklý svah bude zajišt�n pomocí gabionových st�n. Po ukon�ení terénních 
úprav dojde k op�tnému zam��ení objektu a zapo�ne se s výkopy a 
základovými konstrukcemi. V prvé �ad� se zapo�ne s výstavbou vlastního 
objektu a pozd�ji až (po zapo�etí prací na 2.NP) s objektem garáže. Vyt�žená 
zemina bude dále využita jako zavážka, na kterou se posléze vytvo�í 
podkladní deska. Po jejím vytvrdnutí dojde k odizolování objektu a 
následnému vyzd�ní s propojením se stropními konstrukcemi. Poté bude 
možné provést vytvo�ení st�ešní konstrukce. Po dokon�ení hrubé stavby bude 
možné provád�t jednotlivé stavební práce uvnit� objektu a instalace 
speciálního za�ízení. Na záv�r, spole�n� se speciálními dokon�ujícími 
pracemi, bude provedena zav�šená fasáda se zateplením z minerální plsti a 
fasádními panely. 

k)  Orienta�ní náklady stavby 

Náklady na po�ízení stavby jsou stanoveny odborným odhadem na celkovou 
�ástku 86,34 mil. K�.��

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení  

SO-01  Hospic sv. Michaela 
SO-02  Garáž 
SO-03  Prosklené schodišt�
SO-04  Portál 
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SO-05  Gabionové op�rné zdi 
SO-06  Zpevn�né plochy a rampy 
SO-07  Komunikace a zpevn�né plochy 
SO-08  Venkovní schodišt�
SO-09  P�ípojka nízkého nap�tí 
SO-10  Kanaliza�ní p�ípojka 
SO-11  Parovodní p�ípojka 
SO-12  Deš	ová kanalizace 
SO-13  Vodovodní p�ípojka 
SO-14  Sb�rná nádrž deš	ové vody 

..…..………………………. 
V Brn�, dne 22.12. 2013        Bc. Jan Krmaš 



HOSPIC SV. MICHAELA 
Ul. Barto�ova, 547 01 Náchod  

k. ú. Náchod 701262, parc. �. 1074/1 a 1091/1 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO PROVÁD�NÍ STAVEBY 

Datum: 
leden 2014 

Vypracoval:       Kontroloval: 
Bc. Jan Krmaš              Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.



OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku, 
b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 
c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové pom�ry v území, 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 
g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo 

pozemk� ur�ených pln�ní funkci lesa (trvalé/do�asné), 
h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na sou�asnou 

dopravní a technickou infrastrukturu), 
i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související 

investice. 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení, 
b) architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a 

barevné �ešení. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �ešení, 
b) konstruk�ní a materiálové �ešení, 
c) mechanická odolnost a stabilita. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 
a) technické �ešení, 
b) vý�et technických a technologických za�ízení. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
a) rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�, 
b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti, 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk�

v�etn� požadavk� na zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, 
d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest, 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn�

nebezpe�ného prostoru, 
f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, 

v�etn� rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové 

komunikace, zásahové cesty), 



h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická za�ízení), 

i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními 
za�ízeními, 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a 
tabulek. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 
b) energetická náro�nost stavby, 
c) posouzení využití alternativních zdroj� energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost�edí 

Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování 
vodou, odpad� apod.) a dále �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 
a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana p�ed bludnými proudy, 
c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 
d) ochrana p�ed hlukem, 
e) protipovod�ová opat�ení, 
f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) napojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky. 

B.4 Dopravní �ešení 
a) popis dopravního �ešení, 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
c) doprava v klidu, 
d) p�ší a cyklistické stezky. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
b) použité vegeta�ní prvky, 
c) biotechnická opat�ení. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da. 
b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajin�, 

c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 
d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zajiš�ovacího �ízení nebo 

stanovisek EIA, 



e) návrhová ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

B.8 Základní organizace výstavby 
a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zjišt�ní, 
b) odvodn�ní staveništ�, 
c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 
e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení d�evin, 
f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé) 
g) maximální produkování množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 

jejich likvidace, 
h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo depote zemin, 
i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�, 
j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení 

pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných 
právních p�edpis�, 

k) úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dot�ených staveb, 
l) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení, 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní 

stavby za provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i 
výstavb� apod.), 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny. 
� �



B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku, 

pozemek se nachází v jižním cípu m�sta Náchoda ve svažitém terénu. 
Stoupání nabývá jihovýchodním sm�rem k obci Dobrošov. Jeho spodní 
�ást p�ík�e se�ezává �eka Metuje a obnažuje jeho skalnaté podloží. 
Samotná parcela je mírn� zvln�ná a v nejvyšším míst� je zlomená 
sm�rem ke stávající zástavb� nemocni�ních garáží. Východní a severní 
�ást pozemku je porostlá vzrostlou vegetací a k�ovinami. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický 
pr�zkum, hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum 
apod.), 
založení objektu a posouzení geologického podloží bylo zhodnoceno 
odborným technikem v oboru geologie. Složení geologického podloží 
bylo vyhodnoceno jako skalní masiv, který je zde zastoupen pískovci. 
Skalní hornina je p�ekryta vrstvou hlíny o malé mocnosti.  
Základovou p�du v hloubce založení cca 4,0 m tvo�í horniny permu, 
zastoupené zde pískovci. Uvedené horniny pat�í mezi skalní t�ídy do t�. 
R4. 
Pevnost v prostém tlaku     �e= 10 MPa 
Modul deformace      Edef= 600 MPa 
Poissonovo �íslo      �= 0,25 
Tabulková výpo�tová hodnota    Rdt= 0,4 MPa 
T�žitelnost (�SN 73 3050 - Zemní práce)  t�. 5 
Základové pom�ry byly vyhodnoceny jako složité. 
Podzemní voda je vázaná na puklinový systém v uvedených horninách 
ve v�tší hloubce. V pr�b�hu provád�ní inženýrsko-geologického 
pr�zkumu nebyla nalezena. K zabrán�ní vnikání srážkové vody do 
objektu, doporu�uje se opat�it suterénní zdivo o tlakovou hydroizolaci.  
Ostatní pr�zkumy nebyly provedeny. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 
vnit�ní láze�ské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné pásmo 1. st., 
zem�d�lský p�dní fond 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod., 
pozemek není vzhledem ke své poloze a umíst�ní dot�en povod�ovými 
a d�lními kritérii. 
  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové pom�ry v území, 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. P�i provád�ní 
stavby bude brán maximální z�etel na ochranu okolí stavby. Vybraný 
dodavatel stavby bude maximálním možným zp�sobem minimalizovat 
hluk na staveništi užitím vhodných technologií a respektovat požadavky 
uživatel� okolních dot�ených objekt�. 
Dále bude kladen z�etel na nedot�enost odtokových pom�r� a 
nedotknutelnost vodních zdroj�. Zhotovitel, p�ed zapo�etím prací, 
p�edloží dokumentaci zajiš�ující zp�sob ochrany výše zmín�ných bod�. 



f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 
na pozemku se nevyskytuje žádná zástavby vyžadující úpravu �i 
odstran�ní. Dojde pouze k regulaci zelen� v severní �ásti staveništ� u 
komunikace ul. Barto�ova. 
  

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu 
nebo pozemk� ur�ených pln�ní funkci lesa (trvalé/do�asné), 
Parcela byla vy�ata ze zem�d�lského p�dního fondu a ur�ena jako 
stavební. Další zábory provedeny nebudou. 

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na 
sou�asnou dopravní a technickou infrastrukturu), 
bude pln� využito stávají dopravní a technické infrastruktury. P�íjezdová 
komunikace bude napojena na ul. Barto�ova p�. 2088/12, spole�n�
s p�íjezdovou komunikací pro zásobování p�. 2088/14. Plánované 
inženýrské sít� budou napojeny na stávající infrastrukturu. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související 
investice. 
V dob� zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné 
investice. 

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Objekt bude využíván jako zdravotnicko-sociální za�ízení, za ú�elem pobytu 
a pé�e o nevylé�itelné, t�žce nemocné a umírající osoby s možností využití 
respicitní pé�e. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení, 

stavba svým vzhledem a ú�elem spl�uje požadavky územního a 
rozvojového plánu m�sta Náchod. 

b) architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové 
a barevné �ešení. 

Budovat je navržena jako samostatn� stojící stavba. Je �ešena tak, aby 
se stala dominantou a zárove� nep�sobila negativn� na své okolí a 
p�itom vyhov�la architektonicko-urbanistickým požadavk�m na 
výstavbu, které kladou požadavky na jednoduchost. Samotná stavba je 
navržena jako tém�� pravidelný �tverec o p�dorysu o stran� cca 38,5 
m. Jedná se o �ty�podlažní budovu, slouženou ze t�ech nadzemích a 
jednoho podzemního podlaží, výšky +13,100. Pravidelný vzhled objektu 
je rozbit balkony a t�emi kaskádovit� ustupujícími terasami, tvo�ené 
vegeta�ní st�echou a terasovými prkny. Celkový vzhled dotvá�í 
prov�trávaná fasáda, zav�šená na hliníkovém roštu. Fasádní panely 
jsou kombinací skla, d�eva a laminátových desek, kde parter a 
pohledová suterénní �ást objektu je osazena laminátovými deskami 
s imitací pohledového betonu. Ve zbylé �ásti objektu jsou užity 



velkoformátové sklen�né zabarvené panely v odstínu bílé/porcelán se 
samo�isticí schopností. Meziokenní �ásti fasády jsou obloženy 
d�ev�nými fasádními prkny. Celkový vzhled završují posuvné textilní 
p�edokenní slune�ní clony a popínavé rostliny na balkonech pokoj�, 
které svým zabarvením byly vybrány v souladu s ohledem na životní 
prost�edí. Vegeta�ní st�echa s využití deš�ové vody na zalévání a 
osázení parcely parkovou zelení podtrhuje zám�r vytvo�it moderní 
stavbu s ohledem na udržitelnost výstavby. Interiér objektu je navržena 
tak, aby p�sobila vzdušn� a sv�tle se za�ízením s užitím moderních 
materiál�, kde je kladen d�raz na optickou �istotu, nevýrazný a moderní 
design. D�ležitým faktorem je vnit�ní výmalba, která by svojí pestrostí a 
�lenitostí usnadnila orientaci osobám se zrakovými poruchami. 
Zpevn�né plochy jsou navrženy z asfaltu a zámkové dlažby. Kone�ný 
vzhled pak dotvá�í gabionové op�rné zdivo. V jihovýchodní �ásti 
parcely by m�l být (po vytvo�ení samostatné výkresové dokumentace) 
vytvo�en malý park, kde budou umíst�ny lavi�ky. 
Jednotlivé �ásti objektu jsou rozd�leny do t�ech základních užitných 
skupin. Zázemí se nachází v suterénu objektu, kde jsou umíst�ny 
prostory garáží, šaten, sklad�, kuchyn�, technické vybavení a 
rozlu�kových prostor.  
Každá nadzemní �ást se skládá ze spole�enské a klidové �ásti. V 1NP 
jsou v klidové �ásti umíst�ny pokoje pro uživatele ústavu, centrální 
koupelna, sociální za�ízení sklady, léka�ský pokoj, šatny a �ajová 
kuchy� s jídelnou pro personál. Klidová �ást je vzájemn� propojena 
chodbou a terasou se spole�enskou �ástí, která je vybavena 
sestehnou, ordinací, recepcí, p�j�ovnou knih, sociálním za�ízením, 
dílnou, spole�enskou místností a internetovou kavárnou. 
Ve 2.NP se ,podobn� jako dole, nachází pokoje pro uživatele ústavu, 
spole�n� s balkony, centrální koupelna, pokoj pro doprovod rodinných 
p�íslušník� a kosmetický salon. Spole�enská �ást poté navazuje 
sestehnou, spole�enskou místností, administrativními prostory se 
zasedací místností, kaplí a terasou. 
Klidová �ást ve 3.NP je odlišná od 2.NP pouze v prostorách 
kosmetického salonu, kde je umíst�no technické za�ízení pro 
akumulátorový záložní zdroj el. energie UPS, strojovnou výtahu a 
centrály požárního zabezpe�ení. Spole�enská �ást je pak tvo�ena ze 
spole�enské místnosti, místnosti rehabilita�ního cvi�ení, dílen a terasy. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
Podlaží jsou rozd�lené do jednotlivých provoz� a dohromady vytvá�ejí 
funk�ní celek. V suterénu je p�edevším umíst�no technické zázemí, sklady, 
garáže a zázemí kuchyn�. V p�ízemí se pak nacházejí spole�ensko-ve�ejné 
a ubytovací prostory. V druhém pat�e je umíst�no vedení hospice a 
ubytovací prostory. T�etí podlaží je v�nováno ubytovacím prostorám. 
Objekt je svým ú�elem nevýrobním za�ízením. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou �. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. P�ístup do 
objektu z parkovišt�, kde je vyhrazeno parkovací stání pro OOSPO je možný 



po šikmé ramp� ze severozápadní strany, které je vybaveno nerezovým 
zábradlím s vodící linií. Dále je po�ítáno i s možností zapojení dobrovolník�
s omezením pohybu, kde je vyhrazené parkovací stání v prostorách garáže. 
Pohyb po objektu je zajišt�n dv�ma výtahovými t�lesy. Veškerá sociální 
za�ízení s p�edpokladem využití pro OOSPO jsou vybaveny pomocnými 
madly, výškov� sníženými zrcadly a speciálními umyvadly. Chodby jsou 
vybaveny bezpe�nostními madly a vnit�ní výmalba svou pestrostí a �lenitostí 
rozbíjí jednolitý rast místnosti. Okenní a dve�ní výpln� jsou opat�eny 
reflexními pruhy, alespo� ve dvou výškách a spodní �ást výplní do výšky 400 
mm je opat�ena materiálem s vyšší odolností proti mechanickému poškození. 
D�ení otvory jsou opat�eny madly. Vnit�ní schodišt� spl�uje požadavek na 
výšku stupn� 160 mm a sklon 28°. Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou 
max. do 20 mm. 
- Pohyb osob; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah v�tší jak 20 mm; 
propojení podlaží je zabezpe�eno výtahy s parametry pro dopravu imobilních 
osob 
- Prosklené dve�e budou zaskleny do výšky 400 mm bezpe�nostním sklem 
pro zajišt�ní ochrany proti mechanickému poškození vozíky. 
- Prosklené st�ny, dve�e a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou 
ozna�eny ve výšce 800 až 1000 mm a sou�asn� ve výšce 1400 až 1600 mm 
kontrastním pásem ší�ky 50 mm nebo kruhovými ter�íky o pr�m�ru 50 mm 
ve vzdálenosti max 150 mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opat�eny 
vodorovným madlem na opa�né stran�, než je umíst�ní záv�s�. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Stavba si vzhledem ke svému charakteru vyžádá zvýšené nároky na 
bezpe�nostní opat�ení b�hem svého užívání. Tyto podmínky si již vyžaduje 
bezbariérové užívání objektu. Jedná se p�edevším o osazení zdvojených 
madel na chodbách, vnit�ní zábrany u francouzských oken, bezpe�nostní 
zna�ení na schodištích, osazení madel a sedátek v koupelnách a wc, viz bod 
B.2.4. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�
a) stavební �ešení, 

Jedná se o �ty�podlažní budovu, slouženou ze t�ech nadzemích a 
jednoho podzemního podlaží. Konstruk�ní systém je vytvo�en jako 
podélný, vyzd�ný z keramických blok�. Suterénní zdivo je vytvo�eno ze 
ztraceného bedn�ní a vyztuženo. Prostory garáží jsou navrženy 
z železobetonového monolitického skeletu se sloupy o rozm�rech 
350x350 mm. Výpl�ové zdivo je tvo�eno z keramických p�í�ek. 
Mezibytové st�ny jsou vytvo�eny z blok� se sníženou schopností 
akustické vodivostí. Konstruk�ní výška podlaží byla zvolena 4,0 m. 
Budova je tém�� �tvercového p�dorysu o stran� cca 38,5 m. Do objektu 
jsou osazena dv� výtahová t�lesa umož�ující evakuaci osob v p�ípad�
požáru a jeden jídelní výtah. Schodišt� jsou vesm�s železobetonová 
prefabrikovaná a ocelová se sklen�nými stupni. Stropní konstrukce jsou 
vytvo�eny z velkoformátových prefabrikovaných filigránových panel�, 
které jsou dobetonovány na tl. 250 a 180 mm. Pravidelný vzhled 
objektu je rozbit balkony a t�emi kaskádovit� ustupujícími terasami, 
tvo�ené vegeta�ní st�echou a terasovými prkny. Celkový vzhled dotvá�í 



prov�trávaná fasáda, zav�šená na hliníkovém roštu. Fasádní panely 
jsou kombinací skla, d�eva a laminátových desek. Obvodový pláš� je 
zaizolován minerální plstí tl. 180 mm, na které navazuje izolace 
suterénního zdiva z tvrzeného polystyrénu v tl. 180 a 100 mm. Izolace 
st�ešního plášt� je vytvo�ena z polystyrenu t�ídy EPS a polyuretanu. 
Odvodn�ní je zajišt�no pomocí spádových a rozhán�cích klín� a 
st�ešních vpustí. Hydroizolace spodní stavby tvo�í souvrství z 
asfaltových modifikovaných pás� s protiradonovou odolností a odolností 
proti tlakové vod�. Vodot�snost st�ešního plášt� je zajišt�n  pomocí 
povlakových PVC folíí, které v p�ípad� vegeta�ní st�echy vykazují 
odolnost proti pror�stání ko�ínk�. Parozábranu v konstrukci st�ešního 
plášt� tvo�í asfaltové modifikované pásy, které v p�echodu dilatace mezi 
vlastním objektem a garáží vykazují v�tší schopnosti elasticity. 
Parkování je pro zam�stnance zajišt�no jako vlastní krytá plocha 
garáží, pro návšt�vníky pak jako nekryté parkovací plochy v t�sné 
blízkosti objektu. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení, 
Zemní práce:
Po sejmutí ornice a  vyty�ení stavby a zpevn�ných ploch parkovišt�
dojde k úprav� terénní roviny. Odt�žená zemina z parkovacích ploch 
bude uskladn�na na vlastní parcele. Vzniklý svah bude zajišt�n pomocí 
gabionových st�n. Výkopy bez pažení, budou vysvahované. Zásypové 
práce výkop� budou provedeny po vytvo�ení drenáží, dále pak kolem 
základových pas�, ležatých potrubních rozvod� pod podlahami. Tyto 
zásypy bude možno provád�t z dob�e hutn�né, nadrcené, vyt�žené 
zeminy, kterou je nutno náležit� hutnit po vrstvách max. 200 mm.  

Základy:
Ší�ka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost 
základové spáry 400 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m, 
která je vlivem terénních úprav navýšena až na cca 3 m. Pevnost 
zeminy a hloubku základové spáry. Objekt je založen na monolitických 
základových pasech, na které jsou osazeny kr�ky ze ztraceného 
bedn�ní. Na ztracené bedn�ní budou použity bednící dílce BEST tl. 
500, 400 a 300 mm, které budou vyztuženy ocelovými pruty R10 
vodorovn� v každé ložné spá�e a svisle po cca. 0,5 m. Na t�chto 
tvárnicích (betonových pasech) a zhutn�ném podsypu bude vytvo�ena 
podkladní deska z betonu C16/20 tlouš�ky 150 mm vyztužený ocelovou 
KARI sítí s oky 6x150x150 mm. Pod konstrukcemi výtah� bude 
vybetonována podkladní deska v tl. 300 mm, stejné t�ídy betonu a 
vyztužení. V prvé �ad� nutno zapo�ít s výstavbou vlastního objektu a 
pozd�ji až (po zapo�etí prací na 2.NP) s objektem garáže. Betonáž 
základových konstrukcí nesmí být provedena na podmá�enou 
základovou spáru.  

Hydroizolace:
Hydroizolace spodní stavby musí spl�ovat podmínky spodní vody a 
zárove� plnit funkci protiradonové bariéry. Také je t�eba uvažovat 
s p�írubovými spoji v místech prostup�. Hydroizolace st�ešního plášt�



musí splnit podmínky na pror�stání ko�ínk� a zvýšenou požární 
odolnost, 
Izolace spodní stavby bude tvo�ena z hydroizola�ního souvrství 
asfaltových modifikovaných pás� Skloelas a Polyelast opat�eny AL 
vložkou. Na svislých konstrukcí suterénu bude HI oplášt�na ochrannou 
vrstvou, tvo�enou z tvrzených desek XPS Styrodur 3035 S tl. 100 mm, 
krytou nopovou folií a geotextilií Filtek 300. 
Ve výkopu bude následn� provedena drenáž s napojením na filtra�ní 
nádrž. Obsyp a podsyp drenáže bude proveden ze siln� propustného 
št�rkopísku. Zásyp výkopu m�že být proveden zeminou z výkopu, která 
bude smíšena se št�rkopískem a pískem pro zajišt�ní její propustnosti.  
Vodorovnou plošnou hydroizolaci napojit na vodorovnou izolaci pod 
st�nami, na kterou navazuje svislá hydroizolace tažená po líci st�n. 
Veškeré prostupy budou provedeny plynot�sn�, tj. prostupující potrubí 
se opat�í chráni�kou s p�írubou pro p�ilepení hydroizolace, kde se 
prostor mezi potrubím a plášt�m chráni�ky vyp�ní PUR p�nou a 
dotmelí tmelem. 
V mokrých provozech (koupelny a vodolé�ba) je v podlaze navržena 
ješt� st�rková hydroizolace. St�ny budou taktéž izolovány st�rkovou 
izolací pod obklady. Tepelná izolace v podlaze je p�ekryta separa�ní 
PVC-folií. 
Hydroizolace st�ech tvo�í parozábrana tvo�ená z asfaltových 
modifikovaných pás� Skloelast ve skladb� vegeta�ní st�echy/terasy nad 
garáží. V ostatních skladbách je dále uvažováno s asfaltovými 
modifikovanými pásy Glastek 40 special mineral. Jako hlavní 
hydroizolace jsou navrženy PVC-P pásy DEKPLAN 77 s atestací na 
pror�stání ko�ínky. Izolace nepoch�zí st�echy je tvo�ena z DEKPLAN 
76 se zvýšenou protipožární odolností. 

Stavebn� technická ochrana proti pronikání radonu z podloží:
Protiradonové opat�ení jsou navržena v souladu s �SN 73 0601 – 
Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
Stavebn� technická opat�ení jsou navrženy na st�ední riziko. Bude 
provedena plynot�sná úprava podkladu podlahy a st�n na a v terénu. 
Na plynot�snost bude proveden podkladní beton a hydroizolace v�etn�
všech prostup�.  
  
Svislé nosné konstrukce:
Suterénní zdivo a vnit�ní jádro výtah� bude vytvo�eno ze ztraceného 
bedn�ní ZB 30 a ZB 25 Werebex, vyztužené ocelí R 500 a zalito 
betonem C20/25. Prolívání a zvibrování betonu se provádí max. po 3 
vrstvách. Nosné zdivo v ostatních podlažích je tvo�eno z keramických 
tvarovek Porotherm 30 P+D, 24 P+D a 25 AKU P+D s pevností P15. 
Vyzd�no na MVC Baumit. Garáž je zhotovena jako monolitická 
konstrukce se sloupy o stran� 350x350 mm a st�n� o tl. 250 mm, beton 
C20/25 + R 500.  

Vodorovné konstrukce:
Veškeré stropní konstrukce jsou �ešené pomocí filigránových stropních 
panel�, dle vlastního návrhu. Stropy jsou vzájemn� spojeny a p�sobí 



tak jako spojitá konstrukce. Panely jsou dobetonovány betonem C20/25 
v tl. 250. Na konstrukce balkonu byly u�ity filigránové izo panely v tl. 
dobetonávky 180 mm. St�ešní konstrukce nad balkony bude zhotovena 
jako monolitická. Zast�ešení ocelového tubusu bude provedeno z 
ocelových válcovaných profil� I 150 a opat�ena trapézovým plechem a 
dobetonována. 

Tepelná izolace:
Obvodový pláš� je zateplen minerální plstí Isover UNI v tl. 180 mm, 
podlaha na terénu stabilizovaným EPS 150 S v tl. 180 mm. Izolaci 
základových pas� tvo�í vrstva extrudovaného polystyrenu Styrodur 
3035 C tl. 100 mm a tl. 180 mm, který navazuje na izolaci obvodového 
plášt� a je ukon�en 1 m pod terénem. Izolace podlahy na terénu je 
tvo�ena z EPS 100 S v tl. 2x60.  

St�ešní konstrukce:
Základ st�ešní konstrukce tvo�í filigránové desky s betonovou zálivkou v 
tl. 250 mm, na které je navršeno st�ešní souvrství ze spádových klín�
tvo�ené tep. Izolací, zajiš�ující vodot�snost a dostate�né tepeln�
technické vlastnosti. 

Schodišt� a rampy:
Schodišt� jsou vesm�s železobetonová, monolitická a prefabrikovaná a 
ocelová s ocelovými stupni. Prefabrikovaná schodišt� Prefa tvo�í hlavní 
komunika�ní tepnu objektu. Jsou p�dorysu tvaru L, o rozm�rech 
12x174x290. Ostatní pomocná schodišt�  jsou schodnicová, nerezová o 
rozm�rech 12x160x290. 

Okna a venkovní dve�e:
Okna jsou navržena jako d�evohliníková Slavona Clima 140 a Slavona 
HA110 s celoobvodovým kováním s mikroventilací. Rámy s p�erušeným 
tepelným mostem Uf = 0,83 W/(m2K), plastovým distan�ním ráme�kem 
a �irým izola�ním trojsklem Ug = 0,5 W/(m2K). D�evohliníkové vstupní 
dve�e Trend, Slavona HA110. Tepeln� technické vlastnosti jsou shodné 
s okny. Automatické vstupní dve�e Spedos, Shueco TDS 15 HI typ D. 
Rámy s p�erušeným tepelným mostem Uf = 1,3 W/(m2K). Dvojizola�ní 
sklo Ug = 1,0 W/(m2K).

Vnit�ní d�lící konstrukce:
Vnit�ní p�í�ky jsou navrženy z Porotherm 11,5 P+D a sádrokartonové 
akusticky izola�ní p�í�ky a p�edst�ny Knauf. P�eklady v keramických 
p�í�kách tvo�í ploché p�eklady Porotherm 11,5. 

Podlahy: 
Podlahy jsou navrženy jako t�žké plovoucí s nášlapnou vrstvou z 
p�írodního linolea, st�rky a dlažby dle p�íslušných skladeb. Tepelná 
izolace v suterénu je tvo�ena z EPS 100 S tl. 2x60 mm. Akustická 
izolace v podlahách Rigifloor 4000 tl. 60 mm. 
  
  



Vnit�ní dve�e:
Jsou navrženy jako hliniková, hliníková posuvná a d�ev�ná. Viz výpis 
dve�í. 

Vnit�ní povrchy:
Vnit�ní povrchy st�n budou provedeny z vnit�ních vápenných omítek, 
upraveny štukovou vrstvou. Výmalba v pestrých tónech, které zamezí 
jednolité optické vnímání prostoru. Veškeré obklady budou lepeny na 
stav. tmel na pat�i�n� upravený podklad-st�rková hydroizolace. Strop 
bude upraven pomocí zav�šení minerálního podhledu na hliníkovém 
nosném roštu. 

Vn�jší povrchy:
Budou provedeny jako zav�šená prov�trávaná fasáda na hliníkovém 
roštu Eurofox. Fasádní panely jsou navrženy z laminátových desek 
Trespa Natural Erosion, sklen�ných panel� Active TM Pilingkton, a 
d�ev�ného obkladu Dekwood Tatran s p�íslušným nát�rem. V tubusu 
schodit� pak budou použity hliníkové desky Sidings, Prefa. 

Klempí�ské výrobky:
Navrženy z poplastovaného, hliníkového a nerezového plechu. Viz 
výpis klempí�ských výrobk�

Truhlá�ské výrobky:
Vnit�ní plastové parapety, d�ev�né vegeta�ní rošty a d�ev�ná p�edst�na 
z mod�ínového a smrkového d�eva. Viz výpis truhlá�ských výpis�. 

Záme�nické výrobky:
Osazení nerezového trubkového zábradlí v interiérech. Venkovní 
žárov�zinkované zábradlí. Ocelové �istící rohože. Ocelový revizní 
žeb�ík. Viz výpis záme�nických výrobk�. 

Odv�trání:
Uvažováno s instalací nuceného odv�trání jednotkou VZT. 

Hromosvody:
Budou instalovány na nepoch�zí st�eše a svedeny pod fasádními 
deskami. 

Výtahy:
V objektu je uvažováno s celkem t�emi výtahy. Dva jsou uvažovány jako 
požárn� evakua�ní a jeden je jídelní. Výtahy jsou instalovány po celé 
výšce objektu. Založení výtahových šachet je provedeno na základové  
ŽB desce o tl. 300 mm. Celá šachta je od ostatních konstrukcí 
odizolována antivibra�ní izolací tl. 50 mm ve vrchní �ásti nejvyššího 
patra a celé konstrukce spodní stavby. Izolace ve zbylé �ásti šachty 
dotvá�í XPS Styrodur 3035 S tl. 50 mm. Spodní stavba je propojena s 
vodorovnou hydroizolací zbylé �ásti spodní stavby, která je umíst�na v 
dilata�ní meze�e výtahové šachty. Samotné šachty jsou ukon�eny v 



posledním nadzemním podlaží pod úrovní stropu, kde jsou dilata�n�
odd�leny antivibra�ní izolací. 

Zpevn�né plochy:
Navrženy z betonové zámkové dlažby Archia Best. Zpevn�né plochy 
jsou odvodn�ny  pomocí p�í�ných spád�. Okraje zpevn�ných ploch jsou 
zpevn�ny  krajovými obrubníky osazenými do betonu. Viz rozbor 
skladeb. 

Plot: 
Budou tvo�eny z gabionových st�n a vzrostlého vegeta�ního porostu. 
  
Ozelen�ní, sadové úpravy:
Stávající vzrostlé stromy jsou zachovány. Plochy po výkopech a 
terénních úpravách budou zahrnuty humózní vrstvou, p�ihnojeny 
um�lým hnojivem a osety parkovou travní sm�sí. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby 
a užívání nem�lo za následek: 
- z�ícení stavby nebo její �ásti, 
- v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 
- poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�, 
- poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení nebo 
instalovaného vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné 
konstrukce. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 
a) technické �ešení, 

Na objekt budou namontovány systémové slune�ní clony 
SunProfessionals na mechanický a elektro pohon, které budou 
zasazeny do nosného roštu prov�trávané fasády. Propojení pater v 
objektu zabezpe�ují po�árn� evakua�ní výtahy a jídelní výtah VOTO. 
Objekt bude napojen na jednotku VZT. Dostate�né odv�trání CHÚC v 
p�ípad� požáru, bude �ešeno pomocí automatických oken, které budou 
napojeny p�es spína� na EPS. Hlási�e požární signalizace budou 
vyúst�ny v sesternách v každém poschodí a recepci. Dostate�nou 
dodávku elektrické energie zabezpe�uje v p�ípad� výpadku energie 
akumulátorový záložní zdroj. Na úpravu deš�ové vody ze zpevn�ných 
ploch a garáží bude nainstalován vodní filtr na odstran�ní agresivních 
�initel� z povrchu komunikací a parkovacích ploch. Tato filtrace bude 
napojena na plastovou jímku, ze které bude voda od�erpávána a 
využívána na zalévání a splachování WC. Zavedení pevné telefonní 
linky se neuvažuje. Objekt bude napojen na bezdrátovou internetovou 
sí�. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení. 
Objekt bude vybaven jednotkou vzduchotechniky, dopln�nou o 
chlazení. Dále bude namontován systém požárního zabezpe�ení EPS, 
záložní zdroj elektrické energie, systémové slune�ní clony, vodní filtr, 



el. �erpadlo na rozvod užitkové vody, p�ídavné ventilátory 
v místnostech sociálního za�ízení, výtahové za�ízení a bezpe�nostní 
pohybová �idla. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
a) rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�, 

�ešeno v samostatné požární zpráv�, viz. D.1.3 – požárn� bezpe�nostní 
�ešení 

b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti, 
�ešeno v samostatné požární zpráv�, viz. D.1.3 – požárn� bezpe�nostní 
�ešení 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 
výrobk� v�etn� požadavk� na zvýšenou požární odolnost 
stavebních konstrukcí, 
�ešeno v samostatné požární zpráv�, viz. D.1.3 – požárn� bezpe�nostní 
�ešení 

d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest, 
�ešeno v samostatné požární zpráv�, viz. D.1.3 – požárn� bezpe�nostní 
�ešení 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn�
nebezpe�ného prostoru, 
�ešeno v samostatné požární zpráv�, viz. D.1.3 – požárn� bezpe�nostní 
�ešení 

f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného 
hasiva, v�etn� rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst, 
�ešeno v samostatné požární zpráv�, viz. D.1.3 – požárn� bezpe�nostní 
�ešení 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové 
komunikace, zásahové cesty), 
�ešeno v samostatné požární zpráv�, viz. D.1.3 – požárn� bezpe�nostní 
�ešení 

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby 
(rozvodná potrubí, vzduchotechnická za�ízení), 
�ešeno v samostatné požární zpráv�, viz. D.1.3 – požárn� bezpe�nostní 
�ešení 

i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn�
bezpe�nostními za�ízeními, 
�ešeno v samostatné požární zpráv�, viz. D.1.3 – požárn� bezpe�nostní 
�ešení 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek 
a tabulek. 



�ešeno v samostatné požární zpráv�, viz. D.1.3 – požárn� bezpe�nostní 
�ešení 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 

Spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní 
porovnávacích ukazatel� podle jednotné metody výpo�tu energetické 
náro�nosti budov a stanovení celkové energetické spot�eby stavby - 
viz zpracovaný energetický audit. 

Stavba bude realizována v souladu s platnou �SN 73 0540 a platnými 
energetickými p�edpisy.  

Zásady tepeln� technického provedení stavby: 
Dot�ené obvodové konstrukce stavby jsou navrženy na vyšší než na 
požadované hodnoty podle �SN 73 0540 a to zejména vzhledem ke 
zvyšujícím se cenám energií a celkovému trendu zp�ís�ování 
požadavk� p�edpis� v oblasti tepelné techniky. 

b) energetická náro�nost stavby, 
Budova bude napojena na rozvodnou sí� NN novou zemní p�ípojkou, na 
severozápadní stran� objektu. Vytáp�ní a oh�ev TV bude zajišt�n p�es 
dálkovodné parovodní potrubí, který bude v technické místnosti napojen 
na soustavu vým�ník�. 
	ešeno v samostatné tepelné zpráv�, viz. D.1.4 – technická prost�edí 
staveb. 

c) posouzení využití alternativních zdroj� energií. 
Není uvažováno s využitím alternativních zdroj�, pouze záložních. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost�edí 

Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, 
zásobování vodou, odpad� apod.) a dále �ešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.) 

V�trání:
Jedná se o návrh v�trání a klimatizace místností tak, aby byly zajišt�ny 
p�edepsané hodnoty hygienických vým�n vzduchu a pohody prost�edí 
ve vybraných místnostech objektu. Je uvažováno s nuceným v�tráním 
a klimatizací místností, které to nezbytn� vyžadují po stránce technické, 
hygienické a které nelze vyv�trat p�irozen� - okny. Dostate�né 
odv�trání CHÚC v p�ípad� požáru, bude �ešeno pomocí automatických 
oken, které budou napojeny p�es spína� na EPS.  

Vytáp�ní:
Bude zajiš�ovat vým�níková soustava, která bude plnit funkci oh�evu 
vody, tak i otopnou. Vým�níková stanice je napojena na m�stskou 
parovodní soustavu. Samotné vytáp�ní budou zajiš�ovat t�lesa 
úst�edního vytáp�ní. 



Osv�tlení:
P�irozené osv�tlení obytných prostor bude zajišt�no rozm�rnými 
okenními otvory, které pln� pokryjí pot�ebu danou hygienickými limity. 
Um�lé osv�tlení bude zajišt�no vhodnými typy svítidel s d�razem na 
úsporu energií a ochrany životního prost�edí. 

Zásobování vodou:
Objekt je napojen na ve�ejný vodovodní �ad. Požární hydranty spl�ují 
požadavky na vzdálenostní osazení od objektu. Vlastní podzemní 
požární hydrant se nachází na hranici pozemku. 
Bilance pot�eby vody 
50 osoby 180 l/os/den = 0,9 m3/den 
Maximální denní pot�eba vody: Qmax= 0,9 x 1,25 = 11,25 m3/den 
Maximální hodinová spot�eba vody: Q= 9 000 x 1,8/24= 675 l/hod=  
0,19 l/sec 
Ro�ní pot�eba vody: Qrok = 4 107 m3/rok 

Odpady:
V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými p�edpisy, 
tj. bude t�íd�n, odd�len� skladován, vyvážen a likvidován standardním 
zp�sobem na základ� smlouvy s oprávn�nou organizací. P�edpokládá 
se p�evážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech 
budou p�edloženy ke kolaudaci. Odpady z objektu z�stanou na stávající 
úrovni a budou likvidovány stávajícím zp�sobem, zejména: 
-Splaškové vody jsou odvád�ny do ve�ejné kanalizace. 
-V�trací vzduch z vnit�ních hygienických za�ízení je odvád�n nad 
st�echu objektu. 
-Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na  
smluvním základ� oprávn�nou organizací. 
Zdravotnický odpad bude odvážen a likvidován ve spalovn� Oblastní 
nemocnice Náchod. 

Vibrace, hluk, prašnost:
Projektem navržené �ešení zajiš�uje soulad stavby s platnými p�edpisy 
z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména �SN 73 0832 akustika 
a na�ízení vlády �. 272/2011 Sb.  
Provoz stavby m�že mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání 
objektu, p�íp. na pohodu užívání ploch a objekt� v bezprost�edním 
dosahu upravovaného objektu/zejména doprava materiálu/. Stavba 
však musí dodržovat platné p�edpisy. P�ípadné negativní vlivy na okolní 
prost�edí nesmí p�ekro�it povolenou mez a musí být vhodnými 
opat�eními minimalizovány. Zejména musí být u�in�na opat�ení proti 
nadm�rnému p�sobení hluku a prachu /zákryt lešení apod./. Na stavb�
je nutno dodržovat denní a týdenní režim a udržovat po�ádek. 



B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 
a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží, 

radonové riziko bylo vyhodnoceno na st�ední kategorii a je �ešeno 
hydroizola�ními systémy zabra�ujícími jeho pronikání. Veškeré 
konstrukce budou navrženy a realizovány tak, aby vyhov�ly ustanovení 
§ 9, odst. 3 vyhlášky �. 268/2009 Sb.  

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 
vzhledem ke geologickému podloží se nepo�ítá s výskytem spodní 
vody, p�íp. bludných proud�. Spodní stavba je chrán�na hydroizolací 
proti tlakové vod�. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 
veškerá technická za�ízení (výtahy, trafostanice apod.) vykazující 
možnost p�enášení vibrací do nosných konstrukcí budou dilata�n�
odd�lena vložením podložek nebo izolace. Dopravní zatížení bude 
tlumeno zpevn�nými plochami a zeminou. 

d) ochrana p�ed hlukem, 
	ešené prostorové celky, provozní vazby a technologická za�ízení jsou 
navržena v�etn� p�íslušných technických a konstruk�ních opat�ení tak, 
aby byly spln�ny hygienické limity dle �SN 73 0832 Akustika a na�ízení 
vlády �. 272/2011 Sb. pro chrán�ný venkovní prostor a chrán�ný vnit�ní 
prostor stavby. Dopravní vytíženost nebude mít negativní dopad na 
stavbu vzhledem ke svému umíst�ní.  

e) protipovod�ová opat�ení, 
stavba se nenachází v záplavové oblasti. P�ívalové dešt� budou 
zachytávány staveništní kanalizací a spole�n� se srážkovou vodou 
budou zachytávány ve filtra�ních nádržích a dále zužitkovány pro 
pot�eby objektu. 

f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
nevyskytují se v zájmové oblasti. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

budou vyty�eny geodetem p�ed zahájením prací. Polohu trasování 
up�esní dot�ení zástupci sítí. Veškeré pot�ebné inženýrské sít� jsou na 
hranici pozemku. Dojde k p�eložce vodovodního �ádu a instalaci 
podzemního požárního hydrantu. 
Technickou infrastrukturu tvo�í rozvodná sí� NN, parovod, ve�ejný 
vodovodní �ad a splašková kanalizaci. Deš�ové vody a vody ze 
zpevn�ných ploch a z drenáží budou svád�ny do filtra�ní nádrže. Odtud 
budou využívány jako užitková voda pro zalévání a splacování WC. 
P�ípadný p�ebytek bude sveden do splaškové kanalizace.  

b) napojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky. 
Budou popsány a zakresleny v jednotlivých �ástech dokumentace – 
Elektroinstalace, Zdravotn� technické instalace, Vytáp�ní. 



Vodovod - vodovodní p�ípojka je p�ivedena na pozemek investora, kde 
je  p�es vodom�rnou šachtu a vodom�rnou sestavu napojena na vlastní 
objekt, ukon�enou hlavním uzáv�rem. Vodom�rná p�ípojka je navržena 
z PE hadice DN 50. Potrubí ve výkopu je uloženo v pískovém loži min tl. 
300 mm, zakryta výstražnou folií modré barvy a zasypána zeminou z 
výkopu. 

Splašková kanalizace - p�ípojka splaškové kanalizace (PVC DN 200) �je 
p�ivedena na vlastní pozemek, kde bude zp�ístupn�na revizní šachtou 
ze železobetonových prefabrikát�. Od hlavní domovní šachty bude 
položeno hlavní svodné potrubí pod podlahou suterénu. Uložení potrubí 
bude provedeno do pískového lože tl. 100 mm a obsypu tl. 300 mm nad 
vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani 
vyšší porosty. 

Deš�ová kanalizace - Deš�ové vody a vody ze zpevn�ných ploch a z 
drenáží budou svád�ny do filtra�ní nádrže. Odtud budou využívány jako 
užitková voda pro zalévání a splacování WC. P�ípadný p�ebytek bude 
sveden do splaškové kanalizace. 

Elekt�ina – NN p�ípojka je p�ivedena na pozemek investora. 
Elektrom�rová rozvodnice RE bude umíst�na na hranici pozemku, tak 
aby byla p�ístupná z ve�ejné komunikace. Elektrom�rná sk�í� bude 
sestavena z prefabrikovaných tvarovek, ur�ení k tomuto ú�elu. 

Parovod – vyh�ívání objektu a oh�ev teplé vody bude zajišt�n p�es 
parovodní vým�ník, umíst�ný v technické místnosti v suterénu. 
Dodávka parovodního media je zajišt�no p�ívodem z m�stské teplárny 
Tepna Náchod. Samotná p�ípojka bude p�ivedena na pozemek 
investora. 

B.4 Dopravní �ešení
a) popis dopravního �ešení, 

hranice parcely navazuje na m�stskou komunikaci – ulice Barto�ova, 
p�. 2088/12. Návrhová rychlost pro napojovací komunikace byla 
stanovena na 50 km/hod. Požadavek na délku rozhledového 
trojúhelníku je 40 m.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
P�íjezdová komunikace bude napojena na ul. Barto�ova p�. 2088/12, 
spole�n� s p�íjezdovou komunikací pro zásobování p�. 2088/14. 

c) doprava v klidu, 
Ve vybavení objektu budou p�ilehlá parkovací stání, garážové prostory 
pro zam�stnance a vyhrazená místa pro zásobování. Parkovací stání 
umož�ují je roz�len�no pro pro vozidla kategorie O2 + 1 stání pro 
OOSPO. V prostorách garáží je další jedno stání vymezené pro 
OOSPO. Celková kapacita parkovacích míst tvo�í 19 stání + 1 OOSPO 
pro návšt�vníky + vyhrazené stání pro ambulanci a zásobování, 12 
stání + 1 OOSPO pro zam�stnance. 



d) p�ší a cyklistické stezky. 
Stavba bude napojena na stávající chodník. Jiné p�ší �i cyklistické 
stezky se v blízkosti objektu nenacházejí. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy, 

Stávající vzrostlé stromy jsou max. zachovány. Pokácená vzrostlá 
zele�, v severní �ásti staveništ� u komunikace ul. Barto�ova, bude 
nov� nahrazena p�i výsadb� parkové zelen�.  

b) použité vegeta�ní prvky, 
vhodné vegeta�ní prvky budou popsány a zakresleny v jednotlivé �ásti 
dokumentace – Zahradnické a parkové úpravy a výsadby.

c) biotechnická opat�ení. 
Plochy po výkopech a terénních úpravách budou zahrnuty humózní 
vrstvou, p�ihnojeny um�lým hnojivem a osety parkovou travní sm�sí. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana
a) vliv na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da. 

Ovzduší:
Provoz stavby neobsahuje žádnou výrobu, takže nebudou vznikat 
žádné zplodiny, které by ohrožovaly, �i n�jak ovliv�ovat kvalitu ovzduší. 

Hluk:
Provozem stavby nebudou p�ekro�eny hygienické limity dle  
�SN 73 0832 Akustika a na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. 
Dopravní vytíženost nebude mít negativní dopad na životní prost�edí 
vzhledem k budoucím užíváním budovy.  

Voda: 
Objekt bude napojen na ve�ejný vodovod a kanalizaci. Deš�ová voda 
bude zachytávána a shromaž
ována ve filtra�ní nádrži a dále 
využívána jako užitková.  
Provoz stavby nemá negativní vliv na kvalitu vod. 

Odpady:
Hospoda�ení bude provád�no v souladu s platnými p�edpisy, tj. 
p�edevším se zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími 
provád�cími vyhláškami Ministerstva životního prost�edí – tj. vyhl. 
381/2002 Sb. Katalog odpad�, 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpe�ných 
vlastností odpad� nebo p�ípadn� podle p�edpis� souvisejících a 
navazujících. Odpady jsou za�azovány do dvou kategorií – N - 
nebezpe�ný odpad a O - ostatní odpad. Veškeré nebezpe�né odpady 
budou shromaž
ovány v prostorách k tomu ú�elu ur�ených ve 
speciálních barevn� odlišených obalech, které zamezí ohrožení 
životního prost�edí. T�íd�ní odpadu p�i jeho vzniku, manipulace a 
likvidace se �ídí provozním �ádem odsouhlaseným vedením nemocnice. 
Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na  



smluvním základ� oprávn�nou organizací. Zdravotnický odpad bude 
odvážen a likvidován ve spalovn� Oblastní nemocnice Náchod. 

P�da:
Stavebními pracemi nedojde k žádnému znehodnocení kvality p�dy.  

b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných 
strom�, ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajin�, 
Vliv stavby nebude mít negativní dopad na p�írodu a krajinu a z�stanou 
tak zachovány i ekologické funkce a vazby v krajin�. Odstran�ní 
stávajících d�evin a nová výsadba bude podrobn� zpracována 
v samostatné �ásti dokumentace – Zahradnické a parkové úpravy a 
výsadby. 

c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 
objekt neleží v kontaktu se soustavou chrán�ných území Natura 2000. 
Navržené práce nemají žádný vliv na soustavu chrán�ných území 
natura 2000. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zajiš�ovacího �ízení nebo 
stanovisek EIA, 
zjiš�ovací �ízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nevztahuje. 

e) návrhová ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p�edpis�. 
Nejsou navržena žádná ochranná a bezpe�nostní pásma. 
Stejn� tak není stanoven žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany 
podle jiných právních p�edpis�. 

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany 
obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru a funk�ního využití objektu budou spln�ny požadavky 
kladené na �ešení stavby ve smyslu ochrany obyvatelstva. Budou dodrženy 
podmínky dané zákonem �. 239/2000 Sb., vyhláškou MV �. 380/2002 Sb. a 
vyhláškou MV �. 328/2001 Sb. spole�n� za ú�astí dot�ené obce a 
integrovaných záchranných sbor�.

B.8 Základní organizace výstavby
a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zjišt�ní, 

Spot�eby stavebních hmot jsou podrobn� specifikovány ve výkazu 
vým�r. Stavba bude napojena na napojovací staveništní body energií. 
Spot�eba médií je dána požadavky technologických p�edpis� výrobc�
jednotlivých materiál� a organizací práce zhotovitele. 

b) odvodn�ní staveništ�, 
Není uvažováno se samostatným odvodn�ním staveništ�. 



c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
staveništní infrastruktura bude provedena v souladu s projektovou 
dokumentací pro užití vlastního objektu. Technická infrastruktura bude 
v pr�b�hu stavby napojena na vnit�ní soustavu stavby.  

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 
Provoz stavby m�že mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání 
objektu, p�íp. na pohodu užívání ploch a objekt� v bezprost�edním 
dosahu upravovaného objektu/zejména doprava materiálu/. Stavba 
však musí dodržovat platné p�edpisy. P�ípadné negativní vlivy na okolní 
prost�edí nesmí p�ekro�it povolenou mez a musí být vhodnými 
opat�eními minimalizovány. Zejména musí být u�in�na opat�ení proti 
nadm�rnému p�sobení hluku a prachu. Na stavb� je nutno dodržovat 
denní a týdenní režim a udržovat po�ádek. Je oprávn�ný p�edpoklad, že 
p�i dodržování elementárních pravidel fungování vn�jšího za�ízení 
staveništ� daných platnými p�edpisy a normami nedojde k negativnímu  
ovlivn�ní okolních staveb a pozemk� nad mez stanovenou p�edpisy a 
normami. 
Projektem navržené �ešení zajiš�uje soulad stavby s platnými p�edpisy 
z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména �SN 73 0832 
Akustika a na�ízení vlády �.272/2011 Sb. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení d�evin, 
V okolí staveništ� nebudou realizována žádná speciální ochranná 
opat�ení. Stávající vzrostlé stromy jsou max. zachovány. Pokácená 
vzrostlá zele�, v severní �ásti staveništ� u komunikace ul. Barto�ova, 
bude nov� nahrazena p�i výsadb� parkové zelen�.  

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé) 
vzhledem k rozsáhlosti stavební parcely nedojde k dalším zábor�m 
sousedních objekt�. Tyto plochy budou sloužit k do�asnému za�ízení 
staveništ�, které bude zpracováno v samostatné �ásti – Za�ízení 
staveništ�. 

g) maximální produkování množství a druhy odpad� a emisí p�i 
výstavb�, jejich likvidace, 
p�i stavební �innosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které 
budou �áste�n� využity p�i stavebních úpravách resp. �áste�n�
recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpe�né, které budou 
likvidovány v p�íslušném za�ízení k tomu ur�eném (skládky odpad�). 
Odpad kategorie "O" ostatní  

• beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební úpravy resp. 
recyklovány. 

• kovy, slitiny kov�, d�evo, sklo, plasty - budou nabídnuty k 
dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpe�ný 

• asfalt, dehet, izola�ní materiály a sm�sný stavební demoli�ní 
odpad. 



Za odstra�ování odpadu p�i výstavb� je zodpov�dný jejich p�vodce, 
tedy dodavatel stavby, který zajistí jejich rozt�íd�ní a likvidaci.  

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo depote zemin, 
zemní práce budou provád�ny v pot�ebném rozsahu pro zhotovení 
základových konstrukcí, p�ípojek a k provedení terénních úprav. 
Vyt�žená zemina bude �áste�n� uskladn�na na pozemku staveništi, 
zbylá bude uskladn�na na m�stem vy�len�né skládce na objektem 
nemocnice. P�edpokládá se, že veškerá zemina bude v pr�b�hu 
terénních úprav zužitkována. 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�, 
negativní vlivy na životní prost�edí budou minimalizovány. Jsou 
navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve zdravotnictví bez 
škodlivých vliv� na okolní prost�edí, spl�ující požadavky hygienických 
norem. V p�ípad� technických a technologických za�ízení bude 
zabezpe�ena ochrana proti hluku a vibracím.  Zne�išt�ní ovzduší 
vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah 
stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivn�ní klimatických 
charakteristik. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, 
posouzení pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci podle jiných právních p�edpis�, 
p�i p�íprav� i provád�ní stavby je nutno dodržovat veškeré 
bezpe�nostní p�edpisy a platné normy pro díl�í druhy stavebních prací 
a rovn�ž p�ípadná na�ízení vyplývající z montáže a provozu technologií. 
Veškeré zdroje nebezpe�í a bezpe�nostní za�ízení nutno ozna�it ve 
shod� s p�íslušnými normami. Musí být dodržena vyhláška �ÚBP a 
�BÚ �.324/1990Sb. o bezpe�nosti práce a technických za�ízeních p�i 
stavebních pracích Zvláštní pozornost je t�eba v�novat d�slednému 
používání ochranných pom�cek. Pracovat s mechanismy a elektrickým 
ná�adím mohou jen pracovníci �ádn� vyškoleni a zau�eni. Bude veden 
stavební deník a kontrolu bude provád�t stavební dozor. 

• P�i provozu a užívání stavby budou dodrženy veškeré na�ízení 
vlády a vyhlášky týkající se bezpe�nosti práce a provozu stavby. 
Zejména budou dodrženy tyto vyhlášky a na�ízení vlády: 

• NV �. 11/2002 Sb. ze dne 14. 11. 2001, kterým se stanoví 
umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�. 

• NV �. 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických 
za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

• NV �. 495/2001 Sb. ze dne 14. 12. 2001, kterým se stanoví 
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prost�edk�, mycích, �isticích a dezinfek�ních 
prost�edk�. 

• NV �. 494/2001 Sb. ze dne 14. 11. 2001, kterým se stanoví 
zp�sob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 



záznamu o úrazu a okruh orgán� a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

• NV �. 168/2002 Sb. ze dne 25. 3. 2002, kterým se stanoví 
zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které je 
zam�stnavatel povinen zajistit p�i provozování dopravy 
dopravními prost�edky. 

• NV �. 101/2005 Sb. ze dne 26. 1. 2005, o podrobn�jších 
požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí. 

• Vyhl. �. 48/1982 Sb. ze dne 15. 4. 1982, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických 
za�ízení 

k) úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dot�ených staveb, 
rozsah prací nebude mít vliv na okolní zástavbu vzhledem k jeho 
bezbariérovému užívání. Ne�istoty na dopravních komunikacích, které 
by mohly tvo�it eventuelní p�ekážky v t�sné blízkosti stavby, budou 
pr�b�žn� odstra�ovány. Za tímto ú�elem budou sjednány smluvní 
podmínky s technickými službami m�sta Náchod. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení, 
Stavba si nevyžádá žádná zvláštní dopravn� inženýrská opat�ení. 
P�ípadné �asové omezení provozu vozidel nebo chodc� musí být 
krátkodobé a i v jeho rámci musí být zabezpe�en provoz po okolních 
komunikacích a p�íjezd pro zdravotní a požární vozidla. Umožn�ní 
pr�jezdu kolem stavby platí i pro pr�jezd vozidel k dalším objekt�m v 
okolí areálu. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní 
stavby za provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i 
výstavb� apod.), 
objekt bude po kolaudaci p�edán do užívání investorovi. Tudíž se 
neuvažuje s opat�eními, která by omezovala budoucí provoz stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny. 
P�edpokládaný termín zahájení prací:     07/2014 
P�edpokládaný termín dokon�ení:     03/2016 

Práce budou zahájeny regulací porostu a úpravou terénu. Po sejmutí 
ornice a vyty�ení stavby a zpevn�ných ploch parkovišt� dojde k úprav�
terénní roviny. Odt�žená zemina z parkovacích ploch bude uskladn�na 
na vlastní parcele. Vzniklý svah bude zajišt�n pomocí gabionových 
st�n. Po ukon�ení terénních úprav dojde k op�tnému zam��ení objektu 
a zapo�ne se s výkopy a základovými konstrukcemi. V prvé �ad� se 
zapo�ne s výstavbou vlastního objektu a pozd�ji až (po zapo�etí prací 
na 2.NP) s objektem garáže. Vyt�žená zemina bude dále využita jako 
zavážka, na kterou se posléze vytvo�í podkladní deska. Po jejím 
vytvrdnutí dojde k odizolování objektu a následnému vyzd�ní 
s propojením se stropními konstrukcemi. Poté bude možné provést 
vytvo�ení st�ešní konstrukce. Po dokon�ení hrubé stavby bude možné 
provád�t jednotlivé stavební práce uvnit� objektu a instalace speciálního 



za�ízení. Na záv�r, spole�n� se speciálními dokon�ujícími pracemi, 
bude provedena zav�šená fasáda se zateplením z minerální plsti a 
fasádními panely. 
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..…..………………………. 
V Brn�, dne 5.1. 2014       Bc. Jan Krmaš 
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Stavba:                    Hospic sv. Michaela, ul. Barto�ova, 547 01 Náchod 

Místo stavby:           k. úz. Náchod 701262, parc. 1091/1, 1074/1
   
Obecní ú�ad:  Náchod 

Stavební ú�ad:  Náchod 

Okres:   Náchod 

Kraj:    Královehradecký        
                                   
Stavebník:                  Diecézní charita Hradec Králové

Velké nám�stí 37 
500 01 Hradec Králové

Stupe� PD:              Dokumentace pro provád�ní stavby 
                  
Vypracoval:   Bc. Jan Krmaš 

Datum zpracování: 1/2014 

a) Ú�el objektu 
Objekt bude využíván jako zdravotnicko-sociální za�ízení, za ú�elem pobytu a 
pé�e o nevylé�itelné, t�žce nemocné a umírající osoby s možností využití 
respicitní pé�e. 

b) Funk�ní nápl�, kapacitní údaje 
Jedná se o �ty�podlažní budovu, slouženou ze t�ech nadzemích a jednoho 
podzemního podlaží. Tato patra jsou rozd�lené do jednotlivých provoz� a 
dohromady vytvá�ejí funk�ní celek. V suterénu je p�edevším umíst�no 
technické zázemí, sklady, garáže a zázemí kuchyn�. V p�ízemí se pak 
nacházejí spole�ensko-ve�ejné a ubytovací prostory. V druhém pat�e je 
umíst�no vedení hospice a ubytovací prostory. T�etí podlaží je v�nováno 
ubytovacím prostorám. Konstruk�ní systém je vytvo�en jako podélný, vyzd�ný 
z keramických blok�. Suterénní zdivo je vytvo�eno ze ztraceného bedn�ní a 
vyztuženo. Prostory garáží jsou navrženy z železobetonového monolitického 
skeletu se ŽB sloupy o rozm�rech 350x350 mm. Výpl�ové zdivo je tvo�eno 
z keramických p�í�ek. Mezibytové st�ny jsou vytvo�eny z blok� se sníženou 
schopností akustické vodivostí. Konstruk�ní výška podlaží byla zvolena 4,0 m. 
Budova je tém�� �tvercového p�dorysu o stran� cca 38,5 m. Do objektu jsou 
osazena dv� výtahová t�lesa umož�ující evakuaci osob v p�ípad� požáru a 
jeden jídelní výtah. Schodišt� jsou vesm�s železobetonová prefabrikovaná a 
ocelová se sklen�nými stupni. Stropní konstrukce jsou vytvo�eny 
z velkoformátových prefabrikovaných filigránových panel�, které jsou 
dobetonovány na tl. 250 a 180 mm. Pravidelný vzhled objektu je rozbit balkony 



a t�emi kaskádovit� ustupujícími terasami, tvo�ené vegeta�ní st�echou a 
terasovými prkny. Celkový vzhled dotvá�í prov�trávaná fasáda, zav�šená na 
hliníkovém roštu. Fasádní panely jsou kombinací skla, d�eva a laminátových 
desek. Obvodový pláš� je zaizolován minerální plstí tl. 180 mm, na které 
navazuje izolace suterénního zdiva z tvrzeného polystyrénu v tl. 180 a 100 
mm. Izolace st�ešního plášt� je vytvo�ena z polystyrenu t�ídy EPS a 
polyuretanu. Odvodn�ní je zajišt�no pomocí spádových a rozhán�cích klín� a 
st�ešních vpustí. Hydroizolace spodní stavby tvo�í souvrství z asfaltových 
modifikovaných pás� s protiradonovou odolností a odolností proti tlakové 
vod�. Vodot�snost st�ešního plášt� je zajišt�n  pomocí povlakových PVC folíí, 
které v p�ípad� vegeta�ní st�echy vykazují odolnost proti pror�stání ko�ínk�. 
Parozábranu v konstrukci st�ešního plášt� tvo�í asfaltové modifikované pásy, 
které v p�echodu dilatace mezi vlastním objektem a garáží vykazují v�tší 
schopnosti elasticity. Parkování je pro zam�stnance zajišt�no jako vlastní 
krytá plocha garáží, pro návšt�vníky pak jako nekryté parkovací plochy 
v t�sné blízkosti objektu. 

   

  Navrhované kapacity stavby:  

  Plocha pozemku:       9 627,0 m2

  Zastav�ná plocha:       1 394,9 m2

  Obestav�ný prostor:    14 844,2 m3

   Po�et podlaží celkem        4 
  

c) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení, bezbariérové 
užívání stavby 
 Budovat je navržena jako samostatn� stojící stavba. Je �ešena tak, aby 
se stala dominantou a zárove� nep�sobila negativn� na své okolí a p�itom 
vyhov�la architektonicko-urbanistickým požadavk�m na výstavbu, které 
kladou požadavky na jednoduchost. Samotná stavba je navržena jako tém��
pravidelný �tverec o p�dorysu o stran� cca 38,5 m. Jedná se o �ty�podlažní 
budovu, slouženou ze t�ech nadzemích a jednoho podzemního podlaží, výšky 
+13,100. Pravidelný vzhled objektu je rozbit balkony a t�emi kaskádovit�
ustupujícími terasami, tvo�ené vegeta�ní st�echou a terasovými prkny. 
Celkový vzhled dotvá�í prov�trávaná fasáda, zav�šená na hliníkovém roštu. 
Fasádní panely jsou kombinací skla, d�eva a laminátových desek, kde parter a 
pohledová suterénní �ást objektu je osazena laminátovými deskami s imitací 
pohledového betonu. Ve zbylé �ásti objektu jsou užity velkoformátové 
sklen�né zabarvené panely v odstínu bílé/porcelán se samo�isticí schopností. 
Meziokenní �ásti fasády jsou obloženy d�ev�nými fasádními prkny. Celkový 
vzhled završují posuvné textilní p�edokenní slune�ní clony a popínavé rostliny 
na balkonech pokoj�, které svým zabarvením byly vybrány v souladu s 
ohledem na životní prost�edí. Vegeta�ní st�echa s využití deš�ové vody na 
zalévání a osázení parcely parkovou zelení podtrhuje zám�r vytvo�it moderní 
stavbu s ohledem na udržitelnost výstavby. Interiér objektu je navržena tak, 
aby p�sobila vzdušn� a sv�tle se za�ízením s užitím moderních materiál�, kde 
je kladen d�raz na optickou �istotu, nevýrazný a moderní design. D�ležitým 
faktorem je vnit�ní výmalba, která by svojí pestrostí a �lenitostí usnadnila 
orientaci osobám se zrakovými poruchami. Zpevn�né plochy jsou navrženy z 



asfaltu a zámkové dlažby. Kone�ný vzhled pak dotvá�í gabionové op�rné 
zdivo. V jihovýchodní �ásti parcely by m�l být (po vytvo�ení samostatné 
výkresové dokumentace) vytvo�en malý park, kde budou umíst�ny lavi�ky. 
 Jednotlivé �ásti objektu jsou rozd�leny do t�ech základních užitných 
skupin. Zázemí se nachází v suterénu objektu, kde jsou umíst�ny prostory 
garáží, šaten, sklad�, kuchyn�, technické vybavení a rozlu�kových prostor.  
 Každá nadzemní �ást se skládá ze spole�enské a klidové �ásti. V 1NP 
jsou v klidové �ásti umíst�ny pokoje pro uživatele ústavu, centrální koupelna, 
sociální za�ízení sklady, léka�ský pokoj, šatny a �ajová kuchy� s jídelnou pro 
personál. Klidová �ást je vzájemn� propojena chodbou a terasou se 
spole�enskou �ástí, která je vybavena sestehnou, ordinací, recepcí, 
p�j�ovnou knih, sociálním za�ízením, dílnou, spole�enskou místností a 
internetovou kavárnou. 
 Ve 2.NP se ,podobn� jako dole, nachází pokoje pro uživatele ústavu, 
spole�n� s balkony, centrální koupelna, pokoj pro doprovod rodinných 
p�íslušník� a kosmetický salon. Spole�enská �ást poté navazuje sestehnou, 
spole�enskou místností, administrativními prostory se zasedací místností, 
kaplí a terasou. 
 Klidová �ást ve 3.NP je odlišná od 2.NP pouze v prostorách 
kosmetického salonu, kde je umíst�no technické za�ízení pro akumulátorový 
záložní zdroj el. energie UPS, strojovnou výtahu a centrály požárního 
zabezpe�ení. Spole�enská �ást je pak tvo�ena ze spole�enské místnosti, 
místnosti rehabilita�ního cvi�ení, dílen a terasy. 

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou �. 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 
P�ístup do objektu z parkovišt�, kde je vyhrazeno parkovací stání pro OOSPO 
je možný po šikmé ramp� ze severozápadní strany, které je vybaveno 
nerezovým zábradlím s vodící linií. Dále je po�ítáno i s možností zapojení 
dobrovolník� s omezením pohybu, kde je vyhrazené parkovací stání 
v prostorách garáže. Pohyb po objektu je zajišt�n dv�ma výtahovými t�lesy. 
Veškerá sociální za�ízení s p�edpokladem využití pro OOSPO jsou vybaveny 
pomocnými madly, výškov� sníženými zrcadly a speciálními umyvadly. 
Chodby jsou vybaveny bezpe�nostními madly a vnit�ní výmalba svou pestrostí 
a �lenitostí rozbíjí jednolitý rast místnosti. 
 Okenní a dve�ní výpln� jsou opat�eny reflexními pruhy, alespo� ve dvou 
výškách a spodní �ást výplní do výšky 400 mm je opat�ena materiálem s vyšší 
odolností proti mechanickému poškození. D�ení otvory jsou opat�eny madly. 
Vnit�ní schodišt� spl�uje požadavek na výšku stupn� 160 mm a sklon 28°. 
Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou max. do 20 mm. 

d) Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
Již �ešeno výše v �ásti c) 
Objekt je svým ú�elem nevýrobním za�ízením.

e) Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 
Zemní práce:
Po sejmutí ornice a  vyty�ení stavby a zpevn�ných ploch parkovišt� dojde 
k úprav� terénní roviny. Odt�žená zemina z parkovacích ploch bude 



uskladn�na na vlastní parcele. Vzniklý svah bude zajišt�n pomocí 
gabionových st�n. Výkopy bez pažení, budou vysvahované. Zásypové práce 
výkop� budou provedeny po vytvo�ení drenáží, dále pak kolem základových 
pas�, ležatých potrubních rozvod� pod podlahami. Tyto zásypy bude možno 
provád�t z dob�e hutn�né, nadrcené, vyt�žené zeminy, kterou je nutno 
náležit� hutnit po vrstvách max. 200 mm.  

Základy:
Ší�ka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost 
základové spáry 400 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m, která je 
vlivem terénních úprav navýšena až na cca 3 m. Pevnost zeminy a hloubku 
základové spáry. Objekt je založen na monolitických základových pasech, na 
které jsou osazeny kr�ky ze ztraceného bedn�ní. Na ztracené bedn�ní budou 
použity bednící dílce BEST tl. 500, 400 a 300 mm, které budou vyztuženy 
ocelovými pruty R10 vodorovn� v každé ložné spá�e a svisle po cca. 0,5 m. 
Na t�chto tvárnicích (betonových pasech) a zhutn�ném podsypu bude 
vytvo�ena podkladní deska z betonu C16/20 tlouš�ky 150 mm vyztužený 
ocelovou KARI sítí s oky 6x150x150 mm. Pod konstrukcemi výtah� bude 
vybetonována podkladní deska v tl. 300 mm, stejné t�ídy betonu a vyztužení. 
V prvé �ad� nutno zapo�ít s výstavbou vlastního objektu a pozd�ji až (po 
zapo�etí prací na 2.NP) s objektem garáže. Betonáž základových konstrukcí 
nesmí být provedena na podmá�enou základovou spáru.  

Hydroizolace:
Hydroizolace spodní stavby musí spl�ovat podmínky spodní vody a zárove�
plnit funkci protiradonové bariéry. Také je t�eba uvažovat s p�írubovými spoji 
v místech prostup�. Hydroizolace st�ešního plášt� musí splnit podmínky na 
pror�stání ko�ínk� a zvýšenou požární odolnost, 
Izolace spodní stavby bude tvo�ena z hydroizola�ního souvrství asfaltových 
modifikovaných pás� Skloelas a Polyelast opat�eny AL vložkou. Na svislých 
konstrukcí suterénu bude HI oplášt�na ochrannou vrstvou, tvo�enou z 
tvrzených desek XPS Styrodur 3035 S tl. 100 mm, krytou nopovou folií a 
geotextilií Filtek 300. 
Ve výkopu bude následn� provedena drenáž s napojením na filtra�ní nádrž. 
Obsyp a podsyp drenáže bude proveden ze siln� propustného št�rkopísku. 
Zásyp výkopu m�že být proveden zeminou z výkopu, která bude smíšena se 
št�rkopískem a pískem pro zajišt�ní její propustnosti.  
Vodorovnou plošnou hydroizolaci napojit na vodorovnou izolaci pod st�nami, 
na kterou navazuje svislá hydroizolace tažená po líci st�n. 
Veškeré prostupy budou provedeny plynot�sn�, tj. prostupující potrubí se 
opat�í chráni�kou s p�írubou pro p�ilepení hydroizolace, kde se prostor mezi 
potrubím a plášt�m chráni�ky vyp�ní PUR p�nou a dotmelí tmelem. 
V mokrých provozech (koupelny a vodolé�ba) je v podlaze navržena ješt�
st�rková hydroizolace. St�ny budou taktéž izolovány st�rkovou izolací pod 
obklady. Tepelná izolace v podlaze je p�ekryta separa�ní PVC-folií. 
Hydroizolace st�ech tvo�í parozábrana tvo�ená z asfaltových modifikovaných 
pás� Skloelast ve skladb� vegeta�ní st�echy/terasy nad garáží. V ostatních 
skladbách je dále uvažováno s asfaltovými modifikovanými pásy Glastek 40 
special mineral. Jako hlavní hydroizolace jsou navrženy PVC-P pásy 



DEKPLAN 77 s atestací na pror�stání ko�ínky. Izolace nepoch�zí st�echy je 
tvo�ena z DEKPLAN 76 se zvýšenou protipožární odolností. 

Stavebn� technická ochrana proti pronikání radonu z podloží:
Protiradonové opat�ení jsou navržena v souladu s �SN 73 0601 – Ochrana 
staveb proti radonu z podloží. 
Stavebn� technická opat�ení jsou navrženy na st�ední riziko. Bude provedena 
plynot�sná úprava podkladu podlahy a st�n na a v terénu. Na plynot�snost 
bude proveden podkladní beton a hydroizolace v�etn� všech prostup�.  
  
Svislé nosné konstrukce:
Suterénní zdivo a vnit�ní jádro výtah� bude vytvo�eno ze ztraceného bedn�ní 
ZB 30 a ZB 25 Werebex, vyztužené ocelí R 500 a zalito betonem C20/25. 
Prolívání a zvibrování betonu se provádí max. po 3 vrstvách. Nosné zdivo v 
ostatních podlažích je tvo�eno z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D, 24 
P+D a 25 AKU P+D s pevností P15. Vyzd�no na MVC Baumit. Garáž je 
zhotovena jako monolitická konstrukce se sloupy o stran� 350x350 mm a 
st�n� o tl. 250 mm, beton C20/25 + R 500.  

Vodorovné konstrukce:
Veškeré stropní konstrukce jsou �ešené pomocí filigránových stropních 
panel�, dle vlastního návrhu. Stropy jsou vzájemn� spojeny a p�sobí tak jako 
spojitá konstrukce. Panely jsou dobetonovány betonem C20/25 v tl. 250. Na 
konstrukce balkonu byly u�ity filigránové izo panely v tl. dobetonávky 180 mm. 
St�ešní konstrukce nad balkony bude zhotovena jako monolitická. Zast�ešení 
ocelového tubusu bude provedeno z ocelových válcovaných profil� I 150 a 
opat�ena trapézovým plechem a dobetonována. 

Tepelná izolace:
Obvodový pláš� je zateplen minerální plstí Isover UNI v tl. 180 mm, podlaha na 
terénu stabilizovaným EPS 150 S v tl. 180 mm. Izolaci základových pas� tvo�í 
vrstva extrudovaného polystyrenu Styrodur 3035 C tl. 100 mm a tl. 180 mm, 
který navazuje na izolaci obvodového plášt� a je ukon�en 1 m pod terénem. 
Izolace podlahy na terénu je tvo�ena z EPS 100 S v tl. 2x60.  

St�ešní konstrukce:
Základ st�ešní konstrukce tvo�í filigránové desky s betonovou zálivkou v tl. 250 
mm, na které je navršeno st�ešní souvrství ze spádových klín� tvo�ené tep. 
Izolací, zajiš�ující vodot�snost a dostate�né tepeln� technické vlastnosti. 

Schodišt� a rampy:
Schodišt� jsou vesm�s železobetonová, monolitická a prefabrikovaná a 
ocelová s ocelovými stupni. Prefabrikovaná schodišt� Prefa tvo�í hlavní 
komunika�ní tepnu objektu. Jsou p�dorysu tvaru L, o rozm�rech 12x174x290. 
Ostatní pomocná schodišt�  jsou schodnicová, nerezová o rozm�rech 
12x160x290. 

Okna a venkovní dve�e:
Okna jsou navržena jako d�evohliníková Slavona Clima 140 a Slavona HA110 
s celoobvodovým kováním s mikroventilací. Rámy s p�erušeným tepelným 



mostem Uf = 0,83 W/(m2K), plastovým distan�ním ráme�kem a �irým 
izola�ním trojsklem Ug = 0,5 W/(m2K). D�evohliníkové vstupní dve�e Trend, 
Slavona HA110. Tepeln� technické vlastnosti jsou shodné s okny. 
Automatické vstupní dve�e Spedos, Shueco TDS 15 HI typ D. Rámy s 
p�erušeným tepelným mostem Uf = 1,3 W/(m2K). Dvojizola�ní sklo Ug = 1,0 
W/(m2K).

Vnit�ní d�lící konstrukce:
Vnit�ní p�í�ky jsou navrženy z Porotherm 11,5 P+D a sádrokartonové 
akusticky izola�ní p�í�ky a p�edst�ny Knauf. P�eklady v keramických p�í�kách 
tvo�í ploché p�eklady Porotherm 11,5. 

Podlahy: 
Podlahy jsou navrženy jako t�žké plovoucí s nášlapnou vrstvou z p�írodního 
linolea, st�rky a dlažby dle p�íslušných skladeb. Tepelná izolace v suterénu je 
tvo�ena z EPS 100 S tl. 2x60 mm. Akustická izolace v podlahách Rigifloor 
4000 tl. 60 mm. 
  
Vnit�ní dve�e:
Jsou navrženy jako hliniková, hliníková posuvná a d�ev�ná. Viz výpis dve�í. 

Vnit�ní povrchy:
Vnit�ní povrchy st�n budou provedeny z vnit�ních vápenných omítek, upraveny 
štukovou vrstvou. Výmalba v pestrých tónech, které zamezí jednolité optické 
vnímání prostoru. Veškeré obklady budou lepeny na stav. tmel na pat�i�n�
upravený podklad-st�rková hydroizolace. Strop bude upraven pomocí 
zav�šení minerálního podhledu na hliníkovém nosném roštu. 

Vn�jší povrchy:
Budou provedeny jako zav�šená prov�trávaná fasáda na hliníkovém roštu 
Eurofox. Fasádní panely jsou navrženy z laminátových desek Trespa Natural 
Erosion, sklen�ných panel� Active TM Pilingkton, a d�ev�ného obkladu 
Dekwood Tatran s p�íslušným nát�rem. V tubusu schodit� pak budou použity 
hliníkové desky Sidings, Prefa. 

Klempí�ské výrobky:
Navrženy z poplastovaného, hliníkového a nerezového plechu. Viz výpis 
klempí�ských výrobk�

Truhlá�ské výrobky:
Vnit�ní plastové parapety, d�ev�né vegeta�ní rošty a d�ev�ná p�edst�na z 
mod�ínového a smrkového d�eva. Viz výpis truhlá�ských výpis�. 

Záme�nické výrobky:
Osazení nerezového trubkového zábradlí v interiérech. Venkovní 
žárov�zinkované zábradlí. Ocelové �istící rohože. Ocelový revizní žeb�ík. Viz 
výpis záme�nických výrobk�. 

Odv�trání:
Uvažováno s instalací nuceného odv�trání jednotkou VZT. 



Hromosvody:
Budou instalovány na nepoch�zí st�eše a svedeny pod fasádními deskami. 

Výtahy:
V objektu je uvažováno s celkem t�emi výtahy. Dva jsou uvažovány jako 
požárn� evakua�ní a jeden je jídelní. Výtahy jsou instalovány po celé výšce 
objektu. Založení výtahových šachet je provedeno na základové  ŽB desce o 
tl. 300 mm. Celá šachta je od ostatních konstrukcí odizolována antivibra�ní 
izolací tl. 50 mm ve vrchní �ásti nejvyššího patra a celé konstrukce spodní 
stavby. Izolace ve zbylé �ásti šachty dotvá�í XPS Styrodur 3035 S tl. 50 mm. 
Spodní stavba je propojena s vodorovnou hydroizolací zbylé �ásti spodní 
stavby, která je umíst�na v dilata�ní meze�e výtahové šachty. Samotné šachty 
jsou ukon�eny v posledním nadzemním podlaží pod úrovní stropu, kde jsou 
dilata�n� odd�leny antivibra�ní izolací. 

Zpevn�né plochy:
Navrženy z betonové zámkové dlažby Archia Best. Zpevn�né plochy jsou 
odvodn�ny  pomocí p�í�ných spád�. Okraje zpevn�ných ploch jsou zpevn�ny  
krajovými obrubníky osazenými do betonu. Viz rozbor skladeb. 

Plot: 
Budou tvo�eny z gabionových st�n a vzrostlého vegeta�ního porostu. 
  
Ozelen�ní, sadové úpravy:
Stávající vzrostlé stromy jsou zachovány. Plochy po výkopech a terénních 
úpravách budou zahrnuty humózní vrstvou, p�ihnojeny um�lým hnojivem a 
osety parkovou travní sm�sí. 

f) Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Veškerá za�ízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. 
Obsluhovatel musí být �ádn� seznámen s funkcí, provozem a údržbou 
za�ízení. P�i obsluze elektrického za�ízení musí obsluhující dbát p�íslušných 
návod� a instrukcí a místních provozních p�edpis� k jeho používání, jakož i na 
to, aby za�ízení nebylo nadm�rn� p�et�žováno nebo jinak poškozováno. 
Elektrická za�ízení, pop�ípad� elektrické p�edm�ty, musí být p�ed uvedením 
do provozu vybaveny bezpe�nostními zábranami, tabulkami reflexními prvky a 
nápisy p�edepsanými pro tato za�ízení p�íslušnými za�izovacími, 
p�edm�tovými normami a Na�ízením vlády �. 11/2002 ve zn�ní 119/2002 Sb. 
a 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek 
a zavedení signál� a s vyhláškou �. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb.

g) Ochrana zdraví a pracovního prost�edí 
p�i p�íprav� i provád�ní stavby je nutno dodržovat veškeré bezpe�nostní 
p�edpisy a platné normy pro díl�í druhy stavebních prací a rovn�ž p�ípadná 
na�ízení vyplývající z montáže a provozu technologií. Veškeré zdroje 
nebezpe�í a bezpe�nostní za�ízení nutno ozna�it ve shod� s p�íslušnými 
normami. Musí být dodržena vyhláška �ÚBP a �BÚ �.324/1990Sb. o 



bezpe�nosti práce a technických za�ízeních p�i stavebních pracích Zvláštní 
pozornost je t�eba v�novat d�slednému používání ochranných pom�cek. 
Pracovat s mechanismy a elektrickým ná�adím mohou jen pracovníci �ádn�
vyškoleni a zau�eni. Bude veden stavební deník a kontrolu bude provád�t 
stavební dozor. 

• P�i provozu a užívání stavby budou dodrženy veškeré na�ízení vlády a 
vyhlášky týkající se bezpe�nosti práce a provozu stavby. Zejména budou 
dodrženy tyto vyhlášky a na�ízení vlády: 

• NV �. 11/2002 Sb. ze dne 14. 11. 2001, kterým se stanoví umíst�ní 
bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�. 

• NV �. 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 
p�ístroj� a ná�adí. 

• NV �. 495/2001 Sb. ze dne 14. 12. 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, 
mycích, �isticích a dezinfek�ních prost�edk�. 

• NV �. 494/2001 Sb. ze dne 14. 11. 2001, kterým se stanoví zp�sob 
evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 
okruh orgán� a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 

• NV �. 168/2002 Sb. ze dne 25. 3. 2002, kterým se stanoví zp�sob 
organizace práce a pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen 
zajistit p�i provozování dopravy dopravními prost�edky. 

• NV �. 101/2005 Sb. ze dne 26. 1. 2005, o podrobn�jších požadavcích na 
pracovišt� a pracovní prost�edí. 

• Vyhl. �. 48/1982 Sb. ze dne 15. 4. 1982, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení 

h) Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika, vibrace 
Tepelná technika: Veškeré obvodové konstrukce objektu, ohrani�ující 
vytáp�né prostory, byly podrobeny rozboru, na jehož základ� byl proveden 
návrh konstrukcí, který je v souladu s požadavky �SN 73 0540 - Tepelná 
ochrana budov. 
 Pro zpracování dokumentace pro provedení stavby jsou závazné 
následující údaje: 

Tepeln� technické a energetické vlastnosti obálky budovy a energetické 
náro�nosti budovy 

Obvodové konstrukce, tvo�ící obálku vytáp�né zóny budovy a svými 
skladbami zajiš�ující doporu�ené hodnoty sou�initel� prostup� tepla, které 
jsou uvedeny v následujícím p�ehledu : 

S19 - Obvodový pláš� s dilatací:  
�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2]
  1  Procontact  0,0060  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  2  Ztracené bedn�  0,3000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Procontact  0,0020  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  4  EPS 70 F  0,1800  0,0390  1270,0  15,0  40,0   0.0000 
  5  Monolitická kce  0,2500  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 



II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,19 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N 

S14 - Obvodový pláš�
�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2]
  1  Baumit MPI 25  0,0180  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2700  960,0  1000,0  8,0   0.0000 
  3  Isover Uni  0,1800  0,0860  800,0  40,0  1,0   0.0000 
  4  Jutadach 95  0,0002  0,3900  1700,0  460,0  100,0   0.0000 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,29 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N 

S18 - Obvodový pláš� suterén - tl. 180 mm 
�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Stavební tmel  0,0020  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  2  Ztracené bedn�  0,3000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Polyelast  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30517,0   0.0000 
  4  Skloelast  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  25158,0   0.0000 
  5  Stavební tmel  0,0020  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  6  Styrodur 3035  0,1800  0,0400  2060,0  33,0  50,0   0.0000 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N

S18 - Obvodový pláš� suterén - tl. 80 mm 
�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2]
  1  Stavební tmel  0,0020  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  2  Ztracené bedn�  0,3000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Polyelast  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30517,0   0.0000 
  4  Skloelast  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  25158,0   0.0000 
  5  Stavební tmel  0,0020  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,29 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N



S11 - Poch�zí st�echa 
�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2]
  1  Porotherm Univ  0,0200  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Filigránový st  0,2500  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  3  Asfaltový pene  0,0000  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  4  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  5  Polyuretan p�n  0,0200  0,0350  1500,0  35,0  220,0   0.0000 
  6  Polyuretan p�n  0,1200  0,0350  1500,0  35,0  220,0   0.0000 
  7  Dekplan 77  0,0015  0,1600  960,0  1300,0  20000,0   0.0000 
  8  Ka�írek 16/32  0,2300  0,6500  800,0  1650,0  15,0   0.0000 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N

S5 - Podlaha v 1S 
�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2]
  1  Podlahové lino  0,0250  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Nivela�ní st�r  0,0050  0,7800  840,0  1750,0  45,0   0.0000 
  3  cementový pot�  0,0550  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS 100  0,1200  0,0390  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Skloelast  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  25158,0   0.0000 
  7  Polyelast  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30517,0   0.0000 
  8  Asfaltový pene  0,0000  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  9  Železobetoná p  0,1200  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,28 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N

S12 - Neoch�zí st�echa 
�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0150  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Filigránový st  0,2500  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  3  Asfaltový pene  0,0000  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  4  Sklodek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  5  EPS 150 S  0,0200  0,0470  1270,0  25,0  30,0   0.0000 
  6  EPS 150 S  0,1200  0,0470  1270,0  25,0  30,0   0.0000 
  7  EPS 150 S  0,1200  0,0470  1270,0  25,0  30,0   0.0000 
  8  Alkorplan 35 2  0,0015  0,1600  960,0  1300,0  20000,0   0.0000 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N

 Uvedené konstrukce zajistí následující hodnoty pr�m�rného sou�initele 
obálky budovy a a její energetickou náro�nost : 



               Obálka budovy 

Pr�m. sou�. prostupu tepla obálkou budovy     Uem = 0,33 [W.m-2.K-1] 

Klasifikace obálky budovy C - vyhovující 
  
 Pozn.: Hodnoty sou�initel� prostupu tepla a klasifikace obálky budovy  
jsou stanoveny dle �SN 73 0540-2, 

Um�lé osv�tlení: je �ešeno p�evážn� elektrickými zdroji ve svítidlech r�zných 
typ� podle ú�elu a pot�eby osv�tlovaných prostor. Intenzita um�lého osv�tlení 
jednotlivých prostor bude odpovídat hygienickým požadavk�m - sv�teln�
technický návrh respektuje podmínky dle �SN 36 0452. 

Oslun�ní: projektová dokumentace spl�uje �SN 73 0581 Oslun�ní budov a 
venkovních prostor 

Akustika: 	ešené prostorové celky, provozní vazby a technologická za�ízení 
jsou navržena v�etn� p�íslušných technických a konstruk�ních opat�ení tak, 
aby byly spln�ny hygienické limity dle �SN 73 0832 Akustika a na�ízení vlády 
�. 272/2011 Sb. pro chrán�ný venkovní prostor a chrán�ný vnit�ní prostor 
stavby. Dopravní vytíženost nebude mít negativní dopad na stavbu vzhledem 
ke svému umíst�ní.  
Projektové �ešení zajiš�uje soulad stavby s platnými p�edpisy z oblasti ochrany 
proti hluku a vibracím, zejména �SN 73 0832 Akustika a na�ízení vlády �. 
272/2011 Sb. 

i) Zásady hospoda�ení s energiemi, ochrana stavby p�ed negativními vlivy 
vn�jšího prost�edí 
V celkovém návrhu stavby je po�ítáno s ú�inným komplexním zateplením 
obvodového plášt� z d�vodu minimalizování tepelných ztrát. Popis zateplení 
obálky budovy popsán v �ásti e) - tepelné izolace. Veškeré navržené materiály 
jsou atestované, pop�. jsou na n� vydána prohlášení o shod�. Pro stavbu jsou 
navrženy materiály s dostate�ným tepelným odporem. Ú�inné zateplení 
obvodových st�n, podlah i st�echy zajiš�uje požadované normové hodnoty. 
Jako zdroj vytáp�ní je navržena bloková vým�níková stanice (pára - voda). 
Vytáp�ní objektu bude zajišt�no otopnými t�lesy a podlahovým vytáp�ním v 
obytných pokojích. Pro p�ípravu TUV v zimním období slouží taktéž 
vým�níková stanice, v letním období bude zajišt�na pomocí centrálního 
elektrického oh�evu se zásobníkem.  

Tepelné ztráty byly po�ítány pro oblast – 15 °C samostatn� stojící budova. 

  Celková tepelná ztráta = 128,5 kW   
Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy byla stanovena do t�ídy C - 
vyhovující. 

Radonový pr�zkum

Z provedeného hrubého radonového pr�zkumu vyplývá použití dopl�kových 
opat�ení spo�ívající v návrhu hydroizola�ního souvrství spodní stavby 



s ohledem na st�ední radonový index se zvýšeným nárokem na nepropustnost 
plyn� z podloží dle Vyhl. 307/2002 Sb. K zabezpe�ení t�snosti se doporu�uje 
mimo jiné i p�ípadné odstran�ní špatn� zhutnitelné zeminy, zhutn�ním podloží 
a zabezpe�ením podlahových  nebo podkladních beton� proti vzniku trhlin na 
p�. KARI sítí, apod.   

Ochranná pásma objekt�, stávajících vedení a komunikací

Komunikace 
Ochranné pásmo pozemní komunikace je ur�eno zákonem �. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích. Zp�sob vymezení ochranných pásem ur�ují  
§ 30-34.Ochranné pásmo tvo�í prostor po obou stranách komunikace, jehož 
hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou do výšky 50 m ve vzdálenosti 
od místní komunikace II.t�. 15 m od osy vozovky nebo p�ilehlého jízdního 
pásu. 

Vodovody, kanalizace, stokové sít� a související objekty 
Ochranná pásma vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok jsou ur�ena 
zákonem �. 274/2001Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zp�sob vymezení 
ochranných pásem ur�uje § 23. 
Ochranná  pásma  jsou  vymezena vodorovnou vzdáleností od vn�jšího   líce 
st�ny potrubí nebo kanaliza�ní stoky na každou stranu: 
u  vodovodních  �ad� a kanaliza�ních stok do pr�m�ru 500 mm v�etn�  1,5m 
u vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok nad pr�m�r 500 mm  2,5m 
u  vodovodních  �ad�  nebo kanaliza�ních stok o pr�m�ru nad 200 mm, jejichž  
dno  je  uloženo  v  hloubce v�tší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 
vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vn�jšího líce zvyšují o   1,0m 

Za�ízení na výrobu �i rozvod tepelné energie 
Ší�ka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou 
stranách za�ízení na výrobu �i rozvod tepelné energie ve vodorovné 
vzdálenosti m��ené kolmo k tomuto za�ízení, která �iní 2,5 m. 

Elektro – silnoproud 
Ochranná pásma za�ízení pro výrobu elekt�iny a rozvodná vedení elekt�iny 
jsou ur�ena zákonem �. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Zp�sob vymezení 
ochranných pásem ur�uje § 46. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m��ené kolmo na vedení, 
která �iní od krajního vodi�e vedení na každou stranu. 

Elektro -  nadzemní vedení o nap�tí nad 1 kV do 35 kV v�etn�: 
Pro vodi�e bez izolace  7 m od krajního vodi�e 
Pro vodi�e s izolací základní  2 m od krajního vodi�e 
Pro záv�sné kabelové vedení  1 m od krajního vodi�e 

Elektro -  nadzemní vedení,  m��ená od krajního vodi�e 
Pro nap�tí nad 35kV do 110 kV v�etn�  12 m 
Pro nap�tí nad 110kV do 220 kV v�etn�  15 m 



Elektro - podzemní vedení elektriza�ní soustavy: 
Pro nap�tí do 110 kV v�etn�   1 m po obou stranách od krajního 
kabelu 
Pro nap�tí  nad 110 kV   3 m po obou stranách od krajního 
kabelu 

Telekomunika�ní za�ízení 
Ochrana telekomunika�ních za�ízení je upravena zákonem �.151/2000 Sb. o 
telekomunikacích. Zp�sob vymezení ochranných pásem ur�uje § 92. 
Telekomunika�ní za�ízení, které se organizace spoj�, vojenská správa nebo 
organizace ministerstva vnitra rozhodla ochránit, mají ur�ena ochranná 
pásma. Tato pásma vymezuje jmenovit� p�íslušný orgán územního plánování. 
Existence a rozsah ochranného pásma telekomunika�ního za�ízení se zjistí u 
správce p�íslušného za�ízení, p�ípadn� u územn� p�íslušného orgánu 
územního plánování. 
Za�ízení vlastní telekomunika�ní držitele licence 1 m po obou stranách od 
krajního kabelu 
Podzemní telekomunika�ní vedení    1,5 m po obou stranách
     od krajního vedení 

Stávající inženýrské sít�
Veškeré stávající inženýrské sít� na staveništi je nutno vyty�it p�ed zahájením 
stavebních prací.  
Ponechané inženýrské sít� je nutno p�edepsaným zp�sobem chránit p�ed 
poškozením. Stavební práce a �innosti provád�né v ochranném pásmu 
inženýrské sít� je možno provád�t pouze po p�edchozím souhlasu správce 
sít� a podle jeho podmínek.  
Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, 
ukládán žádný materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy. 
Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale 
p�ístupné. 
Nutno respektovat veškeré podmínky dot�ených orgán�, vlastník� a správc�
vedení inženýrských sítí,  uvedené ve stanoviscích a vyjád�eních v dokladové 
�ásti dokumentace. 

j) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu 
s Požárn� bezpe�nostním �ešením, které je samostatnou �ástí projektu 
s ozna�ením D.1.3. 

k) Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a požadované jakosti 
provedení 
Veškeré navržené materiály jsou atestované, pop�. jsou na n� vydána 
prohlášení o shod�. 
Pr�b�h výstavby bude pravideln� kontrolován v p�edem naplánovaných 
termínech, pop�ípad� po ukon�ení ucelené �ásti. 
Provedení všech konstrukcí bude dle p�íslušných technologických p�edpis� za 
použití p�edepsaných materiál�, dopl�k� a detail�. 



Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci 
musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby. 
Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude spln�n požadavek § 156 
zák. �. 183/2006 Sb. V platném zn�ní. Dále budou dodrženy všechny 
související požadavky tohoto zákona a souvisejících vyhlášek. 

l) Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních požadavk� na 
provád�ní 
Výstavba bude probíhat standardními technologickými postupy. Nebudou 
provád�ny netradi�ní technologické postupy. 

m) Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem 
stavby 
Nebyly zhotovitelem stanoveny. 

n) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkoušek 
Hlavní dodavatel stavby je smluvn� zavázán k p�edávání díl�ích konstrukcí 
p�ed zakrytím zástupci investora. Zhotovitel vyzve TDI ke vstupní a výstupní  
kontrole všech zakrývaných konstrukcí. TDI provede zápis o kvalit�
p�edávaného díla do stavebního deníku. V p�ípad� nedostatk�, zajistí jejich 
odstran�ní. Dále TDI bude p�ítomen p�i provád�ní díl�ích zkoušek a m��ení 
všech rozvod� TZB a p�esv�d�í se o správné funk�nosti. O výstupech 
provede záznam do stavebního deníku. 

o) Výpis použitých norem 
Návrh je v souladu s Vyhl. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
na výstavbu, Vyhl. �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb a zákonem �. 183/2006 Sb. O 
územním plánování a stavebním �ádu, V návrhu jsou respektována i 
ustanovení souvisejících �SN (�SN 73 6056 � Odstavné a parkovací plochy, 
CSN 73 4301- Obytne budovy, 73 0540 – Tepelná ochrana budov, 73 0802 – 
Požární bezpe�nost staveb � nevýrobní objekty, 73 4130 – Schodišt� a šikmé 
rampy, 73 6005 – Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení, �SN 73 
0035 Zatížení stavebních konstrukcí, �SN 73 6110 - Projektování místních 
komunikací, �SN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silni�ních vozidel,  
�SN 73 6110 – Projektování místních komunikací, �SN 73 4108 – Šatny, 
umývárny a záchody, �SN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v 
budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí – 
požadavky, �SN 73 1001 Základová p�da pod plošnými základy, �SN 74 
3305 Ochranná zábradlí, EN 1991�1� 1 � Eurokód 1, �SN 73 0601 Ochrana 
staveb proti radonu z podloží, apod. 

..…..………………………. 
V Brn�, dne 13.1. 2014        Bc. Jan Krmaš            



Záv�r:

Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace stavební �ásti ve 
stupni pro provád�ní staveb.  Navržený objekt byl vypracován s ohledem na díl�í cíle 
zadání. Nápl� práce byla provedena v požadovaném rozsahu a je v souladu s 
platnými normami a vyhláškami pro výstavbu .  
P�vodní návrh zaznamenal oproti studii nepatrných zm�n, které ovliv�ují technickou 
funk�nost objektu. P�i návrhu byl brán z�etel na ochranu životního prost�edí a celkový 
soulad objektu s okolím, za užitím p�írodních materiál�. 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�
Právní p�edpisy

– Zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 
– Vyhláška �. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
– Vyhláška �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 

užívání staveb 
– Vyhláška �. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
– Zákon �. 406/2000 Sb. o hospoda�ení energií 
– Vyhláška �. 148/2007 Sb. o energetické náro�nosti budov 
– Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�
– vyhláška �. 381/2001 Sb. Sb., katalog odpad�
– Na�ízení �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 
– Vyhláška �. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny p�i �innostech epidemiologicky závažných 
– Vyhláška �. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatel� pro vnit�ní prost�edí pobytových místností n�kterých staveb 
– Zákon �. 133/1985 Sb. o požární ochran�
– Vyhláška �. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
– Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 
– Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 

prost�edí 
– Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vliv� na životní prost�edí 

Webové stránky
– http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs – mapy z 

oblasti životního prost�edí, dopravy, apod. 
– http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – majetkoprávní vztahy, ochrana zem�d�lského p�dního fondu 
– http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady – spot�eba vody, množství deš�ové vody 
– mapové portály každého kraje– povod�ové mapy      

       (nap�.: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=39403&TypeID=12)  
– http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Typ=1&ID=6&Pop=0&IDm=6895595&Menu=Ce

nov%E9%20ukazatele%20ve%20stavebnictv%ED – cenové ukazatele 
–  

Normy
– �SN 73 6110 - Projektování místních komunikací      (voln� p�ístupná na  

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy/Dalsi-
predpisy/Norma-CSN-73-6110---Projektovani-mistnich-komunika) 

– �SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni�ních vozidel 
– �SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení 
– �SN 73 4301 Obytné budovy 
– �SN 73 4108 Šatny,umývárny a záchody 
– �SN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
– �SN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení 
– �SN 73 0580 Denní osv�tlení budov 
– �SN 36 0020 Sdružené osv�tlení 
– �SN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobk� - Požadavky 
– �SN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 
– �SN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní ú�ely 

- Prostory ve školách - Prostory pro ve�ejné ú�ely 
– �SN 73 0540 Tepelná ochrana budov 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�: 

ŽB – železobeton 

PARC. �. – parcelní �íslo 

Š – stávající revizní šachta 

R. Š. – revizní šachta 

H. I. – hydroizolace 

T. I. – tepelné izolace 

KER. DL. – keramická dlažba 

BIT. – Bitagit 

KCE – konstrukce 

BAU. – Baumit 

ZPEV. POV. – zpevn�ní povrchu 

P. V. – pov�trnostní vlivy 

K. Ú. – katastrální území 
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