
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

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

DOMOV S HOSPICOVOU PÉČÍ 
HOME WITH HOSPICE CARE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. LENKA HOLOHLAVSKÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADIM SMOLKA, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2015                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 
studia 

Studijní obor 3608T001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. Lenka Holohlavská 

Název Domov s hospicovou péčí 

Vedoucí diplomové práce Ing. Radim Smolka, Ph.D. 

Datum zadání 

diplomové práce 
31. 3. 2014 

Datum odevzdání 

diplomové práce 
16. 1. 2015 

V Brně dne 31. 3. 2014 

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

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT 

 



  

Podklady a literatura 

Studie dispozičního řešení stavby, katalogy a odborná literatura, Stavební zákon č. 183/2006 
Sb., Zákon č. 350/2012 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška č. 62/2013 Sb., Vyhláška 
268/2009 Sb., Vyhláška 398/2009 Sb., platné ČSN, směrnice děkana č. 19/2011 a dodatky.  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby domova s 
hospicovou péčí. 
Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 
systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů 
vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky. 
Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k obhajobě budou předloženy 
složené do desek z tvrdého papíru potažených černým plátnem s předepsaným popisem se 
zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou opatřeny popisovým polem s uvedením 
seznamu příloh na vnitřní straně složky.  
Požadované výstupy dle uvedené Směrnice:  
Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis 
námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (textová část projektové dokumentace 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení 
obsahu VŠKP, soulad se zadáním, změny oproti původní studii).  
Příloha textové části VŠKP v případě, že diplomovou práci tvoří konstruktivní projekt, bude 
povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, půdorysy 
řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy sestavy dílců 
popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí – rozsah určí 
vedoucí práce), zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální posouzení stavebních 
konstrukcí včetně zadané specializované části. O zpracování specializované části bude 
rozhodnuto vedoucím DP v průběhu práce studenta na zadaném tématu.  

Předepsané přílohy 

Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací  

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

Ing. Radim Smolka, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce 

 



Abstrakt 
Cílem diplomové práce je projektová dokumentace novostavby Domova s hospicovou péčí v 

Litomyšli.  

Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními podlažími, přičemž jedno je 

částečně podzemní podlaží. Z hlediska funkčního konceptu budovy se jedná o zdravotnicko-

sociální zařízení. 

Hospic je léčebné zařízení s kapacitou patnácti lůžek, které leží na okraji města Litomyšl s 

výhledem na centrum města a zároveň výhledem do poklidné krajiny. Nejdůležitějším 

hlediskem při návrhu hospice byla snaha o kvalitní prostor pro důstojné zakončení života. 

Proto byl kladen důraz na práci s terénem, orientaci výhledů a celkové souznění objektu s 

okolní klidnou krajinou.  

Vznikla tak jednoduchá hmota s půdorysným tvarem do L, která se severní fasádou vymezuje 

vůči okolní zástavbě, jižní a jihovýchodní fasádou, kde jsou umístěny veškeré pokoje, se 

otevírá do zahrady. 

Dům poskytuje velmi příjemnou fyzickou i duchovní rovnováhu nejen pro pacienty, ale také 

pro příbuzné či zaměstnance. Zahrada, které se nachází kolem budovy, klade velký důraz na 

aspekty zraku, čichu, doteku a zvuku, stejně jako celkovou dostupnost pro pacienty a to i pro 

ty, kteří jsou připoutání pouze k lůžku.  

Konstrukční systém objektu je zděný. Zastřešení je provedeno pultovou a plochou střechou. 

Práce obsahuje dokumentační a výkresovou část a je zpracována jako prováděcí 

dokumentace. 
  

Klíčová slova 
Hospic, bezbariérový objekt, zděný systém, železobetonová stropní konstrukce, plochá 

střecha, pultová střecha, světlík, výtah, zahrada  

  
  
  
Abstract 
The main goal of this diploma project is detailed design documentation of the House with 

hospic care, Litomyšl. The building consists of two upper ground floor levels. First ground 

floor is partially recessed into the terrain. The layout responds to the main purpose of the 

building - healthcare and social centre. 

Hospic is located on the edge of the city, it has the L-shaped form. The area with rooms for 

patients is distributed along the southern facade. The objective of connecting the interior and 

garden in the courtyard has been considered while forming the exterior finishing surfaces. 

The capacity of the hospice centre is 15 beds. The building structure is made of masonry walls 

with reinforced concrete slabs and combination of single sloped roof with flat roof.  

  

Keywords 
house with hospice care, building for disabled people, structural masonry system, reinforced 

concrete slab, flat roof, mono-pitched roof, rooflight, lift, garden  
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ÚVOD 
 Cílem diplomové práce je projektová dokumentace novostavby Domova s hospicovou péčí v 
Litomyšli.  
Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními podlažími, přičemž jedno je částečně 
podzemní podlaží. Z hlediska funkčního konceptu budovy se jedná o zdravotnicko-sociální zařízení. 
Hospic je léčebné zařízení s kapacitou patnácti lůžek, které leží na okraji města Litomyšl s výhledem na 
centrum města a zároveň výhledem do poklidné krajiny. Nejdůležitějším hlediskem při návrhu hospice 
byla snaha o kvalitní prostor pro důstojné zakončení života. Proto byl kladen důraz na práci s terénem, 
orientaci výhledů a celkové souznění objektu s okolní klidnou krajinou.  
Vznikla tak jednoduchá hmota s půdorysným tvarem do L, která se severní fasádou vymezuje vůči 
okolní zástavbě, jižní a jihovýchodní fasádou, kde jsou umístěny veškeré pokoje, se otevírá do zahrady. 
Celý objekt i přilehlé přístupové komunikace jsou řešeny bezbariérově.  
Cílem této práce je vypracování projektu budovy, která poskytuje velmi příjemnou fyzickou i duchovní 
rovnováhu nejen pro pacienty, ale také pro příbuzné či zaměstnance.  
Zahrada, které se nachází kolem budovy, klade velký důraz na aspekty zraku, čichu, doteku a zvuku, 
stejně jako celkovou dostupnost pro pacienty a to i pro ty, kteří jsou připoutání pouze k lůžku. 
Budova je navržena s ohledem na stávající zástavbu. Respektuje danosti a charakter okolí. 
Práce obsahuje dokumentační a výkresovou část a je zpracována jako prováděcí dokumentace. 
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A.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Akce DOMOV S HOSPICOVU PÉČÍ 
 
Místo stavby ul. U Plovárny p.č.1088/2, 1039/1, Litomyšl 679 05  
  
Druh stavby Novostavba 

 
Stupeň PD Dokumentace pro provedení stavby 
 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 
Investor:    FAST VUT  
     Veveří 331/98 
     602 00 Brno 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 
Projektant Bc. Lenka Holohlavská  

 Černého 26 
 Brno Bystrc 
 

Architekt, zodp. projektant Bc. Lenka Holohlavská  
  

Datum vyhotovení PD červenec 2015 
 

Předp. termín zahájení stavby červenec 2016 
 
Předp. termín dokončení stavby prosinec 2017 

 

A.2.  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- katastrální mapa, 
- geodetické zaměření zpracované oprávněnou osobou Ing. Kosíkem, 
- vizuální obhlídka staveniště, 
- podklady správců technických sítí, 
- zadání a konzultace s investorem. 

A.3.  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Domov s hospicovou péčí je navržen na pozemcích parc. č. 1930/7 (286,2 m2), 1930/19 (9,7 m2) situované 
při ul. U Plovárny v Litomyšli. Plocha záboru u jednotlivých parcel je uvedena v závorce. 

Jedná se o plochy tvořené zelení, vzrostlými stromy a keři. Pozemky jsou ve vlastnictví města Pardubice. 
Pozemky mají charakter stavebního pozemku.  
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Na jižní straně pozemky sousedí s areálem administrativní budovy (budova a oplocený areál), z východní 
strany sousedí s rozestaveným rodinným domem. Okolní zástavba na západní straně od pozemků je tvořena 
převážně budovami pro bydlení (rodinné a bytové domy). Ze severní strany je pozemní komunikace a vzrostlé 
stromy.  Domov s hospicovou péčí je cca 30 m od stávající obytné zástavby (v nejbližším místě). 

 
A.3.2 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (PAMÁTKOVÁ REZERVACE, 
PAMÁTKOVÁ ZÓNA, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ APOD.) 
Území se nenachází v chráněném ani záplavovém území. 
Dle vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje ze dne 12.2.2013 pod č.j. MMB/0446138/2013/Krš  (pro 
územní řízení) se území nachází v oblasti vhodné pro stavění(BSKL). Předmětné pozemky nejsou součástí 
řešeného území žádné podrobnější územně plánovací dokumentace. Pro předmětné území není zpracována 
žádná územní nebo urbanistická studie sloužící jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území dle § 
25 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
 
A.3.3 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
Realizací navrhovaného záměru nedoje ke zhoršení stávajících odtokových poměrů. Před navrženým objektem 
domova s hospicovou péčí se nachází stávající asfaltová komunikace, která se směrem k jihu svažuje. Plocha 
není nijak odvodněna, dešťová voda volně stéká na přilehlou vegetační plochu, kde přirozeně vsakuje. 
Objekt domova s hospicovou péčí je navržen na zatravněném pozemku, bude zbudováno asfaltové parkoviště  
které bude napojeno sjezdem na stávající komunikaci. 
Zpevněné plochy kolem objektu budou provedeny z betonové dlažby umožňující zásak dešťových vod. 
Parkoviště bude asfaltové. Vody z parkoviště budou odvedeny do přilehlých svahovaných průlehů. Je uvažováno 
s částečným zásakem v ploše (cca 15 %), zbytek dešťových vod bude prostřednictvím dvorních vpustí či žlabů 
sveden ležatou kanalizací do podzemních vsakovacích a retenčních bloků. Sjezd z parkoviště bude odvodněn 
liniovým žlabem tak, aby nedocházelo ke stékání srážkové vody ze sjezdu na komunikaci. 
Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch (betonová dlažba) kolem objektu budou svedeny přes 
sedimentační jímky do podzemních vsakovacích a retenčních bloků o celkovém objemu cca 23 m3. Vsakovací 
bloky budou navrženy pro pojezd vozidel o hmotnosti nad 10 t, budou usazeny na štěrkové lože, obaleny filtrační 
geotextílií a zasypány zeminou. 
V místě navrženého objektu byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. Průzkum provedla 
firma HIG geologická služba, spol. s r.o. (RNDr. Zbyněk Grünwald), na základě průzkumu byla vypracována 
„Závěrečná zpráva o provedeném inženýrsko-geologickém průzkumu pro zpracování projektové dokumentace 
„Domov s hospicovou péčí“, ul. U Plovárny v k.ú. Litomyšl, Litomyšl- město“ (květen 2014). Hladina podzemní 
vody až do hloubky 10 m pod terén nebyla zastižena. Terén kolem objektu bude po ukončení stavebních prací 
upraven, částečně odtěžený zemní val bude v návaznosti na objekt domova a dlážděné plochy nově 
vymodelován, nezpevněné plochy dotčené stavebními pracemi budou rekultivovány. 
 
A.3.3 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, NEBYLO-LI VYDÁNO ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS 
Pozemek je v platném UP veden jako stabilizovaná, funkční plocha PV – plochy pro výrobu a služby s indexem 
podlažní plochy IPP = 0,8. Dle platného UP slouží tyto plochy převážně k umístění výrobních provozoven, které 
podstatně neruší bydlení. Navrhovaný záměr novostavby domova s hospicovou péčí tedy není v rozporu s 
platnou ÚPD. 
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A.3.4 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POPŘÍPADĚ S REGULAČNÍM PLÁNEM V 
ROZSAHU, VE KTERÉM NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, A V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV 
PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY ÚDAJE O JEJÍM SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána na příslušný stavební úřad - Městský úřad Litomyšl - Odbor 
stavební dne 22.9.2014, územní rozhodnutí bylo vydáno dne 10.1.2015 pod č.j. 14-01120/SU/KRI. 
 
A.3.4 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Dle platného UP slouží tyto plochy převážně k umístění výrobních provozoven, které neovlivňují negativně okolí 
svého areálu nad hygienicky stanovenou přípustnou mez. Navrhovaný záměr novostavby domova s hospicovou 
péčí není v rozporu s platnou ÚPD. Pozemek dodržuje vlastnosti, zejména velikost, polohu, plošné a prostorové 
uspořádání a základové poměry tak, že umožňuje umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel.  
Bude vhodně řešeno dopravní napojení na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
Stavba a terénní úpravy budou řešeny tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v okolí.  

 
A.3.5 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Zřízení nových inženýrských sítí bylo dostatečně předem projednáno s poskytovateli a se stavebním úřadem v 
Litomyšli. Byly sjednány způsoby a přesná místa napojení na již stávající vedení, přípojky budou provedeny na 
vlastní hranici pozemku, opatřeny předepsanými šachtami, resp. hlavními uzávěry. 
Dotčené orgány a poskytovatelé sítí zakreslí přípojky do svých koordinačních dokumentací. Sjezdy z komunikace 
byly projednány se stavením úřadem -s odborem dopravy. Navrhovaný nájezd z místní komunikace nenaruší 
běžný provoz na komunikaci. Architektonické řešení vzhledem k okolní zástavbě bylo projednáno na stavebním 
úřadě.  
 
 seznam dotčených orgánů: 

 

1) Městský úřad Litomyšl, Odbor územního plánování a rozvoje 

2) Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí 

3) Městský úřad Litomyšl, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 

4) Městský úřad Litomyšl, Odbor dopravy 

5) Městský úřad Litomyšl, Odbor investiční 

9) Městský úřad Litomyšl, Odbor stavební 

10) Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

11) Litomyšlské komunikace a.s. 

13) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 

14) Technické sítě Litomyšl, a.s. 

16) LVK a.s. 

17) E.ON Česká republika, s.r.o. 

18) Východočeská plynárenská, a.s. 

19) Telefónica Czech Republic, a.s. 

 
 
 
 



 

Průvodní zpráva:  Domov s hospicovou péčí, U Plovárny, p.č. 1088/2, 1039/1, Litomyšl 679 05 

 

 

A.3.6 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Na území se nevztahují žádné výjimky či úlevová řešení. 
 
A.3.7 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 

Související investicí v sousedství navrhované stavby je plánovaná výstavba vydláždění stávajícího veřejného 
chodníku při ulici U Plovárny. 

Stavba Domova s hospicovou péčí nevyvolá jiné zásadní investice. Před zahájením samotných stavebních 
prací bude nutno pokácet několik vzrostlých stromů a keřů, které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou. 
Oprávněným projektantem byl vypracován projekt sadových úprav.  

 
A.3.8 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY (PODLE KN) 

Vlastníkem pozemků, na kterých je navržen objekt, přípojky a vedení technických sítí k objektu je Pardubický 
kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice.  

 
 Stavební pozemky  

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 
Litomyšl Litomyšl [685674] 1088/2 Ostatní plocha, jiná plocha 5179 m2 
Litomyšl Litomyšl [685674] 1039/2 Ostatní plocha, jiná plocha 4188m2 

 
Stavební pozemky dotčené stavbou přípojek a vedením technických sítí k objektu novostavby 
Jsou uvedeny pozemky dotčené realizací přípojek IS. Nápojná místa jednotlivých technických sítí (NN, 
VN, SLP, vodovod) jsou patrná ve výkrese koordinační situace. 

obec katastrální území parc. číslo druh pozemku, způsob využití výměra 
Litomyšl Bystrc 611778 1088/3 orná půda 4795 m2 
Litomyšl Bystrc 611778 2738 zastavěná plocha a nádvoří 186 m2 
Litomyšl Bystrc 611778 955/1 lesní pozemek 3585 m2 
Litomyšl Bystrc 611778 2338/1 ostatní komunikace 939 m2 
Litomyšl Bystrc 611778 1035/14 ostatní plocha 17m2 
Litomyšl Bystrc 611778 3263 zastavěná plocha a nádvoří 267 m2 
Litomyšl Bystrc 611778 1039/8 ostatní plocha 242 m2 

 

A.4.  ÚDAJE O STAVBĚ 

 
A.4.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
Předmětem projektu ve stupni pro realizaci stavby je novostavba Domova s hospicovou péčí. 
 
A.4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Jedná se o zdravotnicko-sociální objekt. Jedná se novostavbu Domova s hospicovou péčí v Litomyšli v 
ulici U Plovárny parcelní číslo 1088/2, 1039/1. Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními 
podlažími, přičemž jedno je částečně podzemní podlaží. Z hlediska funkčního konceptu budovy se jedná o 
zdravotnicko-sociální zařízení. 
 Projekt nepředpokládá různé majitele objektu. Napojení novostavby na veřejnou síť komunikací je 
plánováno z ulice U Plovárny nově zbudovanými nájezdy z pozemních komunikací. Toto dopravní napojení bude 
sloužit pro příjezd klientů, zaměstnanců a návštěv.  
 
A.4.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
Jedná se o stavbu trvalou. 
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A.4.4 ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (KULTURNÍ PAMÁTKA 
APOD.) 
Nejedná se o chráněnou stavbu dle jiných právních předpisů. 

A.4.5 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Celý objekt je řešen jako bezbariérový - přístup do objektu i vnitřní prostory splňují požadavky vyhlášky č. 
398/2009 Sb. 
 
A.4.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
V rámci projektové přípravy na stavební řízení bylo zažádáno o vyjádření příslušné orgány státní správy a 
vlastníky/ provozovatele inženýrských sítí. Je řešeno v kapitole A.3.7. 
 
A.4.7 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Výjimky ani úlevová řešení nejsou. 
 
A.4.8 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ 
PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI, POČET UŽIVATELŮ / PRACOVNÍKŮ 
APOD.) 
 
Zastavěná plocha:    1239 m2 
Obestavěný prostor:    8080m3 
Užitná plocha:    2120 m2    
Počet podlaží:    2 
Počet nadzemních podlaží:  2 
Počet funkčních jednotek:   25 parkovacích stání 
     administrativní část 
     technická část 
     lůžková část    
Počet uživatelů/pracovníků:  15 (pacientů) 
     25 (zaměstnanců) 
 
A.4.9  ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S 
DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD.), 
 
1) PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA VODY: 
Všechny tyto hodnoty jsou uvedeny v technických zprávách jednotlivých profesí.  
spec. potřeba vody = 60/365 = 0,16m3/lůžko.den = 160 l / lůžko.den 
 

a) Průměrná denní potřeba vody 
 Qp = 30*160 = 4 800 l / den = 4,80 m3 / den 
 

b) Maximální denní potřeba vody 
 Qm = Qp . kd = 4800 . 1,5 = 7200 l / den = 7,20 m3 / den 
 

c) Roční potřeba vody 
 Qr = Qp . 365 = 4,80. 365 = 1752  m3 / rok 
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d) Potřeba teplé vody  

 Součinitel současnosti = 1,0 
 Potřeba teplé vody = 0,2 m3 / lůžko . den 
 

e) Průměrná denní potřeba teplé vody = 0,2 .30 = 6, 0 m3 / den = 6000 l / den 
 
2) MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH:  
Všechny tyto hodnoty jsou uvedeny v technických zprávách jednotlivých profesí.  
 
3) MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD A HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU:  
Všechny tyto hodnoty jsou uvedeny v technických zprávách jednotlivých profesí. 
4) DRUHY ODPADŮ A EMISÍ A JEJICH CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ: 
 
Zatřídění do katalogu odpadů dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. 
Odpady vznikající v průběhu stavby   

katalogové číslo popis odpadu vznik odpadu kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Obalový materiál O 
15 01 02 Plastové obaly Obalový materiál O 
15 02 03 Absorpční činidla, čistící tkanina a 

ochranné oděvy neuvedené pod 
15 02 02 

Provozní čisticí 
prostředky 

O 

17 01 01 Beton Odpady vzniklé při 
stavbě 

O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, střešních tašek a keramických 
výrobků 

Odpady vzniklé při 
stavbě 

O 

17 02 01 Dřevo Odpady vzniklé při 
stavbě 

O 

17 02 03 Plasty Odpady vzniklé při 
stavbě 

O 

17 03 02 Asfalt. směsi neuvedené pod č.  
17 03 01 

Odpady vzniklé při 
stavbě 

O 

17 04 05 Železo a ocel Odpady vzniklé při 
stavbě 

O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Odpady vzniklé při 
stavbě 

O 

17 05 04 Zemina a kamenivo bez nebezp. látek Výkop pro založení 
stavby, zemní práce 

O 

17 06 04 Izol. materiály neuvedené pod 170601 
a 170603 

Odpady vzniklé při 
stavbě 

O 

17 08 02 Staveb. materiály na bázi sádry 
neuvedené pod 170801 

Odpady vzniklé při 
stavbě 

O 

17 09 04 Jiné směsné stavební a demoliční 
odpady neobsahující nebezp. látky 

Odpady vzniklé při 
stavbě 

O 
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Odpady vznikající při provozu stavby     
katalogové číslo popis odpadu vznik odpadu kategorie 
15 02 03 Absorpční činidla, čistící tkanina a 

ochranné oděvy neuvedené pod 
15 02 02 

Provozní čisticí 
prostředky 

O 

20 01 01 Papír, lepenka Administrativní provoz O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Osvětlovací zařízení  N 
20 01 35 Vyřazená elektrická a elektronická 

zařízení 
Spotřební elektronika N 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (listí, 
tráva) 

Sadové úpravy okolí O 

20 03 01 Směsný komunální odpad Běžný provoz apod. O 
20 03 03 Uliční smetky Okolí objektu O 

 
A.4.10.  ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA 
ETAPY) 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 7/2015 
  
Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2015 
Etapizace výstavby:   neuvažuje se 
 
A.4.11. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
Stavební část:   52 800 000,- Kč bez DPH 

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: 
SO 01 Domov s hospicovou péčí 
SO 02 Venkovní parkovací stání 
SO 03 Zpevněné plochy- chodník na pozemku, terasa na pozemku 
SO 04 Opěrné zdi 
SO 05 Terénní úpravy 
SO 06 Oplocení 
SO 07 Přípojka vody 
SO 08 Přípojka NN  
SO 09 Přípojka kanalizace 
SO 10 Přípojka plynovodu 
SO 11 Přípojka sdělovacích kabelů 
SO 12 Dešťová kanalizace vč. zásaku 
SO 13 Drenážní systém vč. zásaku 
 
 
Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. 
            
             
V Brně, leden 2015        Bc. Lenka Holohlavská  
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B.1. A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY 
 Vybraný finální (generální) dodavatel a jeho subdodavatelé budou v rámci své dodávky zajišťovat 
dodavatelskou dokumentaci (dále DD) a výrobní (dílenskou) dokumentaci (dále VD). 
 
Vybrané požadavky na VD (dílenské výkresy) 
- VD pro technologii větrání (klimatizace) 
 
Vybrané požadavky na DD 
- DD pro hliníkové výplně stavebních otvorů (exterierové, interierové skleněné příčky s navazujícími dveřmi) 
- DD pro technologické zařízení výtahu 
 
Další požadavky na dodavatelskou dokumentaci budou upřesněny ve smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem 
stavby. VD a DD budou před realizací zkontrolovány hlavním architektem/ inženýrem projektu. 
 
B.1. B POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 
 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platí pro provoz zdravotnicko - sociálního zařízení 
následující stěžejní zákony, kterými jsou: 
 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., Evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. stanovující bližší podmínky poskytování 
- OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
- Vyhláška č. 288/2003 Sb., stanovující práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, mladistvým 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., který stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., o stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 
 
 Po uvedení stavby do provozu se provozovatel musí dále řídit návody na obsluhu a údržbu jednotlivých 
zařízení, stejně jako stanovenými provozními a technologickými předpisy. V souladu se zákony a předpisy budou 
dále závazně zpracované jednotlivé provozní řády. 
Ve vztahu k §15 zákona č.309/2006 Sb. vyplývá zadavateli povinnost doručit oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce pro Pardubický kraj. Oznámení musí být doručeno nejpozději 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli. 
 
Zadavatel je rovněž ve vztahu k § 14 z. č. 309/2006 Sb. povinen stanovit koordinátora BOZP pro práce na 
staveništi a ve spolupráci s ním zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP. Při 
výstavbě bude plán BOZP aktualizován podle skutečného stavu na staveništi a s přihlédnutím k podstatným 
změnám realizace stavby. 
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B.1. C PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ, BUDOU-LI PROVÁDĚNY V OCHRANNÝCH NEBO 
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH JINÝCH STAVEB 
 Nejsou známy žádné podmínky vyplývající z vlivu ochranných pásem. 
 
B.1. D ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA 
NĚM, VYPLÝVAJÍCÍ ZEJMÉNA Z DRUHU STAVEBNÍCH PRACÍ, VLASTNOSTÍ STAVENIŠTĚ NEBO 
POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA NA PROVÁDĚNÍ STAVBY APOD. 
 Nejsou známy zvláštní podmínky k organizaci staveniště. Stavebník nemá zvláštních požadavků na 
provádění stavby. 
Detailní požadavky na organizaci staveniště vyplynou z POV, zpracovaného vybraným generálním dodavatelem 
stavby. Dodavatel stavby bude smluvně vázán ke spolupráci s koordinátorem BOZP.  
 
B.1. E OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky zákona č. 
185/2001 Sb. O odpadech, související vyhlášky 383/2001 Sb. MŽP O podrobnostech nakládání s odpady. Cílem 
je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady nakládáno v souladu se „Surovinovou politikou v oblasti 
nerostných surovin “, přijatou usnesením vlády ČR v prosinci 1999. 
To vyžaduje zejména : 
- Možnost využívat stavební odpady po jejich úpravě recyklací jako řady primárních surovin. 
- Zvýšení procenta podílu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následným využitím recyklátů. 
- Omezení využívání neupravených stavebních odpadů k rekultivacím terénních ploch a vytěžených těžebních 

prostor. 
- Zajištění důkladných kontrol stavu prováděných terénních úprav a rekultivaci (zejména s ohledem na 

využívání stavebních odpadů). 
- Snížení celkové míry nebezpečnosti odpadů vznikajících při stavebních činnostech. 
 
 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 
 
Ochranu proti hlukům a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, 
kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory na 
elektrickou energii umístěné v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 
 
Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a 
komunikací. Jakýkoliv odpad, který při nakládání na auta může vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. 
Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 
 
Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
 
Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace  
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 
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 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
 
Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky: 
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,  
- platných částí vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) č. 48/1982 Sb. v aktuálním znění, stanovení 

základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,  
- platných částí vyhlášky ČÚBP a Českého báňského úřadu (ČÚBP) č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních prací 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
- zákona 309/2006 Sb. v aktuálním znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. ze dne 12.12.2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky NV 361/2007 Sb., v němž se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zhotovitel stavby zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Zhotovitel musí 
zajistit systém požární ochrany dle zákona č. 203/1994 Sb.  
 
Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. 
            
             
V Brně, leden 2015        Bc. Lenka Holohlavská  
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A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVI 
 
Název stavby:    Domov s hospicovou péčí 
Místo stavby:   U plovárny p.č. 1088/2, 1039/1, Litomyšl 679 05 
Kraj:    Východní Čechy 
Okres:    Svitavy 
Katastrální území:  Litomyšl (685674) 
Parcelní číslo:   1088/2, 1039/1 
Sousední pozemky:  1038/1, 1088/3, 1088/5, 2388/1 
Investor:    Diplomová práce 
Vlastník pozemku:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice 
Zodpovědný projektant:   Bc. Lenka Holohlavská 
 

Účel objektu  

 Jedná se novostavbu Domova s hospicovou péčí v Litomyšli v ulici U Plovárny parcelní číslo 1088/2, 
1039/1.  Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními podlažími, přičemž jedno je částečně 
podzemní podlaží. Z hlediska funkčního konceptu budovy se jedná o zdravotnicko-sociální zařízení. 
 Projekt nepředpokládá různé majitele objektu. Napojení novostavby na veřejnou síť komunikací je 
plánováno z ulice U Plovárny nově zbudovanými nájezdy z pozemních komunikací. Toto dopravní napojení bude 
sloužit pro příjezd klientů, zaměstnanců a návštěv.  
 Hospic je léčebné zařízení s kapacitou patnácti lůžek, které leží na okraji města Litomyšl s 
výhledem na centrum města a zároveň výhledem do poklidné krajiny. Nejdůležitějším hlediskem při návrhu 
hospice byla snaha o kvalitní prostor pro důstojné zakončení života. Proto byl kladen důraz na práci 
s terénem, orientaci výhledů a celkové souznění objektu s okolní poklidnou krajinou.  
 Vznikla tak jednoduchá hmota s půdorysným tvarem do L, která se severní fasádou vymezuje vůči 
okolní zástavbě, jižní a jihovýchodní fasádou, kde jsou umístěny veškeré pokoje, se otevírá do zahrady. 
Půdorys je řešen jako troj - trakt a dvoj trakt se dvěma navzájem propojenými chodbami, mezi nimiž je 
společenská místnost a zázemí. Vnitřní dlouhé chodby tak nejsou pouze nutným komunikačním koridorem, 
ale stávají se příjemným místem setkávání. Důraz byl kladen na dostatečné dimenze jednotlivých prostor 
i na jejich různorodost. Nechybí recepce, smyslová zahrada a nezbytné zázemí hospice. Hospic se netváří 
jako instituce, naopak z něj sálá domácí atmosféra. K tomu přispívá i oplechování a jemný rastr dřevěných 
latí na fasádě, které stárnou spolu se svými obyvateli. Dům poskytuje velmi příjemnou fyzickou i duchovní 
rovnováhu nejen pro pacienty, ale také pro příbuzné či zaměstnance. Zahrada, která se nachází kolem 
budovy, klade velký důraz na aspekty zraku, čichu, doteku a zvuku, stejně jako celkovou dostupnost pro 
pacienty a to i pro ty, kteří jsou připoutání pouze k lůžku.  
 
 Hlavní vstup do objektu je ze severní strany (ze strany ulice U Plovárny). Další vstupy do objektu jsou 
situovány ze severovýchodní strany - vstup do technického zázemí a severozápadní strany - vstup do 
administrativní části objektu.  
 Stavba bude realizována na pozemku p.č.1088/2 (zastavěná plocha), p.č. 1039/1 (zahrada) v k.ú 
Litomyšl. 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Litomyšl.  
 Situačně je místo stavby určeno charakterem okolní výstavby. Respektuje danosti a charakter okolí. 
Dalšími faktory, ovlivňující celkové dispoziční a architektonické řešení, byly specifické podmínky a požadavky 
investora. Navržené dispoziční uspořádání vychází z možností, potřeb a přání investora a technických požadavků 
na výstavbu.  
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 Objekt je navržen z těžkých keramických cihel Heluz se zateplením, suterénní stěna je ze ztraceného 
bednění. 
Zastřešení je plochou střechou a pultovou střechou s mírným sklonem.  
Objekt byl založen na základových pasech.  
Materiálové, technické a konstrukční řešení je soudobé, zvolené materiály, postupy a povrchové úpravy budou 
obsahovat vědomé odkazy k tradicím stavitelství.  
 
 
B) ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 

Projekt předpokládá novostavbu objektu zdravotnicko-sociálního zařízení Domova s hospicovou péčí. 
Účelem stavby je rozšíření služeb pro poskytování paliativní péče v České Republice. Paliativní péči lze chápat 
jako moderní a celosvětově se rychle rozvíjející typ péče, který nabízí umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc 
tam, kde prostředky běžných léčebných postupů selhávají. Účelem návrhu je vytvoření kvalitního a moderně 
řešeného zařízení pro poskytování paliativní péče.  

Civilní výraz objektu nebude narušovat stávající okolní zástavbu. Budou použity kvalitní řemeslné výrobky. 
Navrhované úpravy a barevnost fasády je v souladu s konceptem celého objektu.  
Jedná se o novostavbu dvoupodlažního domu, který je účelově řešen jako domov s hospicovou péčí.  

Objekt je projektován na stavebním pozemku v Litomyšli na ulici U Plovárny. Pozemek se nachází ve 
vlastnictví stavebníka. Půdorysně je budova navržena ve tvaru L, maximálních rozměrů 49,2x50,8m. Tvar 
novostavby byl zvolen kombinací dvou vzájemně se protínajících kvádrů. 
Provozně lze objekt rozdělit 7 funkčních celků:  
v 1NP - vstupní část, administrativní část, technická část, společenská část  
ve 2NP - lůžková část, společenská část, zázemí pro přípravu jídla (jídlo dováženo)  
 
 Stavba je navržena tradiční technologií výstavby. Obvodové stěny v 1NP jsou tvořeny z tvarovek 
ztraceného bednění tl.400mm, ve 2NP je obvodové zdivo z keramických tvárnic Heluz tl.365mm. Obvodové stěny 
jsou opatřeny kontaktním zateplením z minerální vlny tl. 120mm a 150mm. Vnitřní nosné i nenosné konstrukce 
budou provedeny z keramického zdiva Heluz. Nosná konstrukce stropu bude zhotovena z monolitické 
železobetonové desky tl. 200mm a 250mm a v místě konzoly tl.300mm. Nosnou konstrukci ploché střechy budou 
tvořit stropní panely Spiroll tl. 250mm, nosnou konstrukci pultové střechy tvoří sbíjené dřevěné vazníky. 
Zastřešení bude plochou a pultovou střechou.  
 

Dispoziční řešení: 

 Hlavní vstup do objektu je ze severní strany (ze strany ulice U Plovárny). Další vstupy do objektu jsou 
situovány ze severovýchodní strany - vstup do technického zázemí a severozápadní strany - vstup do administrativní 
části objektu. 
V přízemí se nachází administrativní část se zázemím, hala s recepcí, denní aktivita a místnost pro dobrovolníky, 
venkovní terasa, a technické zázemí objektu.  
V 2NP se nachází lůžková část, společenská místnost, zázemí pro přípravu jídla (jídlo dováženo). Vstup na 
zahradu je řešen z každého pokoje.  
V zahradě je navržena jako místo pro odpočinek.  
Odvětrání prostor zůstává řešen přirozeně okenními otvory, do pokojů je navržena vzduchotechnika.  Osvětlení je 
také zajištěno okenními otvory, světlíky a dále se bude využívat umělé osvětlení. 
 Projekt předkládá novostavbu Domova s hospicovou péčí, splňuje stavebně technické požadavky na 
výstavbu, využívá soudobé možnosti a dostupné technologie, postupy a procesy. 
 
Řešení vegetačních úprav v okolí objektu: 

Před zahájením zemních prací bude  
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Bezbariérové užívání stavby: 
 Celý objekt je řešen jako bezbariérový - přístup do objektu i vnitřní prostory splňují požadavky vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. Prostranství před budovou včetně příjezdových a přístupových komunikací jsou řešeny 
bezbariérově.  
 
Výběr lokality a pozemku: 
 

 Objekt je situován v jihovýchodní části města Litomyšl, rozkládá se na okraji města s nádherným 
výhledem na centrum města a zároveň výhledem do poklidné krajiny. 
Okolní zástavba je převážně rodinnými domy a zalesněnou krajinou. V přilehlém okolí se nachází objekt 
malé administrativní budovy, sportoviště, v docházkové vzdálenosti 5 - 10 min se nachází nemocnice, 
kostel, centrum města a nákupní centrum.  
Tato část města Litomyšl je nerušená, klidná a zároveň dobře dostupná službami i dobře dostupná do 
blízkého historického centra.  
 
Informace o parcelách: 
 
Stavební pozemky  

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 
Litomyšl Litomyšl [685674] 1088/2 Ostatní plocha, jiná plocha 5179 m2 
Litomyšl Litomyšl [685674] 1039/2 Ostatní plocha, jiná plocha 4188m2 

 
 
C) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 

ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
 
Zastavěná plocha:    1239 m2 
Obestavěný prostor:    8080m3 
Užitná plocha:    2120 m2    
Počet podlaží:    2 
Počet nadzemních podlaží:  2 
Počet funkčních jednotek:  25 parkovacích stání 
     administrativní část 
     technická část 
     lůžková část    
Počet uživatelů/pracovníků:  15 (pacientů) 
     25 (zaměstnanců) 
  
osvětlení: 
Denní osvětlení obytných místností odpovídá požadavkům ČSN 73 05 80. 
Umělé osvětlení odpovídá požadavkům ČSN 36 04 52. 
 
orientace: 
Vzhledem orientaci parcely jsou pokoje orientovány na jižní stranu, vstup do objektu je ze severní strany.  
 

větrání: 
Přirozené větrání výplněmi stavebních otvorů. Do pokojů je navržena vzduchotechnika.  
 
vytápění: 
Je navrženo formou plynové kotle. Bude vybudována nová plynovodní přípojka.  
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D) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
D.1) ZEMNÍ PRÁCE 
 
Geologické poměry 
 
 Předmětný pozemek spadá do oblasti Českého masivu - pokryvné útvary a postvariské magmatity, 
oblast kvartér.  
Geologické podloží posuzované lokality je tvořeno vesměs paleogenními marinními sedimenty, které jsou zde 
zastoupeny pískovci, hlínami a štěrky. 
V provedených sondách byly na bázi zastiženy převážně písčité a štěrkovité, nivní sedimenty, výše se jednalo o 
hlinito-písčité deluviálně fluviální usazeniny. Zemina nabývá tuhé až pevné konzistence. Z hlediska klasifikace 
základových půd se jedná o třídy G3-Gf, S4-SM a S3-S-F. 
Dočasné svahy základové jámy lze provést ve sklonu 1:1 (1:1,5).  
Studované staveniště navrhovaného objektu je vyhodnoceno dle ČSN 73 1001 jako vhodné pro zakládání stavby. 
Základové poměry jsou klasifikovány jako nenáročné, projektované konstrukce jsou nenáročné.  
Výpočtová únosnost základové spáry je Rdt=200kPa. 
Návrh tlakové hydroizolace objektu je z důvodů osazení do svažitého terénu.  
 
Hydrogeologie 
 
 Vody v posuzované lokalitě jsou tvrdé. Reakce vod je neutrální, agresivní CO2 není přítomen. Obsah 
síranů se pohybuje na hranicích normy (50-175mg/l). Také všechny další stanovené složky vyhovují požadavkům 
normy.  
Všechny vody nejsou agresivní. 
 Hladina podzemní vody nebyla zastižena všemi vrty nebo většinou vrtů, je nutno počítat v období s 
většími atmosferickými srážkami, že tato voda se vyskytne v celém zkoumaném území nebo v převážné části.  
Zájmové území lze klasifikovat jako jednoduché a přehledné.  
Z hydrogeologického hlediska je vsakování srážkových vod na posuzované lokalitě možné. Zasakováním 
srážkové vody do zemního prostředí nedojde k ovlivnění základových poměrů a nebudou ovlivněny 
hydrogeologické poměry v posuzované lokalitě. 
 
Radonový průzkum  
 
 Na pozemku byl proveden v souvislosti s plánovanou výstavbou radonový průzkum. Riziko pronikání 
radonu z podloží bylo stanoveno nízké tzn., že není nutné provádět žádná dodatečná opatření. 
 
Zemní práce, zajištění stavební jámy 
 
 Veškeré výkopy budou hloubeny v lehce až středně rozpojitelných zeminách třídy 2 až 4 podle 
klasifikace ČSN 73 3050. Výkopy v písčitoštěrkových hlínách jsou relativně stabilní a udrží i kolmé stěny.  
Z důvodu bezpečnosti je však nutné hlubší výkopy zajistit pažením, případně svahovat ve sklonu 1:1. V každém 
případě by bylo nutné zajistit hluboké výkopy, které by zasahovaly pod hladinu podzemní vody a to hnaným 
pažením. Lokalita jako celek je stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního tělesa, který by mohl mít vliv na 
stabilitu horní nosné konstrukce. 
Přebytečná zemina bude využita pro navazující terénní úpravy, pro zpětné zásypy, případně bude odvezena na 
řízenou skládku. 
 
D.2) ZÁKLADY  
 
 Základové poměry jsou proměnlivé a podzákladí je dle provedeného průzkumu únosné a vhodné pro 
zakládání. Základové poměry jsou složité, projektované konstrukce jsou nenáročné.  
Výpočtová únosnost základové spáry je Rdt=200kPa.  
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu C 20/25 a ztracených tvarovek 
zmonolitněné betonem C16/20 s výztuží dle výrobce B500B. 
Tloušťka základových pasů z prostého betonu je 800mm, výška 500mm. 
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Podkladní deska je navržena tl.150mm, uložená na únosném podloží. Na podkladní desku se provede penetrační 
asfaltový nátěr. Hydroizolace spodní stavby je z důvodů osazení do svažitého terénu navržena jako tlaková. 
Hydroizolační souvrství je tvořeno dvěma asfaltovými modifikovanými pásy typu S. 
Vrchní pás: DEKTRADE ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Spodní pás: DEKTRADE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Asfaltové pásy jsou celoplošně nataveny. 
Pod ŽB sloupem je navržena železobetonová monolitická patka rozměrů 1500x1500mm. Beton C20/25 s 
betonářskou výztuží B500B.  
 
D.3) SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
Suterénní zdivo, 1NP  
 
 Nosné zdivo suterénu je tvořeno bednícími tvarovkami tl. 400mm. Tvarovky budou zmonolitněny 
betonem třídy C16/20 a vyztuženy výztuží dle výrobce ocelovou výztuží B500B.  Vnitřní nosné zdivo je z 
keramických cihle Heluz tl.365, 300, 250mm, nenosné zdivo je tvořeno z keramických cihel Heluz tl. 175mm, 
115mm. Dělící příčky jsou tvořeny z SDK tl. 75mm. 
Nosný ŽB monolitický sloup Ø350mm. Opěrná stěna okolo objektu je tvořena systémem GRAVITY STONE. 
 
 2NP 
 
 Obvodové stěny jsou navrženy z těžkých keramických cihel Heluz tl.365mm. Vnitřní nosné stěny jsou tl. 
300mm, nenosné a dělící jsou z keramických cihel Heluz tl. 175,140,115mm a sádrokartonové příčky tl. 75mm. 
Sádrokatronové stěny pro instalační šachtu jsou navrženy jako tl. 75mm, KNAUF W630. Opláštění 
sádrokartonových příček je navrženo 1x deska kanuf green tl.12,5mm + profily cw50.  
 
 
Zateplení obvodových stěn je navrženo minerální vatou. Část objektu bude mít fasádní úpravu keramickými 
pásky Klinker  a část bude pouze opatřena fasádní omítkou a lokálně bude proveden dřevěný obklad s 
provětrávanou fasádou.    
Zároveň budou správně provedeny všechny parozábrany a difúzní vrstvy konstrukce. Provedení stěn bude 
splňovat platné požadavky na akustickou neprůzvučnost, požární odolnost a tepelný odpor, budova bude 
navržena dle platných předpisů na výstavbu. 
 
D.4) VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Stropy a stropní konstrukce 
 
 Stropní konstrukce je nad 1NP je navržena jako železobetonová monolitická deska tl. 200 a tl. 250mm 
(dle statického výpočtu). Beton C25/30 + betonářská výztuž B500B. Stropní deska bude zesílena nosnou výztuží 
v místech průvlaků a pod těžkými příčkami (tl.175mm)které se nachází ve 2NP. 
 
Překlady 
 Překlady jsou navrženy jako prefabrikáty systému Heluz. V místě větších otvorů v 1NP budou překlady 
součást ŽB věnce a ve 2NP budou tvořeny ocelovým válcovaným profilem HEA 280mm. 
 
D.5) SCHODIŠTĚ 
 
 Schodišťové rameno a mezipodesta je navrženo jako železobetonové monolitické. ŽB schodiště je 
řešeno jako zalomená deska, uložená do schodišťové stěny. Tloušťka schodišťové desky a mezipodesty je 
220mm.  
U schodiště v hale musí být použito bezpečnostních prvků, které zabezpečí zákaz vstupu pod schodišťový 
prostor, jedná se o zámečnické prvky, přímo na  
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D.6) ZASTŘEŠENÍ 
 
 Jedna část objektu je zastřešena pultovou střechou se spádem k zahradě. Střecha budou nesena 
dřevěnými vaznicovými soustavami. Lícová vrstva střešní krytiny bude provedena z předzvětralého titanzinku bez 
dalších povrchových úprav.  
 Druhá část objektu je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou. Skladba střešního pláště je s 
klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva je tvořena ze spádových klínu EPS s konstantním spádem desek 3%. 
Stabilizační vrstva je použit kačírek - prané říční kamenivo frakce 16-32mm. Odvodnění ploché střechy je pomocí 
vnitřních střešních vtoků. 
 
D.7) INSTALAČNÍ ŠACHTY 
 
 V objektu jsou navrženy instalační a vzduchotechnické šachty. Hlavní instalační šachta je opatřena 
revizními dvířky. Opláštění této šachty je sádrokartonovými stěnami KNAUF W630 tl. 75mm splňující požární 
odolnost. Veškeré kanalizační odpadní potrubí bude řešeno pomocí vysoce zvukově izolujících plastových 
potrubí POLO-KAL 3S. 
 
D.8) VÝTAH 
 
Navržen výtah Schindler 2500-trakční výtah bez strojovny s frekvenčně řízeným pohonem 
nosnost: 2500kg, max.cestujících:26 
rozměr kabiny:2400x1400mm, výška 2300mm 
rozměr šachty: 2785x2320mm  
Mechanický uzávěr dveří s el. kontaktem - vzdálenost prahu kabinových dveří a šachty xxxx 
světlé rozměry výtahových dveří 1100x2100mm 
 
D.9) ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ 
 
Úpravy povrchů vnitřní 
 
 Všechny vnitřní omítky jsou navrženy jako vápenocementové CEMIX.  
Bude proveden spojovací můstek, jádrová omítka v tloušťce 15mm a vrchní omítka v tloušťce 3mm.  
Zaomítané stěny budou opatřeny otěruodolnou disperzní malbou. Povrchy sádrokartonových stěn a stropních 
podhledů budou opatřeny otěruodolnou disperzní malbou pro sádrokarton. Podklad pod finální malířský nátěr 
bude opatřen systémovým penetračním nátěrem.  
 
Malby 
 
 Vnitřní malby v celém objektu budou provedeny omyvatelnou disperzní barvou (referenční vzor Oikos 
Supercolor). Stěny určené k výmalbě budou překontrolovány, zbaveny prachu a přetmeleny. Po zavadnutí dvojitý 
až trojitý nátěr válečky s jemným přírodním vlasem. Odstín použité barvy bude schválen na vzorcích dle 
požadavku architekta. V zatěžovaných prostorách s požadavky na plnou omyvatelnost bude použito plně 
omyvatelných disperzních barev (referenční vzor Oikos Ultrasaten). 
 
Obklady 
 
 Místnosti s mokrým provozem (kotelna, prádelna), hygienická zařízení, úklidové komory budou opatřeny 
keramickým obkladem RAKO do vlhkých provozů. Před pokládkou bude provedena pojistná  hydroizolace na 
stěnách. Spáry keramických obkladů budou vyplněny spárovacím tmelem. Spáry u vnitřních koutů a napojení na 
ostatní konstrukce budou řešeny pomocí silikonového tmele v barvě dle spárovací malty. 
Obklady a dlažby provede specializovaná firma, včetně podkladů pod ně v souladu moderními technologickými 
postupy a za použití funkčních materiálů (rohové lišty, přechodové lišty, speciální stěrky, tmely,..) 
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Nátěry 
 
 Nátěry truhlářských výrobků budou provedeny klasickou technologií - (napouštění, broušení, tmelení, 
základní nátěr, broušení, vrchní nátěr 2x). Preferovány jsou polyuretanové nátěrové systémy. Podrobnější údaje 
o truhlářských výrobcích jsou uvedeny ve výpisu prvků. Vzorek s požadovanou povrchovou úpravou bude vždy 
odsouhlasen projektantem. 
V případě zámečnických výrobků se bude jednat o materiály upravované pokud možno nátěrem již přímo ve 
výrobě. 
Garance životnosti povrchové úpravy je požadována minimálně 15 let, přesný odstín bude určen projektantem. 
Podrobnější údaje o zámečnických výrobcích jsou uvedeny ve výpisu prvků. 
 
Venkovní povrchové úpravy 
 
 Vnější omítka je součástí zateplovacího systému ETICS – silikátová omítka (perlinku nutno provést 
nejméně dvakrát, aby nedocházelo k popraskání rohů). 
 Déle bude provedena fasáda s obkladovými pásky Klinker. Bude proveden certifikovaný systém CEMIX 
THERM K. Podklad pod lepící vrstvu pásku bude opatřen hloubkovou penetrací. Kotvící talířové hmoždinky je 
třeba umístit do podkladní a armovací vrstvy !  
 V místech mezi okny bude provedena provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem. Dřevěný obklad bude 
horizontální, upevněn pomocí kombinované konstrukce - podkladní dřevěná lať připevněná k nosné stěně 
perforovaným stěnovým úhelníkem. Dřevěný obklad bude ošetřen lazurou HS plus.  
 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Skladby podlah v 1NP a 2NP jsou řešeny v samostatné příloze- skladby konstrukcí.  
Konkrétní použití materiálů, barev a struktur bude upřesněno v realizační dokumentaci interiéru.  
 
Technické místnosti v 1NP  
 Skladba podlah v technických místnostech je navržena s nášlapnou vrstvou z hlazeného betonu. 
Vstupní prostory a provozní zázemí zaměstnanců v 1NP  
 Skladba podlahy v přízemí je navržena jako keramická dlažba nebo vinylová podlaha. V pobytových 
místnostech je navržena vinylová podlaha. V místnostech s vlhkým prostředím (umývárny a WC) je  nutné 
obklady a dlažby pokládat do hydroizolačního lepícího tmele. 
Budou použity systémové prvky pro ukončování podlahy jako např. ukončovací lišty nebo sokly.  
 
Prostory ve 2NP (pokoje, hala, společenská místnost, zázemí personálu,..) 
 Skladby podlah v patře jsou navrženy jako keramická dlažba nebo vinylová podlaha. V pobytových 
místnostech je navržena vinylová podlaha. Nutno počítat s podlahovým vytápěním.  
V místnostech s vlhkým prostředím (umývárny a WC) je  nutné obklady a dlažby pokládat do hydroizolačního 
lepícího tmele. Budou použity systémové prvky pro ukončování podlahy jako např. ukončovací lišty nebo sokly.  
  
V prostorách zázemí a šaten určených  pro personál, v pokojích a ve společenské místnosti je navržena 
povlaková krytina, bude zvolena odolná varianta vhodná pro předpokládané zatížení. Krytina bude celoplošně 
lepena k podkladu, spáry budou utěsněny speciálním tmelem. Povrch kaučuku bude z výroby ošetřen 
dlouhodobě odolnou ochrannou  vrstvou. Konkrétní provedení bude zvoleno na vzorcích různých výrobců. 
 
D.10) VÝPLNĚ OTVORŮ  
Výpis a specifikace prvků je řešena v samostatné příloze. 
 
 Okna a dveře v zatepleném obvodovém plášti budovy jsou navržena jako hliníková - Schüco okna AWS 
75.SI, dveře Schüco  ADS. Profil křídla z vnější strany 75mm. Zasklení fixního prosklení i otevíravé části je 
izolační dvojsklo.  
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Před zahájením výroby firma dodávající okna zaměří hotový otvor a zpracuje výrobní dokumentaci oken a 
zpracuje dokumentaci na osazení oken a navázání na na skladbu obvodového pláště. Ostění, nadpraží a parapet 
hrubého okenního otvoru musí umožnit vzduchově těsné nalepeni těsnícího systému Soudal. 
 

Ve střešní rovině bude osazeno střešní okno pro výlez na střechu. Použita budou střešní okna 
s maximálním zapuštěním do střešní roviny. 

V ploché střeše bude použito střešních světlíku VELUX. Osazování a instalace střešního světlíku dle 
technického listu a požadavků výrobce.  
 
 V  technických místnostech jsou navrženy dveře plné hladké v provedení bez polodrážky s povrchovou 
úpravou odolným laminátem HPL. Zárubně ocelové hranaté (referenční typ  typ HSE) se stínovou drážkou, tzn. 
že zárubeň bude osazena do roviny stěny. 
 
 V ostatních prostorách jsou navržené interiérové dveře plné hladké v provedení s polodrážkou, 
s povrchovou úpravou odolným laminátem HPL, částečně prosklené a prosklené. Zárubně budou dřevěné 
obložkové. Dále jsou navrženy dveře prosklené  a částečně prosklené součástí prosklených příček MILT. 
Zárubně budou hliníkové.  
 
 Barva dveřního křídla a zárubně bude schválena na referenčních vzorcích. Kování interiérových dveří 
bude rozetové osazené cylindrickými vložkami v systému centrálního klíče nebo WC kličkou odjistitelnou z vnější 
strany místnosti. Provedení kování je požadováno v povrchu matná stříbrná (referenční typ MaT - Lusy Sni). 
Protipožární provedení výplně otvoru bude opatřeno požárním atestem, přičemž vizuálně bude shodné s běžnou 
variantou.   
 
D.11) PSV 
 
Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 
 
 Spodní stavba bude izolována dvěma asfaltovými modifikovanými pásy typu S. 
Vrchní pás: DEKTRADE ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm 
Spodní pás: DEKTRADE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm 

Asfaltové pásy jsou celoplošně nataveny. Hydroizolace je navržena proti talkové vodě.  
Ve vlhkých a mokrých prostorách, kde je nebezpečí zatékání odstříkávající vody do podlah, je jako izolační vrstva 
použita stěrková hydroizolace.  
 
Hydroizolační souvrství ploché střechy jednoplášťové je tvořeno dvěma asfaltovými pásy typu S. 
Vrchní pás: DEKTRADE ELASTEK 50 GARDEN tl.5,2mm 
Spodní pás: DEKTRADE GLASTEK 30 STICKER PLUS tl.3mm. 
Spodní pás nalepen na tepelnou izolaci, vrchní celoplošně nataven. Vrchní pás je odolný vůči prorůstání kořínků.  
 
Hydroizolační souvrství pultovéstřechy dvooplášťové je tvořen asfaltovými pásy typu S. 
SBS asf. pás: DEKTRADE GLASTEK 30 STICKER PLUS tl.3mm. 
SBS pás je celoplošně nalepen na bednění z OSB desek.  
 
Izolace tepelné 
 
Doporučený materiál a tloušťky vrstev jsou uvedeny ve výpisu skladeb jednotlivých souvrství. 
Podrobnosti jsou uvedeny ve skladbách konstrukcí. 
 
 Stěny objektu jsouzatepleny minerální vlnou ISOVER TF PROFI - v tloušťkách tepelné izolace 140, 
160,180mm.  
Zateplení suterénních stěn je pomocí XPS STYRODUR 3035CS tl. 160mm. 
 
Tepelná izolaci ve střešní konstrukci pultové bude provedena z minerální vaty ISOVER ORSIK tl. 300mm. 
Tepelná izolaci ve střešní konstrukci ploché střechy bude provedena z desek EPS 200S. 
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Podlahy na terénu budou izolovány podlahovým polystyrenem EPS100Z tl.110mm umístěným v souvrství 
podlahy. 
 
 
Izolace akustické   
 
 Izolace proti kročejovému hluku jsou navrženy v souvrství podlah. Jedná se desky z polystyrenu 
EPS100Z, které jsou pro tento účel vyráběny.  
 
Konstrukce tesařské  
 
 Je navržen nosný systém z vazníků spojeních styčníkovými plechy. Dimenze a konstrukční řešení viz. 
statické řešení. Dřevěné trámy budou neviditelně chemicky tlakově ošetřeny proti škůdcům, povrch dřeva bude 
hoblovaný a ponechaný v přírodním stavu. 
 
Konstrukce montované z desek, dílců a panelů, podhledy 
 
 Jedná se o sádrokartonový podhled KNAUF D112, noniová závlačka + nosný a montážní profil CD. 
Podhled splňuje požadovanou požární odolnost. V místnostech s mokrým provozem použít desku 
impregnovanou (zelená deska).  
Desky budou tmelené podhledy a tmelené předstěny v interiéru budovy a v části zázemí zaměstnanců. 
Povrchová úprava bude provedena omyvatelnými nátěry. Do podhledů budou osazeny rozvody elektro a 
vzduchotechniky, pokud to bude žádoucí pak i svítidla. Na místech, kde bude nutný přístup k instalacím budou 
provedeny v podhledu bezrámečkové revizní otvory.  
OSB desky jsou navrženy jako plošné bednění pultové střechy. Přesné typy a tloušťky desek jsou uvedeny ve 
skladbách konstrukcí. 
 
Konstrukce klempířské 
 
 Jedná se o oplechování střechy objektu, střecha má navrženou lícovou vrstvu krytiny z titanzinkového 
plechu se zvýrazněným členěním (převýšenými stojatými drážkami). Klempířské práce budou kompletně 
provedeny z předoxidovaného titanzinkového plechu ti. 0.7 mm, přesný typ plechu bude schválen na vzorku, 
bude vybráno z nabídky více výrobců. Skladba střech bude provedena podle pokynů výrobce s využitím 
systémové separační fólie, podrobnosti jsou uvedeny ve skladbách konstrukcí. 
 
Konstrukce truhlářské 
 
 Veškeré pohledové exponované truhlářské prvky budou provedeny s nejvyšší pečlivostí a důrazem na 
přesnost a provedení detailu. Povrchová úprava je požadována vícevrstvým polyuretanovým nátěrovým 
systémem, vzorek s požadovanou povrchovou úpravou bude vždy odsouhlasen projektantem. 
Interiérové dveře jsou navrženy plné hladké v provedení s  a bez polodrážky a s povrchovou úpravou odolným 
laminátem. Podrobnější údaje o truhlářských výrobcích jsou uvedeny ve výpisu prvků. 
Vnitřní zárubně jsou navrženy obložkové.  
  
Konstrukce zámečnické  
 
 Veškeré atypické pohledově exponované zámečnické prvky budou provedeny s nejvyšší pečlivostí a 
důrazem na přesnost a provedení detailu. Povrch venkovních prvků bude žárovým zinkováním dále a dle 
požadavku projektu opatřen kvalitním nátěrem (např. Hempel). Garance životnosti povrchové úpravy je 
požadována minimálně 15 let, přesný odstín bude určen projektantem schválena na vzorcích. Doplňkové 
konstrukce z oceli budou chráněny rovněž žárovým zinkováním a případně dále pohledově upraveny kvalitním 
nátěrem dle požadavku projektu. 
 Jako exponované atypické zámečnické výrobky lze uvést zejména vnitřní zábradlí schodiště.  
Vnitřní zárubně budou ocelové, referenční typ HSE se stínovou drážkou, tzn. že zárubeň bude osazena do roviny 
stěny. provedení a barevnost budou schváleny na referenčních vzorcích.  
Podrobnější údaje o výplních otvorů a zámečnických výrobcích jsou ve výpisu prvků prováděcího projektu. 
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Zasklívání  
 
 Požadavky na vlastnosti zasklení uvedené u jednotlivých výrobků, slouží pro výchozí představu o 
vzhledu a vlastnostech použitých zasklení. Přesné typy skel budou vybrány ve spolupráci s dodavatelem po 
zohledněním jak vizuálních, tak technických požadavků a budou odsouhlaseny projektantem na vzorcích. 
Obecně platí, že všechna tepelně izolační zasklení by měla mít co nejlepší koeficient tepelného odporu „k" při 
nízké míře zabarvení a minimální reflexi. Tepelně izolační vlastnosti kompletních výrobků budou odpovídat 
doporučenému normativnímu požadavku aktuálně platné legislativy v oboru tepelné techniky.  
 
Vytápění a ohřev TUV 
Přesné teplené ztráty jsou stanoveny v tepelně technické části.  
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV  budou 2 plynové kotle Therm (45kW).  Tepelný spád soustavy -
podlahové vytápění a radiátory- je 40/30oC. 
Před zahájením prací musí dodavatel technologických zařízení zpracovat dodavatelskou dokumentaci.  
 
Topná tělesa 
Topná tělesa budou desková ocelová  typu Radik a  trubková (žebříky) typu Radik . U deskových těles budou na 
přívodu osazeny radiátorové ventily a na zpátečce šroubení,u trubkových  těles  (topné  žebříky)  budou  na  
přívodu  osazeny  radiátorové  kohouty  a  na 
zpátečce šroubení. U trubkových těles bude instalována el. topná vložka.Napojení topných žebříků bude z 
rozdělovačů podlahového vytápění. 
 
 
Vodovod 
 Rozvody pitné vody budou napojeny na novou přípojku pitné vody, která bude napojena na stávající 
vodovodní řad v místě zaznačeném v koordinační situaci. Orientační bilance potřebny vody je stanovena v 
projektu TZB. 
Hlavní uzávěr vody bude umístěn na hranici parcely ve vodoměrné šachtě, na konci vodovodní přípojky bude 
zřízen podružný vodoměr s uzávěrem v technické místnosti. 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody z HDPE 100 SDR 17,6 PN10 Ø 63x3,6. 
Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 4,21 l/s. Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné 
šachtě, umístěné na pozemku investora. Hlavní uzávěr objektu bude umístěn na přívodním potrubí v 
technické místnosti - 132 v 1NP. Přetlak vody v místě  napojení  přípojky  na  vodovodní  řad  se  podle  
sdělení  jeho  provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. 
 
 Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 1,5 m pod terénem vně 
domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. 
 
V objektu bude ležaté potrubí vedeno pod stropem (v prostoru vymezeném zavěšeným podhledem). 
Připojovací potrubí budou vedena primárně v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. 
 
 Teplá voda pro potřebu objektu bude připravována centrálně, v zásobníkovém ohřívači teplé vody 
ohřívaném plynovým  kondenzačním  kotlem,  umístěném  v technické místnosti 132. Na přívodu studené 
vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil nastavený na 
otevírací přetlak 0,6 MPa. Dostatečná distribuce  teplé  vody  v objektu  bude  zajištěna  cirkulačním  
okruhem. Oběhové čerpadlo cirkulace bude umístěno na výstupu teplé vody ze zásobníku. 
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Kanalizace 
 V objektu je navržen oddílný systém kanalizace. Pro napojení splaškových vod z novostavby objektu 
bude v rámci projektu inženýrských sítí vybudována nová kanalizační přípojka DN150 ukončená na pozemku 
investora přípojkovou revizní šachtou.  
Napojení přípojky bude provedeno na kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 500 PVC na ulici U Plovárny. 
Výpočtový průtok splaškových vod činí 6,85 l/s. Srážkové vody budou likvidovány na pozemku investora. 
 
Splaškové vody  
 Svodná potrubí v objektu jsou vedena v zemi pod podlahou 1. NP a pod terénem vně domu. Vnější 
vedení pod komunikacemi budou uloženy na pražcích a obetonovány. Svodná potrubí budou na přípojku 
napojena v samostatné stokové a revizní šachtě PIPELIFE DN 1000 s poklopem Ø 600 mm. 
 
 Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím a povedou v 
jednotlivých instalačních šachtách. Připojovací potrubí budou primárně vedena v přizdívkách předstěnových 
instalací a pod omítkou.  Na vnitřním rozvodu splaškové kanalizace jsou osazeny 2 čistící šachty rozměru 
800x1000 mm s poklopem 600x900 mm. 
Veškeré zařizovací předměty budou na kanalizaci napojeny přes zápachové uzávěry. 
 
Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 
 
 Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na pískovém loži tloušťky 
150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad povrch potrubí. Splašková odpadní potrubí budou z 
polypropylenu,  větrací a připojovací potrubí  budou  z  polypropylenu  HT  a  budou  upevňována  ke  
stěnám  kovovými objímkami s gumovou vložkou. Dešťová odpadní budou materiálově shodné se splaškovým 
potrubím. 
 
Vzduchotechnika 
  
Stavební část projektové dokumentace neřeší podrobně návrh vzduchotechniky. Jedná se pouze o předběžné 
stavební požadavky pro vedení instalací VZT.  
Podrobný výpočet je třeba zajistit specializovaným projektantem. Vzduchotechnická zařízení budou řešit větrání 
pokojů.  
Potrubní rozvody pro přívod a odvod vzduchu budou navrženy z pozinkovaného čtyřhranného nebo kruhového 
potrubí. Rozvody budou vybaveny regulačními prvky a distribučními elementy umístěnými pod stropem větraných 
prostor a budou upevněny na závěsech s odpružením tlumící gumou. V místech požárních předělů je třeba 
umísťovat požární klapky nebo potrubí požárně odizolovat. 
 Před zahájením prací musí dodavatel vzduchotechniky zpracovat dodavatelskou dokumentaci. V té 
budou uvedeny montážní postupy, veškeré detaily konstrukčního rázu, detaily připojení a uložení nutné pro 
realizaci. Průchody potrubí stavebními konstrukcemi je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu VZT zařízení 
nebyly přenášeny do stavby. 
 
 
 
 
Kontroly 
Během výstvaby objektu budou provedeny minimálně tyto kontolry: 

- kontrola základové spáry 
- kontrola celistvosti hydroizolace  
- kontrola celistvosti tepelné izolace 
- kontrola rovinnosti a svislosti konstrukcí 
- kontrola odstínů barev 
- kontrola odchytek  
-  kontrola správných technologických postupů  
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E) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Objekt obsahuje technicky a konstrukčně náročné prvky vyžadující statické řešení - viz zpráva 
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.  

 
 

F) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

viz samostatná zpráva POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
 
G) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
Domov s hospicovou péčí je navržen pro bezpečné využívání.  Všechna schodiště jsou opatřena zábradlím. 
Balkon bude opatřen zábradlím a bude použita venkovní mrazuvzdorná a protiskluzová dlažba. 
V objektu je zajištěna ochrana zdraví použitím zdravotně nezávadných zabudovaných materiálů, požární 
bezpečnost obyvatel (viz požární zpráva), je zajištěna mechanická pevnost a stabilita objektu, bezpečnost při 
užívání proti hluku a povětrnosti, hygienické podmínky. Stavba, instalace, zařízení a ostatní vybavení je navrženo 
tak, že zaručuje bezpečné užívání a v souvislosti s řádným užíváním nehrozí vznik nebezpečných, zdraví a život 
ohrožujících situací. 
 
 
H) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Budou dodrženy všechny platné normy, vyhlášky a zákony. Stavba nebude mít záporný vliv na okolní 
pozemky. Vyjádření majitelů dotčených (sousedních) parcel jsou přiloženy na samostatné situaci a na 
souhlasech. Sousedé byli seznámeni s dokumentací stavby a byli informování s podáním žádosti uvedené akce 
na stavební úřad v Litomyšli.  
Provoz v objektu nebude zatěžovat okolí nadměrným hlukem nebo prašností. Odpady vzniklé při výstavbě budou 
likvidovány na příslušných skládkách. Odpady vzniklé užíváním budou řešeny popelnicí a následně likvidovány 
v souladu s požadavky na ochranu lidí a životního prostředí.  
 Odvětrání prostor je řešeno okenními otvory, osvětlení je opět zajišťováno okenními otvory, světlíky, a 
dále se bude využívat umělé osvětlení. 
 
osvětlení: 
Denní osvětlení obytných místností odpovídá požadavkům ČSN 73 05 80. 
Umělé osvětlení odpovídá požadavkům ČSN 36 04 52. 
 
větrání:  
Přirozené větrání bude zajištěno výplněmi stavebních otvorů.  
 
Ochrana proti hluku: 

V okolí se nachází pouze obytné stavby a silnice. Objekt se svým provozem nebude zdrojem nadlimitního 
hluku. 
V rámci projektu nebylo přistoupeno k ověřování akustických vlastností stávajících konstrukcí, protože vzhledem 
k jejich materiálovému provedení a tloušťce lze usuzovat na jejich vhodné akustické vlastnosti.  
Podlahové konstrukce jsou navrženy jako těžké plovoucí s izolací proti kročejovému hluku. Obvodové konstrukce 
chráněných místností byly z hlediska materiálového řešení navrhovány jako příčky nebo stěny s dostatečnou 
vzduchovou neprůzvučností-viz Tepelně technické posouzení- posouzení z hlediska akustiky. 
 
 
I) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

 Při realizaci stavebních prací budou respektovány požadavky zákona 309/2006 a nařízení vlády 
591/2006. Dle přílohy 5 nařízení vlády 591/2006 Sb. se nejedná o práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a proto nevzniká povinnost zpracovat plán 
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J) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
 
 Tepelně technické výpočty a posudky jsou zpracovány v samostatné části projektové dokumentace.  
Tepelně technickým posouzením skladeb konstrukcí tvořící obálku budovy bylo zjištěno, že navrhované skladby 
vyhovují požadavkům ČSN 730540-2.  
 Výplně otvorů osazené v obvodovém plášti budou splňovat ČSN 73 05 40.  
 Vstupní dveře a okna budou hliníkové, prosklené, s dělením (U=1,0 W/m2K). Stření okna a světlíky (U = 
1,4 W/m2K). Zasklení fixního prosklení i otevíravé části je izolační dvojsklo.  
 
Cíle dosažení minimalizace energetické náročnosti na vytápění bude řešeno využitím aktivních technologií. 
 
Tepelně technické vlastnosti budovy byly řešeny dle požadavku Zákona.  

- stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místnostech nejméně takový tepelný odpor, že jejich 
vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry;  

- stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla;  
- u stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které 

neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti;  
- funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce 

a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou 
průvzdušností obvodového pláště;  

- požadované konstrukce 
- konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný je-jich tepelnou jímavostí a teplotou 

na vnitřním povrchu;  
- místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich 

přílišného ochlazování a přehřívání  
- budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem  

 

 
K) OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
 Ochrana obyvatelstva je zajištěna vhodným situačním umístěním objektu, kde je výborná dostupnost 
všech záchranných složek. Objekt neobsahuje žádné konstrukční detaily, které by mohly být nebezpečné pro 
obyvatele. Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy. 
 
 
L) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 
 
 Založení objektu je pomocí základových pasů z prostého betonu C 20/25 a ztracených tvarovek 
zmonolitněné betonem C16/20 s výztuží dle výrobce B500B. Tloušťka základových pasů z prostého betonu je 
800mm, výška 500mm. Podkladní deska je navržena tl.150mm, uložená na únosném podloží. Na podkladní 
desku se provede penetrační asfaltový nátěr. Hydroizolace spodní stavby je z důvodů osazení do svažitého 
terénu navržena jako tlaková. Hydroizolační souvrství je tvořeno dvěma asfaltovými modifikovanými pásy typu S. 
Vrchní pás: DEKTRADE ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Spodní pás: DEKTRADE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Asfaltové pásy jsou celoplošně nataveny.  
Pod ŽB sloupem je navržena železobetonová monolitická patka rozměrů 1500x1500mm. Beton C20/25 s 
betonářskou výztuží B500B.  
 Při realizaci železobetonové patky budou dodrženy technické požadavky na provádění betonových 
konstrukcí, postup provádění je v souladu ČSN P ENV 13670-1 (provádění betonových konstrukcí) a ČSN 73 
0210-2 (geometrická přesnost ve výstavbě). 
 
 
M) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH 

ÚČINKŮ 
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 Stavba a její užívání nebude mít negativní dopad na životní prostředí.  
Odpadové hospodářství při užívání objektu:  
Během užívání objektu bude vznikat běžný komunální odpad, jedná se o plasty, papír, sklo a biologický odpad a 
odpad ze zdravotnického zařízení. Město má pravidelný svoz odpadků. S možným vznikem nebezpečného- 
zdravotnického odpadu je uvažováno a svoz tohoto odpadu bude řešen specializovanou firmou. 
Přepravní prostředky pro transport odpadů ze zdravotnického areálu budou splňovat podmínky dle metodického 
doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, odpor odpadu.  
Odpadní dešťové vody budou zaústěny do drenážního systému na parcele investora.  
 
Výstavba 
 
 Při vlastní výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady.  Přesnou specifikaci konkrétních druhů a 
množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy 
budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály.  
 Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel 
stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů 
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor 
vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.  
V následující tabulce je uveden přehled předpokládaných odpadů z výstavby, včetně návrhu jejich kategorizace 
podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.: 
Tabulka: Přehled předpokládaných odpadů z výstavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 

15  01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (obaly od 
nátěrových hmot a pod) 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 04 05 Železo a ocel (kovový odpad) O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 010 O 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 
(minerální vata) 

O 

17 05 04 Zemina a kamení O 
20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír) O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č.185/2001Sb., v platném znění, doklady budou předloženy ke kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě budou 
zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky č.381/2001Sb., Katalog odpadů. Odpady ze stavby budou 
zneškodněny dle zákona o odpadech takto:  

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení,  
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů,  
- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 

 
Přehled druhů odpadů vznikajících v provozu, včetně návrhu jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 
Sb. je uveden v následující tabulce: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 0101 Papírové obaly O 

15 0102 Plastové obaly O 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
 
 
 
Tabulka: Přehled předpokládaných odpadů z provozu zdravotnicko-sociálního zařízení 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

18 0101 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 3a)  O 

18 0102 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv 
(kromě čísla 18 01 03)  

O 

18 0104 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce  

O 

18 0107 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06  O 

18 0108 Nepoužitelná cytostatika  N 

18 0109 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 N 
  
 Odpady jsou shromažďovány a zabezpečeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění a jsou umístěny na vyhrazeném místě až do předání oprávněné osobě k odstranění. 
 
 
N) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno vstupem z ulice U Plovárny.  
Dojde k vybudování nového sjezdu z této místní pozemní komunikace. Sjezdy budou zhotoveny z asfaltového 
povrchu. Sjezd bude proveden pomocí prefabrikovaných betonových obrubníků s liniovým odvodněním, 
uložených do betonového lože. Při křížení s přilehlým chodníkem budou obruby zapuštěny. 
 Parkování bude zbudováno před objektem. Celkem je před objektem jako venkovní parkovací stání 
navrženo 25 parkovacích míst. Z toho je navrženo 22 parkovacích stání pro osobní automobily, 3 stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Pro odložení jízdních kol je před vstupem do objektu navržen uzamykatelný stojan na jízdní kola, kapacitně pro 5 
jízdních kol.  
Celkový potřebný počet parkovacích stání byl stanoven výpočtem dle ČSN 73 6110 - Projektování místních 
komunikací.  
Nově navržené sjezdy nenaruší provoz na místní komunikaci. Tyto změny byly řádně projednány se stavebním 
úřadem - odborem dopravy. 
 
O) OCHRANA OBJEKTU PŘE ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ 

OPATŘENÍ 
 
 Radonový index pozemku byl stanoven dle geologického podloží a horninového typu na základě 
statických zpracování dat o radonu z podloží České geologické služby. 
Byl stanoven radonový index pozemku - nízký. Technická opatření proti radonu nejsou potřeba.  
 
 
P) DODRŽENÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
 Při provádění všech stavebních prací musí být bezpodmínečně dodrženo nařízení vlády  č. 591/2006 o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a musí se vycházet v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci). Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických 
požadavcích na stavby a s vyhláškou č. 398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Projektová dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými ČSN, zákony a vyhláškami včetně 
jejich dodatků a změn. 
 
 
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
 
 Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací a materiálů v době zpracování 
projektu. Případné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné před realizací 
projednat s projektantem.  
 
Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí: 

- kóty uvedené na výkrese, i když se liší velikost při odměření 
- textová specifikace má přednost před výkresy 

 
 
Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. 
 
 
 
V Brně, dne 26.12.2014                                                 Bc. Lenka Holohlavská  
 



 

ZÁVĚR 

 Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby Domova s hospicovou péčí 

v Litomyšli.  

Objekt je navržen jako samostatně stojící budova se dvěma nadzemními podlažími, přičemž jedno je 

částečně podzemní podlaží. Objekt je osazen do svažitého terénu.  

Z hlediska funkčního konceptu budovy se jedná o zdravotnicko-sociální zařízení. Hospic je léčebné 

zařízení s kapacitou patnácti lůžek, které leží na okraji města Litomyšl s výhledem na centrum města a 

zároveň výhledem do poklidné krajiny. 

Nejdůležitějším hlediskem při návrhu hospice byla snaha o kvalitní prostor pro důstojné zakončení 

života. Proto byl kladen důraz na práci s terénem, orientaci výhledů a celkové souznění objektu s okolní 

klidnou krajinou.  

Vznikla tak jednoduchá hmota s půdorysným tvarem do L, která se severní fasádou vymezuje vůči 

okolní zástavbě, jižní a jihovýchodní fasádou, kde jsou umístěny veškeré pokoje, se otevírá do zahrady. 

Celý objekt i přilehlé přístupové komunikace jsou řešeny bezbariérově. Budova je navržena s ohledem 

na stávající zástavbu. Respektuje danosti a charakter okolí. 

Projekt a jednotlivé přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a 

norem.  

Objekt splňuje požadavky norem z hlediska tepelně technického i z hlediska požárně bezpečnostního. 

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
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EN  Evropská norma 
ČSN  Česká státní norma 
NP  Nadzemní podlaží 
S  Suterén (podzemní podlaží) 
PT  Původní terén 
UT  Upravený terén 
PB  Polohový bod 
PVB  Pevný výškový bod 
NN  Nízké napětí 
SO  Stavební objekt 
HUP  Hlavní uzávěr plynu 
HVŠ  Hlavní vodoměrná šachta 
RŠ  Revizní šachta 
BPV  Balt po vyrovnání 
mn.m.  Metrů nad mořem 
p.č.  Parcela číslo 
č.p.  Číslo popisné 
EPS  Expandovaný polystyren 
XPS  Extrudovaný polystyren 
ŽB  Železobeton 
TL.  Tloušťka 
K-CE  Konstrukce 
HI  Hydroizolace 
TI  Tepelná izolace 
SPB  Stupeň požární bezpečnosti 
RŠ  Rozvinutá šířka 
Ks  Kus 
OZN  Označení 
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