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Abstrakt 

V diplomové práci jsme �e�ila návrh novostavby infek�ní kliniky na úrovni 
dokumentace pro provedení stavby. Poloha objektu je navr�ena v severní okrajové �ásti 
m�sta �umperk. Budova je nepravidelného tvaru s 3 nadzemními podla�ími a 1 
podzemním podla�ím. Zastav�ná plocha objektu je 1180,08m2. Objekt je dilata�n�
rozd�len na t�i �ásti, a to: objekt A- komunika�ní prostory a stravování, objekt B- d�tské 
odd�lení, objekt C- odd�lení pro dosp�lé.  

Nosná konstrukce je tvo�ena ze zdících materiál�. Prov�trávaná fasáda na �ásti 
objektu je z exteriérové strany oblo�ena kamenným obkladem- b�idlice/ d�ev�ným 
obkladem- sibi�ský mod�ín. 

Návrh vnit�ní dispozice zohled�uje po�adavky normy na zdravotnická za�ízení a 
dále pak kladené po�adavky, aby nedo�lo k ohro�ení zdraví osob z d�vodu výskytu 
infek�ních nemocí. 

Sou�ástí diplomové práce jsou také dv� specializované projekty : návrh 
�elezobetonové desky a návrh vzduchotechniky. Projekty jsou �e�eny nad vybranými 
�ástmi infek�ní kliniky. 

Klí�ová slova 

Infek�ní klinika 
Nosné zdivo 
Dispozice objektu 
�elezobetonová stropní deska 
Návrh vzduchotechniky 

Abstract 

In this thesis, we address the petition of new infectious clinic at the documentation 
for construction. Location the building is designed in the northern outskirts of �umperk. 
The building is an irregular shape with 3 storeys with 1 basement. Developed building 
area is 1180,08 m2. The building is a movement divided into three parts, and to:  object 
A- communication area for meals,  object B- children's department, object C- building 
department for adults. 

The supporting structure is made of masonry materials. Ventilated facade to the 
building is from the outside, lined with stone lining- slate / wood lining- Siberian larch. 

Draft internal layout reflects the requirements of standards for hospital then 
submitted demands to avoid danger to persons health due to the occurrence of infectious 
diseases. 

The thesis also includes two special projects: Design of reinforced concrete slabs 
petition air conditioning. Projects are handled over selected parts of the Clinic of 
Infectious Diseases. 
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Bearing mansory 
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1. Úvod 

Tématem diplomové práce je návrh infek�ní kliniky na úrovni dokumentace pro 
provedení stavby, Jedná se o �áste�n� podsklepený objekt se t�emi nadzemními 
podla�ími, který je rozd�len na t�i dilata�ní �ásti. 

Cílem diplomové práce je vytvo�it infek�ní kliniku, která spl�uje po�adavky, je� 
jsou kladeny na zdravotnická za�ízení z hlediska p�íslu�ných norem a vyhlá�ek, ale také 
spl�ující po�adavky, které jsou kladeny, aby nedo�lo k ohro�ení zdraví osob. Krom�
t�chto po�adavk� byl brán ohled také na pacienty, kte�í by se na klinice m�li cítit co 
nejvíce pohodln� a bezpe�n�.  

Návrh infek�ní kliniky jsem si zvolila proto, �e na severní Morav�, v okrese 
�umperk, není v blízkosti �ádná a vzhledem k nar�stajícími výskytu nových p�enosných 
nemocí je dal�í klinika jist� pot�ebná. Infek�ní klinika je navr�ena pro vy�et�ení a pobyt 
pacient� do 3. stupn� infek�ní choroby (ze 4 stup��).  

V 1.NP objektu B a objektu C jsou umíst�ny ordinace, do jejich� �ekáren se 
vstupuje a� po vyzvání sestry, jeliko� nejd�íve musí být zabrán�no nákaze ostatních 
pacient� (sní�ená imunita,...). Dispozice ordinací a �ekáren je tedy navr�en tak, �e bu�
je ,,nebezpe�ný,, pacient vpu�t�n do samostatné �ekárny, odkud má samostatný vstup 
do místnosti, �i jsou ji� �ekající pacienti p�esunuti do 2. �ekárny, po dobu výskytu 
,,nebezpe�ného,,pacienta- V�dy po jeho odchodu musí být v �ekárn� a ordinaci �ádn�
vym�n�n vzduch! Tudí� je pot�ebný návrh vzduchotechniky, který vzduch co 
nejrychleji vym�ní. 

V 1.NP se také nachází laborato�, která vyhodnocuje vzorky, a tudí� se v co 
nejkrat�ím mo�ném �ase m��e za�ít s lé�bou pacienta. 

Jak ji� bylo �e�eno, p�i dispozi�ním návrhu kliniky musí být kladen velký d�raz 
na hygienu a odd�lení  jednotlivých celk�, tudí� i u ka�dého pokoje pacient� jsou 
dispozi�n� navr�eny hygienické filtry, p�es které se vchází a odchází z pokoj�
nemocných. V t�chto místnostech si musí osoby v�dy umýt ruce a za�ídit se podle  
bezpe�nostních hygienických pokyn�, které jsou charakteristické pro danou nemoc.  

Diplomová práce je �len�na na �ást textovou, výkresovou, �ást specializace- 
návrh vzduchotechniky, návrh �elezobetonové stropní desky,  a posudky z hlediska 
po�ární bezpe�nosti stavby a stavební fyziky. 
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A.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavb�

a) Název stavby 

Novostavba infek�ní kliniky  

b) Místo stavby 

�umperk 

Katastrální území- �umperk [764264] 

�íslo parcely: 4288, 4289, 1971/2, 2014/2, 1754, 2014/3, 829, 2205, 1970/3, 
1755,  1970/2, 2003, 607/2, 595/2, 2156, 600/1 

c) P�edm�t projektové dokumentace 

P�edm�tem p�edkládané dokumentace je novostavba infek�ní kliniky. Dále pak 
p�ipojení stavby domovními rozvody na sít� ve�ejné technické infrastruktury, zpevn�né 
plochy. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Nemocnice �umperk a.s. 

Nerudova 640/41 

787 01 �umperk 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatelská firma: 
Doru�ovatelská adresa: 

Tereza Dvo�áková 
Zahradní 265, 78971 Le�tina 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD�

Vstupní podklady pro dokumentaci byla studie objektu, katastrální mapy, 
územní plán, popis in�enýrských sítí, in�enýrsko-geologické, hydrogeologické a 
radonové mapy. 

Jako podklad byly zohledn�ny po�adavky investora. 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah �e�eného území 

Pozemek p.�. 4288, 4289, 1971/2, 2014/2, 1754, 2014/3, 829, 2205, 1970/3, 
1755, 1970/2, 2003, 607/2, 595/2, 2156, 600/1 je ve vlastnictví investora. 

Pozemek nepravidelného tvaru se nachází na severovýchodním kraji m�sta 
�umperk.  

Stavební pozemek je v tuto chvíli nevyu�itá plocha, stavební pozemek není 
nyní u�íváno pro jakoukoliv �innost. Na pozemku jsou traviny, náletové d�eviny a 
budovy bývalého sanatoria, které jsou v dne�ní dob� v havarijním stavu.  

b) Dosavadní vyu�ití a zastav�nost území 

Území bylo vyu�íváno pro rekrea�ní a lé�ebné ú�ely. Na pozemku stojí 
budovy bývalého sanatoria, které jsou v havarijním stavu, tudí� se dnes ji� 
nevyu�ívají a jsou zabezpe�eny proti vniku nepovolaných osob. Dle rozhodnutí 
majitele sanatoria budou budovy co nejd�íve zbourány, aby mohl být prostor vyu�it 
k lep�ím ú�el�m. 

c) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�

Pozemek p.�. 4288, 4289, 1971/2, 2014/2, 1754, 2014/3, 829, 2205, 1970/3, 
1755, 1970/2, 2003 se nenachází v ochranném území zem�d�lského p�dního fondu. Na 
pozemku byl stanoven st�ední radonový index. 

d) Údaje o odtokových pom�rech 

Navr�enou stavbou nedojde k zhor�ení odtokových pom�r�. Ve�keré de��ové 
vody ze st�ech budou likvidovány pomocí de��ové kanalizace. De��ové vody ze 
zpevn�ných ploch se budou odtékat na travnatý terén, nebo se p�irozen� vsakovat skrze 
net�snost spár. 

e) Údaje v souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 

Pozemek �. 4288, 4289, 1971/2, 2014/2, 1754, 2014/3, 829, 2205, 1970/3, 1755, 
 1970/2, 2003, 607/2, 595/2, 2156, 600/1 ur�en schváleným ÚP jako PLOCHA 
OB�ANSKÉHO VYBAVENÍ.  

Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem m�sta �umperk. 

f) Údaje o souhlasu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad�
s regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 
v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu vyu�ívání stavby údaje o 
jejím souladu s územn� plánovací dokumentací 

Zám�r je v zastavitelné plo�e. Pom�ry  území se �áste�n� m�ní a zám�r vy�aduje 
nové nároky na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o stavbu 
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posuzovanou ve zji��ovacím �ízení tudí� vy�aduje nové nároky na ve�ejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu.  

Jedná se o stavbu posuzovanou ve zji��ovacím �ízení, vy�aduje stanovisko k 
posouzení vliv� provedení zám�ru na �ivotní prost�edí. 

g) Údaje o dodr�ení obecných po�adavk� na vyu�ití území 

Dokumentace byla zpracována v souladu s vyhlá�kou �. 501/2006 Sb. o 
obecných po�adavcích na vyu�ívání území v platném zn�ní. 

Zejména: 

§20 
Vyu�ití a umíst�ní stavby nezhor�uje kvalitu prost�edí a hodnotu území. Pozemek 
svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plo�ným a prostorovým uspo�ádáním, 
umo��uje vyu�ití pro navrhovaný ú�el a dále umo��uje napojení na kapacitn�
vyhovující ve�ejn� p�ístupnou pozemní komunikaci- ulice Reissova . Na pozemku je 
vy�e�eno umíst�ní parkovacích odstavných stání, pro ú�el vyu�ití pozemku a u�ívání 
staveb na n�m umíst�ných. Nakládání s odpady a odpadními vodami, nakládání 
s de��ovými vodami  pomocí de��ové kanalizace. Ke stavb� infek�ní kliniky vede 
zpevn�ná pozemní komunikace, která vyhovuje po�adavk�m na min. �í�ku 2,5m a max. 
délku 50 m od stavby. 

§23 � obecné po�adavky na umis�ování staveb  
P�ipojení staveb na pozemní komunikaci musí svými parametry, provedením a 
zp�sobem p�ipojení vyhovovat u�ívání staveb a bezpe�ného a plynulého provozu na 
p�ilehlých pozemních komunikacích. Stavba spl�uje té� po�adavky na dopravní 
obslu�nost, parkování a p�ístup po�ární techniky. 

Stavba je umíst�na na stavebním pozemku tak, �e ani její �ást nep�esahuje na 
sousední pozemek, umíst�ním stavby není znemo�n�na zástavba sousedního pozemku. 
Napojení na sít� technického vybavení je mo�né skrze nov� zbudované p�ípojky na 
stavebním pozemku. 

§ 24c � oplocení pozemk�
Jeliko� se jedná o stavbu ob�anské vybavenosti a pozemek ( p�edev�ím park) je ve�ejn�
p�ístupným místem pro ve�ejnou rekreaci, tudí� pozemek není oplocen. 

§ 24e � staveni�t�
 Staveni�t� bude za�ízeno, uspo�ádáno a vybaveno p�ísunovými trasami pro 
dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla �ádn� a bezpe�n� provád�t. Nedochází k 
ohro�ování a obt��ování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty 
stanovené jinými právními p�edpisy, k ohro�ování bezpe�nosti provozu na pozemních 
komunikacích, ke zne�i��ování pozemních komunikací, ovzdu�í a vod, k omezování 
p�ístupu k p�ilehlým stavbám nebo pozemk�m, k sítím technického vybavení a 
po�árním za�ízením. Staveni�t� bude oploceno. 

Stavby za�ízení staveni�t�, které slou�í pro ú�ely provád�ní staveb nebo udr�ovací 
práce, jsou povoleny jako do�asné, na základ� samostatné �ádosti podané zhotovitelem 
stavby. 
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Zne�kod�ování odpadních a srá�kových vod ze staveni�t� je zabezpe�eno v souladu s 
jinými právními p�edpisy. P�itom je nutné p�edcházet podmá�ení pozemku staveni�t�, 
v�etn� komunikací uvnit� staveni�t�, erozi p�dy, naru�ení a zne�i�t�ní odtokových 
za�ízení pozemních komunikací a pozemk� p�iléhajících ke staveni�ti, u kterých nesmí 
být zp�sobeno jejich podmá�ení. 

Stávající podzemní energetické sít�, sít� elektronických komunikací, vodovody, plyn a 
kanalizace v prostoru staveni�t� jsou polohov� a vý�kov� zam��eny a vyty�eny p�ed 
zahájením stavby. 

Ve�ejná prostranství a pozemní komunikace do�asn� u�ívané pro staveni�t� p�i 
sou�asném zachování jejich u�ívání ve�ejností jsou po dobu spole�ného u�ívání 
bezpe�n� chrán�ny p�ed po�kozením stavební �inností a udr�ovány. Ustanovení 
právních p�edpis� o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci na staveni�tích tím nejsou 
dot�ena. Ve�ejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveni�t� se pou�ívají jen 
ve stanoveném nezbytném rozsahu a dob� a po ukon�ení u�ívání pro tento ú�el musí být 
uvedeny do p�vodního stavu. 

§25 � vzájemné odstupy staveb  
Stavba je umíst�na nejblí�e k sousedícímu pozemku ve vzdálenosti 38 metr�, tudí� je 
spln�n po�adavek na denní osv�tlení, oslun�ní a zachování kvality prost�edí. Stavby 
související a podmi�ující vyu�ívání stavby umíst�né na pozemku investora jsou 
vzdáleny od hranice pozemku více ne� 2 metry. Vzdálenost infek�ní kliniky od okraje 
vozovky místní komunikace je 123 metr�. 

h) Údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�

P�ípadné po�adavky dot�ených orgán� státní správy a správc� dopravní a 
technické infrastruktury jsou zapracovány do dokumentace.  

P�i umíst�ní a realizaci stavby budou striktn� dodr�eny. Vyskytne-li se 
skute�nost, která nebyla projektantovi známa do doby vydání této projektové 
dokumentace, bude neprodlen� zapracována a p�edlo�ena v�em ú�astník�m stavebního 
�ízení. 

i) Seznam výjimek a úlevových �e�ení 

Nejsou známy. 

j) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Stavba nevy�aduje �ádné související ani podmi�ující investice. 

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

parc.�. 4288, 4289, 1971/2, 2014/2, 1754, 2014/3, 829, 2205, 1970/3, 1755, 
1970/2, 2003, 607/2, 595/2, 2156, 600/1 

   investor- Nemocnice �umperk a.s., Nerudova 640/41, 
   78701 �umperk 
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sousední pozemky: 

parc.�. 600/3, 2006/3, 2146, 2014/2, 1971/1, 600/4, 595/1, 600/2, 2014/1, 
2006/3, 607/3    

   M�sto �umperk, nám�stí Míru 364/1, 787 01 �umperk 

A.4 ÚDAJE O STAVB�

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

Nová stavba � novostavba infek�ní kliniky. Dále pak p�ipojení stavby 
domovními rozvody na sít� ve�ejné technické infrastruktury, zpevn�né plochy. 

b) Ú�el u�ívání stavby 

Stavba ob�anské vybavenosti- Zdravotnické za�ízení ústavní a ambulan�ní pé�e- 
Infek�ní klinika 

c) Trvalá nebo do�asná stavba 

Stavba trvalá. 

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

Stavba je chrán�na podle §6, ods. 4, zákona �. 18/1997 o mírovém pou�ívání 
jaderné energie a ionizujícího zá�ení a o zm�n� a dopln�ní n�kterých dal�ích zákon�, ve 
zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, na jeho� základ� je doporu�eno zji�t�nou st�ední hodnotu 
radonového indexu p�im��eným zp�sobem zohlednit návrhem konstrukce spodní stavby 
a pou�ít protiradonovou izolaci a to s ohledem na hloubku zalo�ení stavby, umíst�ní 
pobytových místností, dle �SN  73 0601/2006 Ochrana staveb proti radonu z podlo�í. 

e) Údaje o dodr�ení technických po�adavk� na stavby a obecných technických 
po�adavk� zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání stavby 

Projektová dokumentace je zpracována ve smyslu zákona �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavením �ádu (stavební zákon), jsou spln�ny obecné technické 
po�adavky stanovené provád�cími právními p�edpisy a technické po�adavky 
zabezpe�ující u�ívání stavby ve zn�ní komplexní novely zákona �. 350/2012 Sb. 

Projektová dokumentace je zpracována podle vyhlá�ky �. 268/2009 Sb. o 
technických po�adavcích na stavby (zejména §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §13, §14, 
§15, §16, §18, §19, §20, §21, §24, §25, §26, §32, §33, §34, §36, §38 a § 40. V�echny 
po�adavky plynoucí z vý�e uvedených ustanovení jsou návrhem stavebního zám�ru 
respektovány ve vztahu k právním p�edpis�m a normovým hodnotám. 

Ve�keré po�adavky obecn� technických po�adavk� a dal�ích souvisejících 
vyhlá�ek jsou v dokumentaci zapracovány a dodr�eny. P�i zpracování projektu byly 
respektovány obecné po�adavky na vyu�ití území a technické po�adavky na stavby 
stanovené provád�cími právními p�edpisy.  
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Jedná se o stavbu ob�anské vybavenosti � dodr�ení po�adavk� na bezbariérové 
u�ívání stavby se po�aduje, podle vyhlá�ky 398/2009 sb., o obecných technických 
po�adavcích zabezpe�ující bezbariérové u�ívání staveb. 

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

P�ípadné po�adavky dot�ených orgán� státní správy a správc� dopravní a 
technické infrastruktury jsou zapracovány do dokumentace.  A jsou p�ilo�ené 
k dokumentaci � viz dokladová �ást. 

P�i umíst�ní a realizaci stavby budou striktn� dodr�eny. Vyskytne-li se 
skute�nost, která nebyla projektantovi známa do doby vydání této projektové 
dokumentace, bude neprodlen� zapracována a p�edlo�ena v�em ú�astník�m stavebního 
�ízení. 

• zákon �. 133/1985 Sb., o po�ární ochran�

• zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech 

• zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví 

g) Seznam výjimek a úlevových �e�ení  

Nejsou známy. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Jedná se o stavbu ob�anské vybavenosti- infek�ní klinika, která je �len�na na 
�ást ambulan�ní zdravotnické pé�e, �ást zdravotní ústavní pé�e, a �ást pro ve�ejnost- 
stravování, vstupní prostory. 

Zastav�ná plocha objektu     1184,08 m2

Obestav�ný prostor RD   11655,91m3  

U�itná plocha     2568,43 m2

Zpevn�né plochy    6342,95 m2 

Vým�ra pozemku    48285,08 m2 

i) Základní bilance stavby 

Tepelná bilance a výpo�ty: 

Tepelné ztráty byly vypo�teny dle �SN 73 0540 a �SN EN 12381 pro nejni��í 
venkovní teplotu -17 °C a budovu samostatn� stojící - je podrobn�ji �e�eno 
v samostatném oddíle. 

Celková spot�eba vody (z toho voda pro technologii)  

Voda není u�ívána pro technologické procesy � �ádné se v projektu nenacházejí. 
Celková spot�eba vodu bude stanovena dle po�adavk� charakteru stavby. 
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Likvidace de��ových vod ze st�echy RD a p�íst�e�k�

De��ová voda bude ze st�echy RD svedena pomocí de��ové kanalizace do 
p�ilehlé vodní plochy. Likvidace srá�kových vod ze zpevn�ných ploch betonové dla�by 
bude probíhat p�irozen� spárami p�es konstruk�ní �t�rkodr�ové vrstvy do zemního 
profilu a dle sklonových pom�r� po vytvo�ení soust�ed�ného odtoku p�i déle trvajících 
srá�kách také do p�ilehlých zelených ploch. 

j) Základní p�edpoklady výstavby 

P�edpokládané zahájení výstavby � stavba bude zapo�ata 04/2016. 

P�edpokládaná lh�ta výstavby � celkem 24 m�síc�.  

k) Orienta�ní náklady stavby 

P�edpokládané náklady stavby dosáhnou cca  80 mil. K�. 

A.5 �LEN�NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ 

Stavba infek�ní kliniky- objekt A, objekt B, objekt C 

Zpevn�né plochy 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek p.�. 4288, 4289, 1971/2, 2014/2, 1754, 2014/3, 829, 2205, 1970/3, 
1755, 1970/2, 2003, 607/2, 595/2, 2156, 600/1 je ve vlastnictví investora. 

Vyu�ití a umíst�ní stavby nezhor�uje kvalitu prost�edí a hodnotu území. 
Pozemek umo��uje napojení na ve�ejn� p�ístupnou komunikaci a svými vlastnostmi 
umo��uje umíst�ní, realizaci a u�ívání stavby pro navrhovaný ú�el. Na pozemku je 
vy�e�eno umíst�ní parkovacích odstavných stání, nakládání s odpady a odpadními 
vodami, nakládání s de��ovými vodami  pomocí de��ové kanalizace. Ke stavb�
infek�ní kliniky vede zpevn�ná pozemní komunikace, která vyhovuje po�adavk�m 
na min. �í�ku 2,5m a max. délku 50 m od stavby. 

Staveni�t� je v tuto chvíli nevyu�itá plocha, staveni�t� není u�íváno pro 
jakoukoliv �innost (Doposud na pozemcích stojí budovy sanatoria, které jsou v�ak v 
havarijním stavu. Ji� je schválena jejich demolice a tudí� uvoln�ní pozemk� pro jiné 
vyu�ití.), na pozemku jsou traviny a náletové d�eviny. Staveni�t� se nachází ve 
m�st� �umperk , katastrální území �umperk (764264). 

Terén pozemku je mírn� sva�itý . Pozemek má nepravidelný tvar. �ást 
pozemku investora tvo�í park. 

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor�

In�enýrsko-geologické, hydrogeologické a radonové pom�ry byly stanoveny 
podle p�íslu�ných map.  

Ve�keré dal�í pr�zkumy a rozbory budou zpracovány v dal�ích fázích dokumentace. 

Záv�rem vyhodnocení pozemku na výskyt radonu bylo stanovení st�edního 
radonového indexu. 

c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Pozemek se nenachází v povod�ovém území. 

Pro jednotlivé druhy in�enýrských sítí platí p�edepsaná ochranná pásma dle 
platných p�edpis�. 

V p�ípad� zasa�ení do ochranných pásem, musí být tato skute�nost projednána s 
p�íslu�ným správcem nebo vlastníkem. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území 

Stavba nemá nep�im��ený negativní vliv na okolí stavby a pozemky ani na 
okolní prost�edí.  

Místo pro stavbu má mírn� sva�itý charakter.  

.Po�adavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

Umíst�ní stavby na pozemku nezasahuje do míst s náletovými d�evinami. 

f) Po�adavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa 

�ást pozemku, která je ur�ena pro výstavbu není zapsán jako zem�d�lský p�dní 
fond. 

g) Územn� technické podmínky 

Dopravní napojení pozemku je �e�eno p�ímo na stávající p�ilehlou ulici Reissova 
v obci �umperk, skrze stávající p�íjezdovou cestu ke klinice. Parkování je �e�eno v 
rámci pozemku. Na pozemku se nachází p�im��ený po�et parkovacích stání ur�ených 
pro pacienty a personál kliniky. 

Objekt bude napojen venkovním rozvodem na nov� zbudované vedení NN ve 
m�st� �umperk.  

Objekt bude napojen venkovním vodovodem na nov� zbudovaný vodovod ve 
m�st� �umperk pomocí nov� zbudované vodovodní p�ípojky. 

Spla�kové vody budou napojeny na nov� zbudovanou kanalizaci ve m�st�
�umperk pomocí napojení na stávající kanaliza�ní p�ípojku. 

Objekt bude napojen nov� zbudovanou p�ípojkou teplovodu na ve�ejný teplovod 
ve m�st� �umperk. 

Srá�kové vody bude ze st�echy RD a gará�e svedena pomocí de��ové kanalizace 
do p�ilehlé vodní plochy.  Likvidace srá�kových vod ze zpevn�ných ploch betonové 
dla�by bude probíhat p�irozen� spárami p�es konstruk�ní �t�rkodr�ové vrstvy do 
zemního profilu a dle sklonových pom�r� po vytvo�ení soust�ed�ného odtoku p�i déle 
trvajících srá�kách také do p�ilehlých zelených ploch. 

Vedení ve�kerých in�enýrských sítí, by m�lo být p�edem ov��eno na stavb�, 
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investor zajistí u p�íslu�ných správc� vytý�ení stávajících podzemních in�enýrských 
sítí! 

h) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

Stavba prob�hne v jedné etap�. 

P�edpokládané zahájení výstavby � stavba bude zapo�ata 04/2017. 

P�edpokládaná lh�ta výstavby � celkem 24 m�síc�.  

Nejsou �ádné podmi�ující vazby. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

����� Ú�el u�ívání stavby, základní kapacity funk�ních 
jednotek 

Infek�ní klinika objekt ur�ený pro poskytování ambulan�ní a ústavní 
zdravotnické pé�e pro d�ti a dosp�lé. Klinika má zastav�nou plochu 1184,08 m2 , 
zpevn�né plochy 6342,95 m2.  

 Objekt A- komunika�ní prostory, jídelna, prostory ur�ené k odpo�inku. 

Objekt B- d�tské odd�lení má navr�eny 2 léka�ské pracovi�t� a odd�lení ústavní 
zdravotnické pé�e- l��kové odd�lení, (2.NP)je navr�eno pro  12 pacient�. 

Objekt C- odd�lení pro dosp�lé má navr�eny 3 léka�ské jednotky a ka�dé patro 
ústavní zdravotnické pé�e- l��ková odd�lení (2.NP a 3.NP) je navr�eno pro 32 pacient�. 

De��ová voda bude ze st�echy RD svedena pomocí de��ové kanalizace do 
p�ilehlé vodní plochy. Likvidace srá�kových vod ze zpevn�ných ploch betonové dla�by 
bude probíhat p�irozen� spárami p�es konstruk�ní �t�rkodr�ové vrstvy do zemního 
profilu a dle sklonových pom�r� po vytvo�ení soust�ed�ného odtoku p�i déle trvajících 
srá�kách také do p�ilehlých zelených ploch. 

����� Celkové urbanistické a architektonické �e�ení

a) Urbanismus � územní regulace, kompozice prostorového �e�ení 

Stavení pozemek le�í na severním okraji m�sta na mírn� sva�itém pozemku a je 
obklopen parkem, D�íve bylo �e�ení území ji� zastav�no budovami sanatoria, které se 
dnes ji� rozpadají a tudí� musí dojít k jejich demolici. Podle územního plánu m�sta 
�umperk je oblast ur�ena pro výstavbu ob�anských staveb. 

Jedná se o stavební objekt, který je rozd�len do t�ech �ástí (objekt A, objekt B, 
objekt C). Objekt A  je nepodsklepený, má t�i nadzemní podla�í a je navr�en jako 
ve�ejný prostor- komunika�ní a stravovací. Objekt B má 2 nadzemní a 1 podzemní 
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podla�í a je ur�en pro ambulan�ní a ústavní zdravotní pé�i pro d�ti. Objekt C má 3 
nadzemní a 1 podzemní podla�í a je ur�en pro ambulan�ní a ústavní zdravotní pé�i pro 
dosp�lé. 

Polohové a vý�kové umíst�ní stavby je z�ejmé z projektové dokumentace. 
Navr�ené umíst�ní a prostorové �e�ení stavby vyhovuje regulativ�m stanoveným v 
územním plánu m�sta �umperk. 

b) Architektonické �e�ení � kompozice tvarového �e�ení, materiálové a barevné
�e�ení

Objekt infek�ní kliniky je rozd�len do t�í �ástí, které jsou pojmenovány jako 
objekt A, objekt B, objekt C. 

Objekt A- vstupní prostory a odpo�inkové zóny 
Objekt A je navr�ena jako p�ístup do kliniky pro náv�t�vy a jako odpo�inková 

zóna. Objekt je nepodsklepený o t�ech nadzemních podla�ích. V 1.NP se nachází 
vstupní hala, WC pro náv�t�vy, místnost ur�ená jako zázemí pro studenty p�sobící na 
klinice, jídelna pro zam�stnance a kancelá� primá�e, která je v�ak p�ístupná z objektu C. 
Z haly lze vstoupit do objekt� B a C. V hale je také umíst�no schodi�t� do vy��ích pater 
a osobní výtah. 

V 2.NP se nachází hala se schodi�t�m a osobním výtahem. Z haly lze vejít do 
l��kových odd�leních, které se nachází v objektech B a C. Na halu také navazuje zimní 
zahrada, slou�ící jako odpo�inek pro personál a náv�t�vy, a podle druhu nemoci pro 
pacienty. Z haly lze také vejít na terasu, ze které vede dal�í schodi�t� jak do 3.NP, tak i 
na zahradu, která je v úrovni 1.NP. 

V 3.NP je dispozice obdobná, jako v 2.NP. Místo terasy je v�ak navr�en balkon 
se schodi�t�m na 2.NP a z haly je vstup pouze do objektu C. 

Objekt B- D�tské odd�lení 
Objekt B je �áste�n� podsklepen a je navr�en jako dvoupodla�ní. V 1.PP se 

nachází strojovna vzduchotechniky, technická místnost pro celý objekt kliniky, sklad 
úklidových prost�edk�, sklad �istého prádla a sklad odpadu. Do 1.NP vede schodi�t� a 
výtah, který slou�í pro p�epravu nemocných na l��ku. 

1.NP je p�ístupné jak ze vstupu pro zam�stnance, kde je takté� situováno 
schodi�t� do 2.NP a l��kový výtah, tak je také p�ístupné z haly (objekt A). 1.NP je 
rozd�leno chodbou na �ást pro zam�stnance a na �ást ordinací. Ordinace jsou 
samostatn� p�ístupné z východní strany skrze hygienické filtry. V objektu B se nachází 
dv� ordinace. První blok ordinace sestávající se z dvou �ekáren ( navr�eno kv�li 
bezpe�nosti pacient�, aby nedo�lo k ohro�ení jejich zdraví p�i pobytu osoby s infek�ním 
onemocn�ním, které je lehce p�enosné na ostatní), WC pro  mu�e, �eny a osoby s 
omezenou schopností pohybu a samostatné ordinace, z ní� vedou dve�e do hlavní 
chodby objektu B. V druhém bloku ordinací jsou navr�eny stejné místnosti jako v bloku 
1., s tím, �e po�et místností zvy�uje je�t� sesterna a druhý filtr ( druhý blok ordinací je 
navr�ena jako a ambulan�ní �ást, kdy do n�j má p�ístup tém�� ka�dý pacient, proto musí 
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sestra v sestern� pacienty rozd�lovat bu� do spole�né �ekárny, �i do samostatné, pokud 
by hrozilo ohro�ení zdraví ostatních osob.). V �ásti 1.NP se dále nacházejí �atny pro 
zam�stnance, k nim� p�íslu�í i sprchy, WC pro zam�stnance, úklidová místnost, 
místnost léka�� a takté� ordinace klinického psychologa s vlastní �ekárnou a WC pro 
pacienty. 

V 2.NP jdou místnosti p�ístupné z chodby, která navazuje na chodbu se 
schodi�t�m a l��kovým výtahem, �i na halu v objektu A. Na podla�í se nachází 5 
pokoj� pro nemocné, jeden JIP pokoj, který je kontrolován ze sesterny, místnost léka��, 
láze� pro osoby neschopné samostatného pohybu a dr�ení t�la, místnost rodi�� s 
vlastním hygienickým zázemím (WC+sprcha), a WC pro zam�stnance. Ka�dý pokoj má 
svoji vlastní koupelnu s WC s filtr, p�es který vstupují a odcházejí náv�t�vy k 
nemocným (ve filtru si musí umýt ruce, obléknou ochranný od�v a za�ídit se podle 
instrukcí, které je pot�eba dodr�et p�i pobytu s nemocnou osobou, aby nedo�lo k 
naka�ení jak náv�t�vy samotné, tak ke zhor�ení nemoci pacienta.). 

Objekt C- Odd�lení pro dosp�lé 
Objekt B je �áste�n� podsklepen a je navr�en jako t�ípodla�ní. V 1.PP se nachází 

strojovna vzduchotechniky, sklad odpadu, dílna, skald �istého prádla a sklad materiálu. 
Do 1.NP vede schodi�t� a výtah, který slou�í pro p�epravu nemocných na l��ku. 

1.NP je p�ístupné jak ze vstupu pro zam�stnance, kde je takté� situováno 
schodi�t� do 2.NP a 3.NP a l��kový výtah, tak je také p�ístupné z haly (objekt A). 1.NP 
je rozd�leno chodbou na �ást pro zam�stnance laborato�í a na �ást ordinací. Ordinace 
jsou samostatn� p�ístupné z východní strany skrze hygienické filtry. V objektu C se 
nachází t�i ordinace. První blok ordinací se sestávajících se z dvou �ekáren ( navr�eno 
kv�li bezpe�nosti pacient�, aby nedo�lo k ohro�ení jejich zdraví p�i pobytu osoby s 
infek�ním onemocn�ním, které je lehce p�enosné na ostatní), WC pro  mu�e, �eny a 
osoby s omezenou schopností pohybu a samostatných dvou ordinací, z ní� vedou dve�e 
do hlavní chodby objektu C, p�i�em�  po�et místností zvy�uje je�t� sesterna a druhý filtr 
( tento blok ordinací je navr�ena jako a ambulan�ní �ást, kdy do n�j má p�ístup tém��
ka�dý pacient, proto musí sestra v sestern� pacienty rozd�lovat bu� do spole�né 
�ekárny, �i do samostatné, pokud by hrozilo ohro�ení zdraví ostatních osob.) V druhém 
bloku ordinací jsou navr�eny obdobné místnosti jako v bloku 1., s tím, �e pacienti 
vcházejí z filtru p�ímo do �ekárny a v bloku je navr�ena pouze jedna ordinace. V dal�í 
�ásti 1.NP objektu C se nachází místnost léka��, �atny, sprchy a WC pro zam�stnance, 
dv� laborato�e s p�íslu�nými sklady a filtrem, slou�ící pro vyhodnocování vzork�
odb�r�. V podla�í jsou také navr�eny kancelá�e (sekretariát a kancelá� hospodá�e), 
poradní sál a kuchy�ka pro zam�stnance. 

V 2.NP je disponováno 7 pokoj� pro pacienty, p�i�em� ka�dý pokoj má 
samostatnou koupenu s WC a filtr ((ve filtru si musí umýt ruce, obléknou ochranný 
od�v a za�ídit se podle instrukcí, které je pot�eba dodr�et p�i pobytu s nemocnou 
osobou, aby nedo�lo k naka�ení jak náv�t�vy samotné, tak ke zhor�ení nemoci 
pacienta.). JIP pokoj je kontrolován ze sesterny. V podla�í je dále navr�ena místnost 
léka��, láze� pro osoby neschopné samostatného pohybu a dr�ení t�la, WC pro 
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zam�stnance a úpravna jídla. 2.NP je p�ístupné jak z objektu A, tak z chodby, kde ústí 
schodi�t� a l��kový výtah. 

3.NP je navr�eno dispozi�n� stejn� jako 2.NP. 3.NP je p�ístupné jak z objektu A, 
tak z chodby, kde ústí schodi�t� a l��kový výtah. 

Barevné a materiálové �e�ení je sou�ástí projektu.  

����� Celkové provozní �e�ení, technologie výroby 

Objekt není výrobního charakteru. 

����� Bezbariérové u�ívání stavby 

Stavba je �e�ena bezbariérov�.  

����� Bezpe�nost p�i u�ívání stavby 

Bezpe�nost p�i u�ívání stavby je zaji�t�na díky návrhu stavby ve smyslu § 156 
odst. 1 zákona �.183/2006Sb. - stavebního zákona v platném zn�ní. Navr�ená stavba 
spl�uje po�adavky zaji��ující bezpe�nost lidí a zví�at a p�i u�ívání nedojde k jejímu 
ohro�ení. Stavba je v souladu s technickými po�adavky na stavb�. 

����� Základní technický popis staveb 

a) Stavební �e�ení 

Základové konstrukce- je navr�en betonový základový pás se ztraceným bedn�ním z 
betonových tvarovek rozm�r� 500/250/300mm. Rozm�ry (vý�ka a �í�ka) základového 
pasu a po�et �ad tvarovek ztraceného bedn�ní- viz. projektová dokumentace.  

Obvodové nosné zdivo- zdivo je navr�eno z cihelných brou�ených blok�- 
POROTHERM 24 DRYFIX zd�no na zdící p�nu POROTHERM Dryfix. 
Vnit�ní nosné zdivo- POROTHERM 24 DRYFIX zd�no na zdící p�nu POROTHERM 
Dryfix., POROTHERM 19 AKU zd�no na zdící p�nu POROTHERM Dryfix.. 
Vnit�ní nenosné zdivo- POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX, POROTHERM 8 PROFI 
DRYFIX zd�no na univerzální maltu pro tenkovrstvé zd�ní POROTHERM Profi. 
Zdivo je zalo�eno na malt� pro zalo�ení první �ady cihel- POROTHERM Profi AM. 

Stropní nosná konstrukce- �elezobetonová stropní deska tl. 180mm. Tvar 
�elezobetonové desky a její vyztu�ení je v samostatné �ásti projektu. 

St�e�ní konstrukce- nosná �ást st�e�ní konstrukce je z �elezobetonové stropní desky- v 
�ásti ploché st�echy. Sedlová st�echa je nesena d�ev�ným krovem typu hambálek. 

Zateplení objektu- objekt je zateplen u neprov�trávané fasády tepelnou izolací z 
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�edi�ové vlny tl. 160mm ISOVER TF Profi, která je lepena a také kotvena minerálními 
zátkami ISOVER.  V �ásti prov�trávané fasády je objekt zateplen tepelnou izolací ze 
sklených vláken tl. 160mm ISOVER MULTIMAX 30. 
Podlaha na zemin� je zateplena tepelnou izolací tl. 120mm ISOVER EPS PERIMETR. 
Stavba je dále zateplena v úrovni stropní konstrukce nad posledním u�itným podla�ím 
tepelnou izolací pro zateplení p�dy s pochozí podlahou ISOVER EPS tl. 200mm. 

Fasádní úpravy- fasáda je materiálov� �len�na na t�i �ásti, a to:  

• omítnutí zdiva probarvenou omítkou 

• oblo�ení fasády skládaným obkladem z b�idlicových pásk�

• oblo�ení fasády d�ev�ným obkladem ze sibi�ského mod�ínu 

b) Konstruk�ní a materiálové �e�ení 

Základní konstruk�ní �e�ení je dáno po�adovanými prostorovými nároky a 
optimalizací konstruk�ního �e�ení obvodových a nosných st�n dle po�adavku projektu a 
schválených technologií dle dohody s investorem a architektem.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navr�ena tak, aby zatí�ení a jiné vlivy, kterým je vystavena b�hem 
výstavby a u�ívání p�i �ádn� provád�né b��né údr�b�, nemohly zp�sobit destrukci, 
deformaci �i po�kození kterékoliv konstruk�ní �ásti této stavby, ani po�kození 
technických za�ízení a instalace. 

Nosné prvky konstruk�ního systému objektu vyhovují po�adavk�m na mezní 
stavy únosnosti a pou�itelnosti dle aktuáln� platných eurokód�. 

Spodní stavba 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou provád�ny do zeminy a �áste�n� do ztraceného 
bedn�ní. Objekt je zalo�en plo�n� na soustav� základových pas� z prostého betonu- 
�í�ka a hloubka zalo�ení je prom�nná- je uvedena ve výkresové �ásti projektu- 
základové konstrukce. Na monolitické základové pasy budou vyzd�ny �ady ze 
ztraceného bedn�ní ZB 30 (500x300x250 mm)- po�et �ad je prom�nný dle hloubky 
zalo�ení. Propojení pasu a ztraceného bedn�ní bude provedeno výztu�í 10 425(V). V�dy 
je nutno respektovat geometrii a druh základ� dle projektové dokumentace, t�ída betonu 
C16/20. 

Hutn�ní podlo�í (násyp�) je stanoveno na Edef 45 Mpa (nebo stanoví odborný 
geolog po dohod� se statikem).  

Ve�keré zp�tné násypy budou hutn�ny Edef 45 MPa.  
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K p�evzetí základové spáry bude p�izván odborný geolog realiza�ní firmy. 

Po obvodu základových konstrukcí bude vlo�en zemnící pásek FeZn  Ø10 mm, 
v ozna�ených místech vyta�en nad terén 1m. 

P�ed provád�ním betoná�e základových pas� se musí provést bedn�ní prostup�. 
Nad prostupy budou provedeny monolitické �elezobetonové p�eklady.

Hydroizolace spodní stavby 

Bude provedena celistvá spojitá (plynot�sná a vodot�sná) protiradonová izolace 
z modifikovaných asfaltových pás� v tl. min. 5 mm ( byl stanoven st�ední radonový 
index). Podklad bude p�ed pokládkou 2x penetrován. Hydroizola�ní pásy budou 
celoplo�n� nataveny plamenem k podkladu. Natavené hydroizola�ní pásy budou p�es 
sebe p�esahovat o 100 mm, spoje budou p�est�rkovány.  

Hydroizolace bude vyta�ena min. 300 mm nad upravený terén. 

Ve�keré spoje budou provedeny v po�adované kvalit�, aby byla zaji�t�na 
vodot�snost spoje a ochrana proti st�ednímu radonovému riziku. Izolace bude 
provedena kvalifikovanou firmou se zvý�enou pe�livostí zejména kolem prostup� sítí! 

 Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné st�ny budou provedeny z brou�ených keramických cihel 
POROTHERM 24 ProfiDtyfix spojované zdící p�nou POROTHERM ProfiDryfix. 
Zdivo je zatepleno tepelnou izolací tl. 160mm z �edi�ové vlny nebo tepelné izoalce ze 
sklených vláken- dle typu konstrukce obvodového zdiva (prov�trávaná/ neprov�trávaná 
fasáda). Kotvení tepelné izolace musí být provedeno tak, aby uneslo zatí�ení 
jednotlivých povrchových úprav. 

 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navr�ena jako �elezobetonová deska tl. 180mm. Vyztu�ení 
a tvar stropní konstrukce je v samostatné �ásti projektu- D4- Návrh betonové stropní 
desky. 

Stropní konstrukce je chrán�na po�árním podhledem.

P�eklady 

P�eklady v nosných zdech jsou provedeny jako POROTHERM P	EKLAD 
KP11,5 �i �elezobetonové p�eklady nad prosklenou fasádou. P�eklady vnit�ních 
konstrukcí jsou �e�eny pomocí POROTHERM P	EKLADU KP11,5 �i KP7.  
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Schodi�t�

Schodi�t� jsou navr�ena jako �elezobetonová oblo�ená keramickými dla�dicemi. 
P�i�em� schodi�t� umíst�ná u vstup� pro zam�stnance jsou navr�ena jako monolitická 
�elezobetonová schodi�t�. Ostatní schodi�t� jsou navr�ena jako prefabrikovaná schodi�t�
zhotovená odbornou firmou. 

Krov 

Nosná �ást st�e�ní konstrukce je z �elezobetonové stropní desky- v �ásti ploché 
st�echy. Sedlová st�echa je nesena d�ev�ným krovem typu hambálek. Plochá st�echa je 
opat�ena st�e�ní hydroizolací FATRAFOL. Na sedlové st�e�e (sklon 25°) jsou nav�eny 
keramické ta�ky TONDACH. 

 Komíny 

V objektu nejsou navr�ena za�ízení, která pro svoji funkci pot�ebují návrh 
komínu. 

P�í�ky 

Vnit�ní p�í�ky 

Navr�ené p�í�ky jsou z brou�ených cihel POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX, 
POROTHERM 8 PROFI DRYFIX zd�no na univerzální maltu pro tenkovrstvé zd�ní 
POROTHERM Profi.  

Ve�keré d�lící konstrukce jsou navr�eny tak, aby spl�ovaly po�adavky na d�lící 
konstrukce vyplývající z po�árn� bezpe�nostního �e�ení stavby (zpráva po�árního 
specialisty je nedílnou sou�ástí této dokumentace), hygienické limity na akustický 
útlum vyplývající z akustické studie. 

Pokud není v dokumentaci ZTI uvedeno jinak, ve�keré rozvody vnit�ního 
vodovodu a kanalizace budou vedeny v instala�ních p�izdívkách.  

Zakreslení a rozm�ry za�izovacích p�edm�t� ve stavebních výkresech, jako nap�. 
pra�ka, su�i�ka, vybavení kuchy�ského koutu, vestav�né sk�ín�, apod., jsou 
schematické (ilustra�ní), slou�í pouze k projek�ním ú�el�m jednotlivých profesí, budou 
sou�ástí dodávky klienta, nelze odm��ovat z výkresu, p�esné rozm�ry je nutné zam��it 
dle skute�nosti na stavb�!  

 Výpln� otvor�

Dve�e 

Vnit�ní dve�e budou specifikovány v rámci interiéru. Jedná se o interiérové dve�e 
s oblo�kovou zárubní. Vchodové dve�e budou bezpe�nostní plastové. vzhled vstupních 
dve�í bude p�ed objednáním up�esn�n investorem a architektem. 
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Okna 

Na celém objektu jsou okna a dve�e plastová. 

Provedení oken nutno ov��it výrobcem oken, v p�ípad�, �e by nebylo mo�né 
vyrobit plastová okna v rozm�rech po�adovaných projektem, budou okna nahrazena za 
kovová. 

Okna jsou otvíravá a sklopná. Prosklenou �ást fasády v objektu A tvo�í sklen�ná 
fasáda. 

Okna jsou v letních obdobích stín�na d�ev�nými okenicemi, které budou 
upevn�ny na fasádu a jejich pohyb bude zaji�t�n pomocí pojezdu na kolejni�kách. 

Typy oken a sklen�né fasády, jejich ulo�ení a vlastnosti jsou podrobn�ji uvedeny 
v projektu.  

Venkovní parapety provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, vnit�ní 
parapety � postformingované parapetní desky s nosem.  

Okna budou kotvena páskovými kotvami. Na dodávku oken si dodavatel 
vypracuje výrobní dokumentaci z hlediska otevírání, �len�ní. 

Podhledy 

Jedná se o SDK podhledy, které jsou svými vlastnostmi vhodné pro pou�ití do 
prostor� s vysokými hygienickými nároky (nemocnice) a dále pak pro jejich po�ární 
vlastnostmi. 

 Obvodové fasádní plá�t�

Z d�vodu architektonického ztvárn�ní objektu a docílení plasticity fasády je na 
objektu vyst�ídáno více materiál�. 

Fasády objektu jsou �e�eny tenkovrstvou omítkou, d�ev�ným obkladem z prken 
ze sibi�ského mod�ínu tl. 13 mm, skládaným obkladem z b�idlicových pásk� tl. 10mm.  
Zateplení celé stavby je provedeno tepelnou izolací - u neprov�trávané fasády tepelnou 
izolací z �edi�ové vlny tl. 160mm ISOVER TF Profi, která je lepena a také kotvena 
minerálními zátkami ISOVER.  V �ásti prov�trávané fasády je objekt zateplen tepelnou 
izolací ze sklených vláken tl. 160mm ISOVER MULTIMAX 30. 

Kotvení tepelné izolace musí být provedeno tak, aby uneslo zatí�ení 
jednotlivých povrchových úprav. 

Zp�sob kotvení se �ídí p�edpisy Cechu izolatér�, v rozích kolem oken musí být 
provedeno na�íznutí desky do rohu, tak aby nevznikaly spáry v náro�í. 
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Vn�j�í tenkovrstvá silikátová probarvená omítka 

Barevné �e�ení viz výkresová �ást. P�ed realizací budou p�edlo�eny (naneseny 
na fasádu) vzorky 1x1m jednotlivých omítek k odsouhlasení. Dodavatel musí zaru�it, �e 
vzorky p�edlo�ené (p�i dodr�ení po�adované zrnitosti a odstínu) vyhovují výrobcem 
povolené hodnot� sv�telné odrazivosti (HBW) a je mo�né je naná�et na daný podklad! 
Barevné kombinace omítek jsou patrné z výkres� pohled� ve výkresové �ásti 
dokumentace. 

Maximální p�ípustná nerovnost podkladu je 10 mm/m. Základní vrstva se 
provádí v tlou��ce 3-6 mm. Základní vrstva musí být vyztu�ena v celé své plo�e. Výztu� 
základní vrstvy musí být kryta vrstvou st�rkové hmoty tlustou minimáln� 1 mm (resp. 
0,5 mm v místech vzájemného p�ekrytí jednotlivých pás� sklen�né sí�oviny). Sklen�ná 
sí�ovina se p�ekrývá v plo�e (na styku dvou pás� sklen�né sí�oviny), na náro�ích, 
ost�ních, okrajích dilata�ních polí, p�i zahájení obkladu pomocí montá�ní lat�. Ost�ní a 
náro�í se vyztu�ují pomocí náro�ních li�t Kombi. V místech s p�edpokládanou 
koncentrací nap�tí se musí navrhnout zesilující vyztu�ení. Zvý�ení odolnosti systému 
proti mechanickému po�kození (nap�. v soklové �ásti) se dosáhne zesilujícím 
vyztu�ením pomocí sklen�né sí�oviny nebo s pou�itím pancí�ové sí�oviny 
R_330(kladou se v první vrstv� na sraz) a sklen�né sí�oviny ve druhé vrstv�, p�ípadn�
dvojitým vyztu�ením základní vrstvy v po�adované plo�e. 

 St�e�ní plá�t�

St�e�ní konstrukce objektu je �e�ena pomocí sedlové st�echy o sklonu 25°. 
Nosným prvkem krovu jsou d�ev�né p�íhradové vazníky. Jako st�e�ní krytina jsou 
navr�eny betonové st�e�ní ta�ky.  

Pokládka krytiny musí probíhat podle návodu a zásad výrobce. 

Oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm. Ve�keré klempí�ské 
prvky oplechování budou provedeny v odpovídající síle materiálu a v souladu s 
p�íslu�nou �SN. 

 Úpravy povrch�

Omítky 

Vnit�ní omítky: 

Jedná se o technologii výstavby z keramických brou�ených cihel POROTHERM,  
které budou opat�eny omítkou a  nát�ry dle po�adavk�: hygienických, fyzikálních a  
investora. 

V�echny omítky budou na rozích opat�eny vyztu�ujícími rohovými profily 
z bílého kovu.  
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Ve�keré omítky na st�ny, budou opat�eny ot�ruvzdornými prody�nými 
akrylovými malbami. 

 Venkovní omítky: 

Venkovní zdivo bude omítáno na zateplovací systém venkovní tenkovrstvou 
omítkou. (typ bude up�esn�n architektem). 

Obklady 

 Vnit�ní obklady: 

Jedná se o obklady interiéru a to v prostorech hygienického zázemí. Obklady 
provést dle projektu interiéru. Typy obklad� a jejich rozm�r budou �e�eny v rámci 
projektu interiéru. Spárování bude provedeno spárovacími tmely odolnými proti vod�. 
Obklady vn�j�ích roh� budou opat�eny li�tami.  

 Venkovní obklady: 

Jedná se o d�ev�ný obklad ze sibi�ského mod�ínu tl. 13 mm � rozmíst�ní dle PD. 
Provedený na podp�rném ro�tu s v�tranou vzduchovou mezerou. Obklad je �roubovaný 
na ro�t nerezovými vruty. Spodní a horní zakon�ení fasády je t�eba opat�it m�í�kou.  

Dal�ím matriálem pro venkovní obklad je skládaný kamenný obklad z 
b�idlicových pásk�, které jsou lepeny na cemento-vláknitou desku vyztu�enou skelnými 
vláky. Mezi obvodovým nosným zdivem a obkladem fasády je provedena v�traná 
vzduchová mezera. Spodní a horní zakon�ení fasády je t�eba opat�it m�í�kou.  

 Izolace 

Izolace tepelné 

Objekt je zateplen u neprov�trávané fasády tepelnou izolací z �edi�ové vlny tl. 160mm 
ISOVER TF Profi, která je lepena a také kotvena minerálními zátkami ISOVER.  V 
�ásti prov�trávané fasády je objekt zateplen tepelnou izolací ze sklených vláken tl. 
160mm ISOVER MULTIMAX 35. 
Podlaha na zemin� je zateplena tepelnou izolací tl. 120mm ISOVER EPS PERIMETR. 
Stavba je dále zateplena v úrovni stropní konstrukce nad posledním u�itným podla�ím 
tepelnou izolací pro zateplení p�dy s pochozí podlahou ISOVER EPS tl. 200mm. 

Izolace proti vod� a zemní vlhkosti 

Protiradonová izolace z modifiovaných asfaltových pás� o min. tlou��ce 5 mm 
bude provedena celistv� spojit�- vodot�sn� a plynot�sn�, jeliko� radonový index byl 
stanoven jako st�ední.  Izolace bude provedena kvalifikovanou firmou se zvý�enou 
pe�livostí zejména kolem prostup� sítí! 
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V koupelnách bude pod keramický obklad pou�ita hydroizola�ní st�rka. Ve�keré 
spárování bude provedeno spárovacími tmely odolnými proti vod�.  

Na WC a ve vlhkých provozech bude pod keramickou dla�bu provedena 
hydroizola�ní, která bude vyta�ena na st�nu do vý�ky min. 150 mm. Keramická dla�ba 
bude vyspárována tmely odolnými proti vod�. 

 Podlahy 

Jedná se p�edev�ím o ná�lapnou vrstvu z vinylového materiálu, který je vhodný 
pro pou�ití ve zdravotnických provozech, a v koupelnách a hygienických filtrech o 
keramickou dla�bu. Výb�r barev ná�lapných vrstev bude �e�en s architektem a 
investorem p�i realizaci.  

V koupelnách a místnostech s vlhkým provozem je nutno chránit konstrukci 
proti vod� izolací. 

V�echna souvrství podlahových konstrukcí v�etn� ná�lapných vrstev budou 
dilatována v souladu s technologickými p�edpisy výrobc�, platnými �SN a provád�cími 
p�edpisy. 

T�ída protiskluznosti jednotlivých ná�lapných vrstev musí odpovídat funkci 
p�íslu�né místnosti. 

P�echody na jinou podlahovou krytinu budou �e�eny pomocí zabudovaných 
p�echodových li�t. Tento p�echod bude proveden v�dy pod dve�ním k�ídlem. Li�ta bude 
zapu�t�ná - horní úrove� li�ty bude v úrovni �isté podlahy. 

Dilatace ná�lapných vrstev budou �e�eny pomocí dilata�ních zabudovaných li�t. 
Dilatace budou provedeny dle technologických p�edpis� výrobce. 

Ve�keré spárování bude provedeno spárovacími tmely odolnými vod�.  

V mokrých provozech bude pod keramickou dla�bu provedena hydroizola�ní 
st�rka, která bude vyta�ena na st�nu do vý�ky min. 150 mm. 

V�echny podlahy budou provedeny se soklem. 

 Parozábrany 

Parozábrany budou provedeny ve  st�e�ních a obvodových konstrukcích. 

Fólie se napojuje v�dy nad podporou p�ekrytím cca 100 mm a následným 
p�elepením páskou. Spoj se následn� zaji��uje latí vnit�ního ro�tu. Spoj fólie musí být 
v�dy sev�en mezi dv� tuhé konstrukce. 

Spoj se zaji��uje p�ítla�nou li�tou nebo jinou dostate�n� tuhou konstrukcí. 
Ve�keré prostupy kabel�, potrubí apod. parot�snící vrstvou se t�sní systémovými 
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man�etami. Potrubí v kontaktu s parot�snící vrstvou nesmí mít teplotu vy��í ne� 50°C. 
Prostupuje-li parot�snící vrstvou vedení v chráni�ce, je nutné ut�snit chráni�ku v 
parot�snící vrstv� a zárove� vedení v chráni�ce. 

 Truhlá�ské výrobky 

 Sou�ástí truhlá�ských výrobk� jsou vnit�ní dve�e, vnit�ní parapety. Parapetní 
desky budou z postformingových desek. 

 Klempí�ské výrobky 

Ve�keré klempí�ské prvky oplechování budou provedeny z poplastovaného plechu 
tl. 0,7 mm v souladu s p�íslu�nou normou �SN.  

 Kovové konstrukce 

V�echny kovové konstrukce, pokud není uvedeno jinak, budou chrán�ny podle 
následujících pravidel. 

•   konstrukce zabudované (nevystavení p�ímému vlivu vlhkosti) � nát�r zákl. barvou + 
nát�r finální povrchovou úpravou, systémové lakové souvrství 

•   konstrukce vystavené vzdu�né vlhkosti (neviditelné) � �árové pozinkování 

•   viditelné konstrukce � �árové pozinkování + prá�ková barva   

 Dilata�ní spáry 

Infek�ní klinika je dilata�n� d�lena do t�ech �ástí. Na objekt  A- vstupní a 
stravovací prostory, objekt B- d�tské odd�lení, objekt C- odd�lení pro dosp�lé. 

Dilata�ní spára mezi jednotlivými objekty je vypln�na izolací ISOVER EPS 
GREYWALL tl. 50mm. 

 Vnit�ní parapety 

Vnit�ní parapety oken budou ve v�ech podla�ích provedeny z postformingových 
desek MDF tl. 19 mm s povrchovou úpravou lamino s p�edním nosem, barva dle 
projektu interiéru. Parapetní desky budou provedeny na celou �í�ku okenních otvor�. 
Spára mezi parapetní deskou a ost�ním bude za�i�t�na tmelem v p�íslu�ném barevném 
odstínu. Stejn� tak spára mezi parapetní deskou a okenním rámem. V�echny parapety 
budou demontovatelné. 

 Instala�ní revizní dví�ka 

Ve�keré konstrukce v�etn� revizních a vstupních dví�ek k vedením instalací 
budou provedeny jako zadla��ovací na magnety. 
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Ve�keré za�izovací p�edm�ty v koupelnách vybavené zápachovou uzáv�rkou, 
budou mít k této uzáv�rce zaji�t�n p�ístup umo��ující �i�t�ní. 

Pro sprchové kouty jsou navr�ena revizní dví�ka na bázi magnetu uchyceného 
k obkladu. Spáry t�chto revizních otvor� budou pouze zasilikonovány. 

 Protiradonová opat�ení 

Podle posudku na výskyt radonu v �e�ené oblasti byl stanoven st�ední radonový 
index. Bude provedena plynot�sná a vodot�sná izolace z modifikovaných asfaltových 
pás� v tl. min. 5 mm. Izolace bude provedena kvalifikovanou firmou se zvý�enou 
pe�livostí zejména kolem prostup� sítí! Provád�cí firma dolo�í vhodnost dodávané 
hydroizolace pro tento stupe� radonového indexu výpo�tem! 

 Odpady 

V objektu bude jak b��ný odpad, tak nemocni�ní a laboratorní odpad.  B��ný 
odpad bude ukládán v míst� pro sklad odpadu ur�eném a odvá�en nejmén� 1x týdn�. 
Nebezpe�ný odpad (toxický, ...) bude ukládán do speciálních nádob a minimáln�
dvakrát denn� z místností odná�en a ukládán na vymezeném sb�rném míst�, ze kterého 
bude nejmén� 2x týdn� odvá�en.  Z celého budoucího provozu bude produkován  
toxický nebo nebezpe�ný odpad b��ný pro nemocni�ní a laboratorní provozy. 

 P�ípojky, prostupy pro p�ípojky 

Objekt bude napojen venkovním vodovodem na stávající vodovod ve m�st�
�umperk pomocí nov� budované vodovodní p�ípojky. 

Spla�kové vody budou napojeny na stávající kanalizaci ve m�st� �umperk 
pomocí napojení nov� zbudované kanaliza�ní p�ípojky. 

Srá�kové vody bude ze st�echy RD a gará�e svedena pomocí de��ové kanalizace 
do p�ilehlé vodní plochy.  Likvidace srá�kových vod ze zpevn�ných ploch betonové 
dla�by bude probíhat p�irozen� spárami p�es konstruk�ní �t�rkodr�ové vrstvy do 
zemního profilu a dle sklonových pom�r� po vytvo�ení soust�ed�ného odtoku p�i déle 
trvajících srá�kách také do p�ilehlých zelených ploch. 

Objekt bude napojen nov� zbudovanou p�ípojkou na stávající plynovodní 
potrubí ve m�st� �umperk. 

Objekt bude napojen venkovním rozvodem na nov� zbudované vedení NN ve 
m�st� �umperk.  

Objekt je napojen nov� zbudovanou teplovodní p�ípojkou na stávající teplovod 
ve m�st� �umperk. 

Vedení ve�kerých in�enýrských sítí, by m�lo být p�edem ov��eno na stavb�, 
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investor zajistí u p�íslu�ných správc� vytý�ení stávajících podzemních in�enýrských 
sítí! 

Ve�keré p�ípojky budou provedeny dle po�adavk� správc� jednotlivých sítí. 

 Kotvící prvky 

Ve�keré kotvící prvky pro kotvení svislých i vodorovných instalací a 
technologických za�ízení budou provád�ny v montá�ním systému HILTI. Musí být v�dy 
zamezen p�enos vibrací a hluku do konstrukce. 

Kotvení fasádních a okenních konstrukcí musí být provedeno systémovým 
zp�sobem místními nebo pr�b��nými kotevními prvky z hliníku, nerezové oceli nebo 
�árov� pozinkovaných ocelových prvk� s duplexovou úpravou. tl. materiálu se �ídí 
statickými po�adavky na jednotlivé kotvy, av�ak u ocelových nosných kotev nesmí být 
pou�it materiál o men�í tl. ne� 5,0 mm (s výjimkou pr�b��ných ocelových kotev o tl. 3 
mm, pokud vyhoví jak z hlediska statiky tak i akustiky).  

����	 Základní charakteristika technických a technologických 
za�ízení 

a) Technické �e�ení 

Vodovod 

Objekt bude napojen venkovním vodovodem na stávající vodovod ve m�st�
�umperk pomocí stávající vodovodní p�ípojky. 

Venkovní vodovod rPE 32 bude napojen na nov� budovanou vodovodní p�ípojku 
zakon�enou vodom�rnou �achtou, ve které je umíst�ná vodom�rná soustava, na 
pozemku investora. Potrubí v zemi bude ulo�eno v pískovém lo�i. Délka potrubí od 
základ� k �acht� je 5,2 m a sklon minimáln� 1,5%. Délka p�ípojky je od �achty ke 
stávajícímu �adu 213 m. Projektant navrhuje min krytí potrubí ve volném terénu min. 
1100 mm � od upraveného terénu.  Prostup základem je v úrovni -1,5  m od podlahy. 
Nad potrubím (cca 300mm) venkovního vodovodu bude ulo�ena výstra�ná folie modré 
barvy.  Hlavní uzáv�r vody bude umíst�n v místnosti �. BP.06: Technická místnost,  v 
1.PP, v �ásti budovy B. TUV je pomocí elektrického kotle, �i ve�ejným teplovodem. 

Kanalizace 

Spla�kové vody budou napojeny na stávající kanalizaci ve m�st� �umperk 
pomocí napojení nov� zbudované kanaliza�ní p�ípojky. 

Spla�ková kanalizace KG bude ulo�ena na pískovém lo�i (podsyp) minimální tlou��ky 
0,1m a obsypána pískem tlou��ky min. 0,3m. Povolen je pouze písek bez ostrých 
p�ím�sí o zrnitosti max. 8mm. Délka venkovní kanalizace od základ� do �achty je 5,2 
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m. Délka p�ípojky od �achty k stávající kanalizaci je 215 m. Spád potrubí musí být 
minimáln� 2 %. Ulo�ení musí být v nezámrzné hloubce. Prostup základy je v úrovni 
 - 1,5m pod úrovní podlahy. Zásyp rýhy se provede stejnou neagresivní prohozenou 
zeminou se zhutn�ním maximáln� po 0,150m vrstvách podle normy �SN 73 3550- 
Zemní práce, na 65% P.S. 

Srá�kové vody bude ze st�echy RD a gará�e svedena pomocí de��ové kanalizace 
do p�ilehlého vodního toku.  Likvidace srá�kových vod ze zpevn�ných ploch betonové 
dla�by bude probíhat p�irozen� spárami p�es konstruk�ní �t�rkodr�ové vrstvy do 
zemního profilu a dle sklonových pom�r� po vytvo�ení soust�ed�ného odtoku p�i déle 
trvajících srá�kách také do p�ilehlých zelených ploch. 

Plynovod 

Potrubí venkovního plynovodu musí být ulo�eno do rýhy tak, aby bylo mo�né 
zajistit jeho obsyp pískem i z bo�ních stran. Povolen je pouze písek bez ostrých p�ím�sí 
o zrnitosti max. 8mm. Obsyp a zásyp armatur, v�ech spoj� a míst, u kterých je 
p�edepsáno ov��ení t�snosti (p�notvorný roztok,...), se provede a� po tlakové zkou�ce. 
Zhutn�ní obsypu a zásypu musí být provedeno rovnom�rn� v celém profilu rýhy. 
Technologie zhut�ování musí vylou�it po�kození polo�eného potrubí. Minimální krytí 
potrubí bude 800mm. V p�ípad� mo�ného p�ejí�d�ní autem bude krytí zv�t�eno na min. 
100 mm. V zeleném pásu se souhlasem místního plynárenského podniku, m��e být (dle 
�SN 73 6005) krytí sní�eno a� na 400mm. 300mm nad potrubím bude v rýze ulo�ena 
výstra�ná fólie z PVC �í�ky 330mm. Pod potrubím bude zhotoveno pískové lo�e. Nad 
potrubím bude zhotoven obsyp pískem nebo alespo� prohozenou zeminou. Venkovní 
plynovod by m�l být mít ve sklonu 0,4% k místu napojení na plynovod. HUP a 
plynom�r je umíst�n v technické místnosti- BP.06 v 1.PP. 

Vytáp�ní 

Jako zdroj tepla pro vytáp�ní bude slou�it ve�ejná teplovodní sí�. P�edávací 
stanice bude umíst�na v 1.PP- technická místnost. Teplovod bude vyu�íván pro 
vytáp�ní objektu, zaji��ování TUV a vzduchotechniky.  V objektu jsou navr�ena otopná 
t�lesa. 

Vzduchotechnika 

Jeliko� se jedná o provoz, kde je pot�eba �istý vzduch (bakterie,...) ve�keré 
zdravotnické prostory (ordinace, �ekárny, pokoje pacient�, laborato�e) budou opat�eny 
vzduchotechnickým za�ízením. Tato �ást projektu se v�ak zabývá návrhem p�ívodu a 
odvodu vzduchu pouze nad provozním celkem ordinace (ordinace, �ekárny, sesterna, 
WC) v �ásti objektu C.  

Mno�ství odvád�ného a p�ivád�ného vzduchu je stanoven podle druhu místnosti 
a po�adavk� na vým�nu vzduchu v nich. V ka�dé posuzované místnosti pak bylo 
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stanoveno, zda se je v místnosti pot�eba rovnotlaké/ p�etlakové/ podtlakové v�trání.  

Odvod a p�ívod vzduch ze strojovny vzduchotechniky je navr�en skrze hranaté 
potrubí o dimenzích dle mno�ství proudícího vzduchu (viz. samostatná �ást projektu). 
Strojovna vzduchotechniky se nachází v 1.PP a samostatná pro �ást objektu B a C. 
Rozvod vzduchu v rámci jednotlivých podla�í je �e�eno skrze instala�ní �achtu, která 
za�íná ve strojovn� vzduchotechniky.  

Jako vzduchotechnická jednotka je navr�en typ: TOPVEX SC 03-11 ke kterému 
je navíc p�ipojen elektrostatický filtr na sání odpadního vzduchu. Nasávání a p�ívod 
vzduchu v místnostech je �e�eno skrze talí�ové ventily a ví�ivé výúst�. Na potrubí 
vzduchotechniky jsou v blízkosti vzduchotechnické jednotky osazeny tlumi�e hluku. 
Tam, kde potrubí vzduchotechniky p�echází z jednoho po�árního úseku na druhý jsou 
sou�ástí potrubí po�ární klapky. 

Elektroinstalace 

Objekt bude napojen venkovním rozvodem na nov� zbudované vedení NN ve 
m�st� �umperk.  

Venkovní rozvod elekt�iny (trasa viz. koordina�ní situace)bude proveden 
kabelem CYKY 4x10 ulo�eném v chráni�ce PVC (d=63 mm) ve výkopu 0,35x0,80 m. 
Kabel bude polo�en do pískového lo�e a následn� obsypán minimáln� 0,10 m vrstvou 
písku. Na kabelové vedení bude v celé délce p�ípojky ulo�ena signaliza�ní PVC fólie. 

Hlavní uzáv�r elekt�iny a rozvodovna elekt�iny jsou umíst�ny v 1.PP v technické 
místnosti BP.06.  

Vedení ve�kerých in�enýrských sítí, by m�lo být p�edem ov��eno na stavb�, 
investor zajistí u p�íslu�ných správc� vytý�ení stávajících podzemních in�enýrských 
sítí! 

Ve�keré p�ípojky budou provedeny dle po�adavk� správc� jednotlivých sítí. 

b) Vý�et technických a technologických za�ízení 

V objektu se vyskytují elektrické rozvody, vytáp�ní, um�lé osv�tlení, zdravotn�
technické instalace, za�ízení vzduchotechniky. 

����
 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení 

Je samostatnou p�ílohou projektové dokumentace.  
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����� Zásady hospoda�ení s energií

a) Kritéria tepeln� technického hodnocení 

Nové obvodové konstrukce objektu budou tepeln� technickými parametry 
spl�ovat po�adavky normy �SN 73 0540- Tepelná ochrana budov. Objekt bude 
z hlediska hospoda�ení s energiemi vyhovovat zákona �. 177/2006 Sb., o hospoda�ení 
energií, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� Ve zn�ní vyhl. MPO 148/ 2007, o energetické 
náro�nosti budov. 

b) Energetická náro�nost stavby 

Tepelné ztráty byly vypo�teny dle �SN EN 12831 pro nejni��í venkovní teplotu 
�17 °C a budovu samostatn� stojící. 

Sou�initel prostupu tepla U obvodového zdiva- omítka : 0,191 W/m2K 

Sou�initel prostupu tepla U obvodového zdiva- obklad : 0,18 W/m2K 

Sou�initel prostupu tepla U strop pod p�dou:  0,157 W/m2K 

Sou�initel prostupu tepla U strop nad jídelnou:  0,148 W/m2K 

Sou�initel prostupu tepla U strop u ploché st�echy:  0,149 W/m2K 

Sou�initel prostupu tepla U podlahy:    0,24 W/m2K 

Sou�initel prostupu tepla U oken a dve�í:   0,8  W/m2K 

Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla pro vytáp�ní bude slou�it teplovodní sí�. V objektu jsou 
navr�ena otopnými t�lesy. 

c) Posouzení vyu�ití alternativních zdroj� energie 

�ádné alternativní zdroje energie. 

������ Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na 
pracovní a komunální prost�edí �  

a) Zásady �e�ení parametr� stavby a dále zásady �e�ení vlivu stavby na okolí 

Hygienické po�adavky na stavby 

Stavebním �e�ením a technologickým za�ízením bude na v�ech pracovi�tích 
zaji�t�no bezpe�né a z hygienického hlediska nezávadné prost�edí. Za�ízení, které bude 
dovezeno ze zahrani�í, bude mít atest pro provoz v �R dle zákona �.22/1997 Sb., 
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v platném zn�ní. V�echna navr�ená za�ízení budou odpovídat �eským bezpe�nostním a 
hygienickým p�edpis�m. 

Po�adavky na pracovní a komunální prost�edí  

Bezpe�nost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpe�nost technologických 
za�ízení musí být zaji�t�na p�íslu�nými technicko-organiza�ními opat�eními a 
dodr�ováním p�íslu�ných norem a p�edpis�. Práci na el. za�ízení smí provád�t jen 
pracovníci s p�íslu�nou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. �.50/1978 Sb. �ÚBP a 
�SN 34 3100. Práce musí být provedeny v souladu s po�adavky na�ízení vlády 
591/2006Sb. �ÚBP a technických norem. 

P�i stavb� musí být dodr�eny po�adavky p�íslu�ných hygienických p�edpis�, 
zejména v otázkách hlu�nosti, pra�nosti, naru�ení stávající zelen�, obt��ování okolí dle 
NV �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci, zne�i��ování 
komunikací apod. 

Podle stavebního zákona v platném zn�ní pat�í, podle §46a, vedení stavby do 
vybraných �inností ve výstavb�. Realizaci musí provád�t osoby autorizované podle 
zákona 360/1992 Sb., které zaru�ují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpe�nost 
p�í �innostech spojených s provád�ním díla. Vlastní provád�ní stavby bude o�et�eno 
smluvními vztahy p�ihlédnutím k  na�ízení vlády 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních 
po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích a zákona �. 
309/2006 Sb., v platném zn�ní. Ú�astníci stavebních prací jsou povinni dodr�ovat 
ustanovení právních p�edpis�, vztahujících se k zaji�t�ní bezpe�nosti práce. 

P�i soub�hu stavebních prací dvou a více dodavatel� musí být p�ed zahájením 
stavební �innosti druhého a dal�ích dodavatel� stanovena koordinace stavební �innosti 
zaji�t�ní bezpe�nosti práce a po�ární ochrany. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti 
v oblasti bezpe�nosti práce musí být mezi ú�astníky výstavby dohodnuty p�edem a musí 
být obsa�eny v zápise o odevzdání a p�evzetí staveni�t�, pokud nejsou jinak smluvn�
�e�eny. Je d�le�ité v�echny pracovníky, kte�í se vyskytují na staveni�ti seznámit 
s plánem BOZP, p�íslu�nými technologickými postupy a riziky, souvisejících s jejich 
stavební �inností. 

Po dobu výstavby se p�edpokládá vznik pom�rn� v�t�ích objem� odpadu, 
p�evá�n� v kategorii O. Odpady budou vznikat nárazov� s nároky p�edev�ím na 
kapacitu skladování. Bude se jednat zejména o materiál z úpravy plochy. Podle 
p�edb��ných bilancí se nep�edpokládají v�t�í úpravy. 

Dále se bude jednat o b��ný odpad z výstavby objekt� � odpadní papír, d�evo, 
�elezo a sm�sný stavební odpad. 

Odpady charakteru N budou v období výstavby vznikat pouze v malých 
mno�stvích. Bude se jednat zejména o odpad z naná�ení nát�rových hmot a obaly od 
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nich, zbytky kabel� apod. 

Odpady b�hem provozu:  

	e�ení systému nakládání s odpady vychází z následujících zákon� a vyhlá�ek: 

Zákon �.185/2001 Sb., O odpadech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�
Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prost�edí �. 381/2001 Sb., kterou se vydává 
Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro 
ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�). 

Dle uvedených zákon� a vyhlá�ek je p�vodce odpad� povinen: 

• odpady za�azovat podle druh� a kategorií stanovených v Katalogu 
odpad�  

• kontrolovat nebezpe�né vlastnosti odpad�

• shroma��ovat odpady ut�íd�né podle jednotlivých druh� a kategorií 

• zabezpe�it odpady p�ed ne�ádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
únikem ohro�ujícím �ivotní prost�edí 

• vést evidenci odpad�

Zásady �e�ení parametr� stavby 

a) v�trání  

- v objektu je navr�ena vzduchotechnika 

- projekt vybranou �ást vzduchotechniky, a to konkrétn� v 1.NP nad ambulan�ní 
�ástí. 

- základním po�adavkem dle národní p�ílohy normy �SN EN 15 665/Z1. 

b) vytáp�ní 

- objekt bude vytáp�n skrze teplovodním vytáp�ním, p�i�em�  jako zdroj tepla je 
navr�en ve�ejný teplovod. 

c) osv�tlení 

- objekt bude osv�tlen um�lým i p�irozeným osv�tlením. 

d) zásobování vodou 

- klinika je napojena na obecní vodovod. Teplá voda je dodána do spot�ebi�� z 
teplovodu.    
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d) odpady 

Bude se jednat o komunální a separovaný odpad získaný odd�leným sb�rem do 
nádob. Dále pak toxický a nebezpe�ný, který se bude ukládat do zabezpe�ených a 
viditeln� ozna�ených nádob, aby tak nedo�lo k ohro�ení zdraví osob. 

T�íd�ní odpad�: V souladu se zákonem o odpadech �.185/2001Sb a v rozsahu 
vyhlá�ky �. 381 p�edpokládáme v objektu t�íd�ní odpad� p�ímo u zdroje (bez ohledu na 
ekonomickou efektivnost). T�íd�ny budou pouze ty odpady, u kterých bude zaji�t�n 
odbyt. Zne�i�t�né nebo kontaminované odpady t�íd�ny nebudou. 

P�edpokládáme t�íd�ní odpad� na následující slo�ky: 

• papír 

• plasty 

• sklo 

• sm�sný odpad 

• toxický odpad 

• nebezpe�ný odpad 

Odpady budou t�íd�ny a ukládány v míst� vzniku do separovaných a viditeln�
ozna�ených nádob, ze kterých odpad bude odná�en na p�edem ur�ené sb�rné místo, 
odkud pak bude odvá�en specializovanou firmou. 

������ Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�j�ího 
prost�edí

a) Ochrana p�ed pronikáním radonu z podlo�í 

Podle posudku byl stanoven st�ední radonový index. Bude provedena celoplo�ná 
plynot�sná a vodot�sná (protiradonová) izolace z modifikovaných asfaltových pás� v 1. 
kategorii t�snosti v tl. min. 5 mm, dle �SN 73 0601/2006- Ochrana staveb proti radonu 
z podlo�í.  Izolace bude provedena kvalifikovanou firmou se zvý�enou pe�livostí 
zejména kolem prostup� sítí! 

b) Ochrana p�ed bludnými proudy 

Je zaji�t�na pojistkami a jisti�i. 

c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou 

Ne�e�í se. 

d) Ochrana p�ed hlukem 

S ohledem na polohu a druh cílové dopravy lze konstatovat, �e Laz � základní 
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hladina hluku ve venkovním prostoru 50 dB (A) a korekcí pro denní (+0 dB) resp. no�ní 
(-10 dB) dobu, nebudou p�ekro�eny a ve smyslu metodických pokyn� pro výpo�et 
hlukov� ochranných pásem od komunikací, nebude doprava pova�ována za liniový 
zdroj hluku a neovlivní negativním zp�sobem u�ívání stavby.

e) Protipovod�ová opat�ení 

Ne�e�í se. 

B.3 P�IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen venkovním vodovodem na stávající vodovod ve m�st�
�umperk pomocí nov� budované vodovodní p�ípojky. 

Spla�kové vody budou napojeny na stávající kanalizaci ve m�st� �umperk 
pomocí napojení nov� zbudované kanaliza�ní p�ípojky. 

Srá�kové vody bude ze st�echy RD a gará�e svedena pomocí de��ové kanalizace 
do p�ilehlé vodní plochy.  Likvidace srá�kových vod ze zpevn�ných ploch betonové 
dla�by bude probíhat p�irozen� spárami p�es konstruk�ní �t�rkodr�ové vrstvy do 
zemního profilu a dle sklonových pom�r� po vytvo�ení soust�ed�ného odtoku p�i déle 
trvajících srá�kách také do p�ilehlých zelených ploch. 

Objekt bude napojen nov� zbudovanou p�ípojkou na stávající plynovodní 
potrubí ve m�st� �umperk. 

Objekt bude napojen venkovním rozvodem na nov� zbudované vedení NN ve 
m�st� �umperk.  

Objekt je napojen nov� zbudovanou teplovodní p�ípojkou na stávající teplovod 
ve m�st� �umperk. 

Vedení ve�kerých in�enýrských sítí, by m�lo být p�edem ov��eno na stavb�, 
investor zajistí u p�íslu�ných správc� vytý�ení stávajících podzemních in�enýrských 
sítí! 

Ve�keré p�ípojky budou provedeny dle po�adavk� správc� jednotlivých sítí. 

b) P�ipojovací rozm�ry, výkopové kapacity a délky 

P�ipojovací rozm�ry jednotlivých venkovních vedení technické infrastruktury od 
p�ípojek k základ�,  jsou ur�eny dle projekt� jednotlivých �ástí projektové 
dokumentace. 
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B.4 DOPRAVNÍ �E�ENÍ 

a) Popis dopravního �e�ení 

Pro vjezd na pozemek je vyu�ívána p�vodní p�íjezdová cesta z ulice Reissova. 
P�íjezdová cesta je vedena na pozemku investora. P�ístup k objektu pro p��í je také 
�e�en skrze p�vodní cestu pro p��í, procházející skrze park. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pozemek je napojen p�vodní p�íjezdovou cestou, je� se napojuje na ulici 
Reissova. 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku se nachází zpevn�ná plocha ur�ená k parkování pro odpovídající 
po�et jak náv�t�vník� a pacient� kliniky, tak zam�stnanc�. Na pozemku jsou také 
navr�ena parkovací stání pro sanitky a parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

d) P��í a cyklistické stezky

Není p�edm�tem projektové dokumentace. 

B.5 �E�ENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Jeliko� na pozemku ji� stojí objekty, které p�ed výstavbou budou demolovány a 
upravená plocha kolem objekt� je nedosta�ující, bude provedeno srovnání pozemku pro 
výstavbu. Po dokon�ení stavby prob�hnou b��né úpravy terénu kolem objekt�. Ve�keré 
práce budou provád�ny z pozemku investora.  

b) Pou�ité vegeta�ní prvky 

Pozemek bude nov� zatravn�n a dále bude vysázená zahradní zele�.

c) Biotechnická opat�ení 

V projektu se nevyskytují. 
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B.6 POPIS VLIV� STAVBY NA �IVOTNÍ PROST�EDÍ A 
JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na �ivotní prost�edí � ovzdu�í, hluk, voda, odpady a p�da 

Objekt nemá nep�im��ený negativní vliv na �ivotní prost�edí. Stavebními 
úpravami objektu nedojde ke zhor�ení �ivotního prost�edí v okolí stavby. Vznikající 
odpady budou likvidovány v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. � zákon o odpadech, 
dále zákonem �. 477/2001 Sb. � zákon o obalech a obalových odpadech a vyhlá�kou 
M�P �. 383/2001 � o podrobnostech nakládání s odpady. 

Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nep�íznivé vlivy 
pra�nosti a hluku na své okolí. Ke kolauda�nímu �ízení budou p�ilo�eny doklady o 
zne�kodn�ní a zlikvidování vzniklých odpad�. Doklady budou potvrzeny p�íjemcem 
odpadu. 

Odpady budou skladovány v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. � zákon o 
odpadech, dále zákonem �. 477/2001 Sb. � zákon o obalech a obalových odpadech a 
vyhlá�kou M�P �. 383/2001 � o podrobnostech nakládání s odpady. 

b) Vliv stavby na p�írodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin�. 

Stavba nebude mít �ádný negativní vliv na p�írodu a krajinu, ani na zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajin�. 

c) Vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

V blízkosti stavby se chrán�né území Natura 2000 nevyskytuje. 

d) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zji��ovacího �ízení nebo stanoviska 
EIA 

V této fázi dokumentace nebylo �ádáno o stanovisko EIA � v p�ípad� pot�eby 
bude dopln�no. 

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

Nevyskytují se. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) Spln�ní základních po�adavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva 

Stavební dispozice p�ipravované stavby neumo��uje vybudování 
improvizovaného úkrytu.  

V p�ípad� vzniku rozsáhlé chemické nebo radia�ní havárie bude k ochran�
obyvatel vyu�ito p�irozených ochranných vlastností stavby p�i pou�ití zásad 
improvizovaného ukrytí. 

Navrhovaná stavba se nenachází v zón� havarijního plánování pro stacionární 
zdroje ohro�ení. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji�t�ní 

Po�adovaný staveni�tní odb�r vody v�. protipo�árního zabezpe�ení a odb�r 
el. energie po dobu výstavby bude mo�no �e�it provizorním p�ipojením na stávající 
rozvody.  

b) Odvodn�ní staveni�t�

Nep�edpokládá se nutnost speciálního odvodn�ní staveni�t�. V p�ípad� pot�eby 
tento problém �e�í provád�cí firma.

c) Napojení staveni�t� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na pozemek je p�ístupný z místní ú�elové komunikace.

d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Provoz sousedních dom� nebude stavbou nikterak naru�en. Ve v�ech prostorách 
vyu�ívaných stavební firmou bude zaji�t�n d�sledný úklid. Provoz dopravních 
prost�edk� a mechanizm� musí být pouze v nezbytnou dobu. 

e) Ochrana okolí staveni�t� a po�adavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin 

Staveni�t� bude �ádn� oploceno a zabezpe�eno!!! 

Stavba je umíst�na na pozemku investora.  

Staveni�t� musí zhotovitel za�ídit, usp�ádat a vybavit p�ísunovými cestami pro 
dopravu materiál�, konstrukcí a za�ízení tak, aby se stavba mohla �ádn� a bezpe�n�
provád�t. Nesmí docházet k ohro�ování a nadm�rnému obt��ování okolí, zvlá�t�
hlukem, prachem apod., k ohro�ování bezpe�nosti provozu na pozemních 
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komunikacích, k zne�is�ování chodník� a komunikací, ovzdu�í a vod. B�hem stavby 
musí být trvale zabezpe�en volný p�ístup k po�árním hydrant�m, uzáv�r�m vody a 
plynu, ve�ejným signaliza�ním, telekomunika�ním, energetickým a jiným stávajícím 
za�ízením.  

f) Maximální zábory pro staveni�t� (do�asné/trvalé) 

Navrhovaná stavba je umíst�na na pozemku ve vlastnictví investora.  

Prostor staveni�t� je navr�en v minimálním rozsahu umo��ujícím realizaci 
objekt� stavby.  

g) Maximální produkované mno�ství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace 

Komunální odpad jinak blí�e neur�ený pat�í v souladu s vyhl. �. 381/2001 Sb. do 
skupiny 20 s katalog. �ís. 20 03 99. 

P�ehled a kategorizace odpad� vznikajících p�i výstavb�: 

�. Kód  Název  Kategorie P�vod 

1 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O stavba 

2 15 01 02 Plastové obaly O dtto 

3 15 0110* Obaly obsahující zbytky nebezpe�. 
látek nebo t�mito látkami zne�i�t�né 

N obaly od barev  
a náplní 

4 17 01 01 Beton O stavba 

5 17 01 02 Cihly O stavba 

6 17 02 01 D�evo O stavba 

7 17 04 11 Kabely O stavba 

8 17 04 07 Sm�sné kovy O stavba 

9 17 06 04 Izola�ní materiály O stavba 

10 17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady O stavba 

11 20 02 01 Biologicky rozlo�itelný odpad O kácení d�evin 

12 20 03 01 Sm�sný komunální odpad O d�lníci 

13 20 03 03 Uli�ní smetky O �i�t�ní komunikací 

Odpadový materiál vzniklý stavební �inností bude likvidován v souladu se 
zákonem �. 185/2001 Sb. O odpadech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�, ve zn�ní 
pozd�j�ích zm�n (dále jen zákon o odpadech), jeho provád�cích p�edpis�. 

Odpad bude na staveni�ti t�íd�n, bude ukládán bu� p�ímo na transportní vozidla, 
nebo voln� na skládku na plo�e staveni�t� pro následný odvoz. N�který vhodný odpad 
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(nap�. d�evní hmota, kabely, �elezo) m��e být ukládán do p�istavených 
velkoobjemových kontejner�. P�ednostn� budou odpady druhotn� vyu�ity (stavební 
recyklá�, d�evní hmota, �elezo). Materiálové vyu�ití bude mít p�ednost p�ed jejich 
ulo�ením na skládku nebo jiným vyu�itím odpad�. Odpady budou p�edány pouze 
osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich p�evzetí oprávn�ny. Ke kolaudaci 
budou p�edlo�eny doklady o zp�sobu odstran�ní odpad� ze stavební �innosti, pokud 
jejich dal�í vyu�ití na stavb� není mo�né, a evidence odpad� ze stavby. 

B��nou stavební �inností se p�edpokládá likvidace následujících druh� odpadu: 

Odpadový materiál ze stavební �innosti (d�evo, su�, polystyren, pr�myslový 
odpad apod.) bude ukládán na mezideponii v prostoru staveni�t� a odvá�en na vhodnou 
skládku. 

Vyt��ená p�ebyte�ná zemina  bude pou�ita bez mezideponování na terénní 
úpravy pozemku. 

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební �innosti zajistí zhotovitel 
stavby v rámci dodávky stavby. 

h) Bilance zemních prací, po�adavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Po vyty�ení objektu bude provedeno str�ení ornice v tl. 200 mm. Zemina bude 
uskladn�na deponii v severním okraji pozemku, p�ebyte�ná zemina bude odvezena na 
skládku.   

Ve�keré zásypy a podsypy budou hutn�ny po vrstvách dle typu pou�itého 
materiálu. P�i zasypávání jednotlivých in�enýrských p�ípojek budou pou�ity výstra�né 
folie k identifikaci podzemního vedení. 

Ve�kerá sejmutá zeminy bude rozprost�ena po pozemku pro provedení 
ozelen�ní. 

i) Ochrana �ivotního prost�edí p�i výstavb�

Vliv stavby na �ivotní prost�edí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména 
zvý�enou pra�ností, hlu�ností a exhalacemi z provozu stavebních stroj� a mechanizm�. 
S ohledem na umíst�ní staveni�t� bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své p�ípravy 
a zejména v pr�b�hu realizace prací byl veden snahou v maximální mo�né mí�e tyto 
nep�íznivé dopady eliminovat.  

V dob� provád�ní prací, které mohou mít vliv na zne�i�t�ní komunikací, bude 
zaji�t�no pr�b��né �i�t�ní stávajících komunikací na výjezdu ze staveni�t�. Pr�b��n�
bude také provád�na kontrola a �i�t�ní kanaliza�ních vpustí pro zaji�t�ní odtoku 
povrchových vod.  
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Okolí stavby bude v pr�b�hu provád�ní stavebních prací zatí�eno hlukem 
stavebních stroj� a mechanizm�, v�etn� obsluhující nákladní automobilové dopravy. 
Stavební �innost zhotovitele musí probíhat v souladu s po�adavky na�ízení vlády �. 
272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Pro dodr�ení 
hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací pou�ívat v pr�b�hu prací stroje a 
mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejich� hlu�nost nep�ekra�uje hodnoty 
stanovené v technickém osv�d�ení. 

j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�

Po dobu provád�ní stavby je t�eba dále zajistit dodr�ování závazných 
bezpe�nostních p�edpis� ve stavebnictví a na�ízení, zejména pak: 

  1) Zákon �. 85/2001 Sb. úplné zn�ní zákona �. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak 
vyplývá ze zm�n provedených zákonem �. 88/1968 Sb., zákonem �. 100/1970 Sb., 
zákonem �. 20/1975 Sb., zákonem �. 98/1987 Sb., zákonem �. 3/1991 Sb., zákonem �. 
297/1991 Sb., zákonem �. 264/1992 Sb., zákonem �. 590/1992 Sb., zákonem �. 37/1993 
Sb., zákonem �. 118/1995 Sb., zákonem �. 138/1996 Sb., zákonem �. 167/1999 Sb., 
zákonem �. 225/1999 Sb., zákonem �. 29/2000 Sb., zákonem �. 155/2000 Sb., zákonem 
�. 220/2000 Sb., zákonem �. 238/2000 Sb., zákonem �. 257/2000 Sb. a zákonem �. 
258/2000 Sb. ve zn�ní pozd�j�ích zm�n provedených zákonem �. 177/2001 Sb., 
zákonem �. 6/2002 Sb., zákonem �. 202/2002 Sb., zákonem �. 136/2002 Sb., zákonem 
�. 311/2002 Sb., zákonem �. 312/2002 Sb., zákonem �. 274/2003 Sb., zákonem �. 
46/2004 Sb., 

  2) Vyhlá�ka �. 18/1979 Sb.  �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského 
bá�ského ú�adu, kterou se ur�ují vyhrazená tlaková za�ízení a stanoví n�které 
podmínky k zaji�t�ní jejich bezpe�nosti ve zn�ní vyhlá�ky �. 97/1982 Sb., vyhlá�ky �. 
551/1990 Sb., na�ízení vlády �. 352/2000 Sb. a vyhlá�ky �. 118/2003 Sb. 

  3) Vyhlá�ka �. 19/1979 Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského 
bá�ského ú�adu, kterou se ur�ují vyhrazená zdvihací za�ízení a stanoví n�které 
podmínky k zaji�t�ní jejich bezpe�nosti ve zn�ní vyhlá�ky �. 552/1990 Sb. na�ízení 
vlády �. 352/2000 Sb. a na�ízení vlády �. 394/2003 Sb. 

  4) Vyhlá�ka �. 21/1979 Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského 
bá�ského ú�adu, kterou se ur�ují vyhrazená plynová za�ízení a stanoví n�které 
podmínky k zaji�t�ní jejich bezpe�nosti ve zn�ní vyhlá�ky �. 554/1990 Sb., na�ízení 
vlády �. 352/2000 Sb. a vyhlá�ky �. 395/2003 Sb. 

  5) Vyhlá�ka �. 50/1978 Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského 
bá�ského ú�adu o odborné zp�sobilosti v elektrotechnice ve zn�ní vyhlá�ky �. 
98/1982 Sb. 



���

�

  6) Vyhlá�ka �. 73/2010 Sb. O stanovení vyhrazených elektrických technických 
za�ízení , jejich za�azení do t�íd a skupin a o bli��ích podmínkách jejich bezpe�nosti a 
na�ízení vlády �. 352/2000 Sb.  

7) Zákon �. 67/2001 Sb., tj. úplné zn�ní zákona �. 133/1985 Sb., o po�ární 
ochran�, jak vyplývá ze zm�n provedených zákonem �. 425/1990 Sb., zákonem �. 
40/1994 Sb., zákonem �. 203/1994 Sb., zákonem �. 163/1998 Sb., zákonem �. 71/2000 
Sb. a zákonem �. 237/2000 Sb. ve zn�ní pozd�j�ích zm�n provedených zákonem �. 
320/2002 Sb. a provád�cí vyhlá�ky. 

8) Vyhlá�ka �. 48/1982 Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce, kterou se stanoví 
základní po�adavky k zaji�t�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení ve zn�ní 
vyhlá�ky �. 324/1990 Sb., vyhlá�ky �. 207/1991 Sb. a na�ízení vlády �. 352/2000 Sb. 

10) Související technické normy 

�SN 73 3050 Zemní práce. V�eobecné ustanovení 

�SN 73 2810 D�ev�né stavební konstrukce. Provád�ní 

�SN 73 2601 Provád�ní ocelových konstrukcí 

�SN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

�SN EN 13155 Je�áby - Bezpe�nost - Voln� zav��ené prost�edky pro 
uchopení b�emen 

�SN 33 2000-4-41 Elektrotechnické p�edpisy - Elektrická za�ízení - �ást 4: 
 Bezpe�nost - Kapitola 41: Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem 

�SN 33 2000-5-54 Elektrotechnické p�edpisy. Elektrická za�ízení. �ást 5: 
Výb�r a stavba elektrických za�ízení. Kapitola 54: Uzemn�ní a ochranné vodi�e 

Obecn� platí, �e: 

- P�ed zahájením prací musí být v�ichni pracovníci na stavb� pou�eni o 
bezpe�nostních p�edpisech pro v�echny práce, které p�icházejí do úvahy. Tato opat�ení 
musí být �ádn� zaji�t�na a kontrolována. 

- V�ichni pracovníci musí pou�ívat p�edepsané ochranné pom�cky. Na 
pracovi�ti musí být udr�ován po�ádek a �istota. Musí být dbáno ochrany proti po�áru a 
protipo�ární pom�cky se musí udr�ovat v pohotovosti. 

- Práce na el. Za�ízeních smí provád�t pouze k tomu ur�ený p�ezkou�ený 
elektriká�. P�ipojení elektrických vedení se mohou provád�t jen za odborného dozoru 
PRE. 

- P�i výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstra�né osv�tlení. P�i styku 
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s podzemními vedeními, hlavn� pak s kabely, je nutno vyrozum�t stavební dozor 
investora, který zabezpe�í dal�í postup. 

- Od ve�ejného provozu musí být jednotlivá staveni�t� odd�lena zábranami. 

- Na staveni�ti musí být výv�skou oznámena telefonní �ísla nejbli��í po�ární 
stanice, první pomoci a policie.  

- Podzemní investice je nutno p�ed zahájením prací �ádn� vytý�it a zabezpe�it 
b�hem prací proti po�kození. 

Na stavb� bude koordinátor stavebních prací, který bude zpracovávat �asový 
rozvrh a návaznosti stavebních prací v �ase. Jednotlivé návaznosti stavebních prací 
bude dle harmonogramu POV �e�it tento koordinátor a to ve fázi realizace stavby. 

Ke ka�dým rizikovým pracím � práce ve vý�ce, výkopové práce, práce spojené 
s montá�í objemných konstrukcí, manipulace s objemnými materiály apod., musí být 
zpracován technologický postup na provád�ní jednotlivých prací s opat�ením, které 
budou zkonzultovány s koordinátorem stavebních prací.  

k) Úpravy pro bezbariérové u�ívání výstavbou dot�ených staveb 

Stavba není �e�ena jako bezbariérová. 

l) Zásady pro dopravn� in�enýrské opat�ení 

P�íjezd staveni�tní dopravy k vjezdu na staveni�t� bude z místní komunikace. 

Dopravn� in�enýrská opat�ení nejsou pot�ebné. K omezení provozu na ve�ejných 
komunikacích vlivem staveni�tní dopravy nedojde.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby 

P�i provád�ní stavebních prací je nutno respektovat zejména: 

a) ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen pou�ívat p�edev�ím stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejich� hlu�nost nep�ekra�uje hodnoty stanovené v 
technickém osv�d�ení. 

P�i stavební �innosti bude nutno dodr�ovat povolené hladiny hluku pro dané 
období stanovené v NV �. 272/2011 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 
hluku a vibrací. Hladiny hluku v chrán�ném venkovním prostoru pro hluk ze stavební 
�innosti jsou následující: 
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v dob� od 06.00 do 07.00  55 dB 

v dob� od 07.00 do 21.00  60 dB 

v dob� od 21.00 do 22.00  55 dB 

v dob� od 22.00 do 06.00  45 dB, 

b) ochranu proti zne�i��ování ovzdu�í výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpe�it provoz dopravních prost�edk� produkujících ve 
výfukových plynech �kodliviny v mno�ství odpovídajícím platným vyhlá�kám a 
p�edpis�m o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 
stavebních stroj� se spalovacími motory omezovat na nejmen�í mo�nou míru, provád�t 
pravideln� technické prohlídky vozidel a pravidelné se�izování motor�. 

c) ochranu proti zne�i��ování komunikací a nadm�rné pra�nosti 

Vozidla vyjí�d�jící ze staveni�t� musí být �ádn� o�i�t�na, aby nedocházelo ke 
zne�i��ování ve�ejných komunikací zejména zeminou, betonovou sm�sí apod. P�ípadné 
zne�i�t�ní ve�ejných komunikací musí být pravideln� odstra�ováno.  Vozidla 
dopravující sypké materiály musí pou�ívat k zakrytí hmot plachty, vybouranou su� je 
nutno v p�ípad� zvý�ené pra�nosti zkráp�t. 

Na staveni�ti - u výjezdu ze staveni�t� bude zpevn�ná plocha výjezdu vyu�ita 
jako plocha pro mechanické do�i�t�ní vozidel vyjí�d�jících ze stavby.  

d) ochranu proti zne�i��ování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Odvád�ní srá�kových vod ze staveni�t� musí být zabezpe�eno tak, aby se 
zabránilo rozmá�ení povrch� ploch staveni�t�. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

p�edpokládaný termín zahájení stavby:                                               
 04/2017 

p�edpokládaný termín dokon�ení a zprovozn�ní stavby                    
 04/2019 

Celkovou lh�tu výstavby a podrobný postup stavebních a montá�ních prací 
stanoví vybraný zhotovitel stavby.  
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1. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, 
DISPOZI�NÍ A PROVOZNÍ �E�ENÍ, BEZBARIÉROVÉ 
U�ÍVÁNÍ STAVBY

Objekt infek�ní kliniky je rozd�len do t�í �ástí, které jsou pojmenovány jako 
objekt A, objekt B, objekt C. 

Objekt A- vstupní prostory a odpo�inkové zóny 
Objekt A je navr�ena jako p�ístup do kliniky pro náv�t�vy a jako odpo�inková 

zóna. Objekt je nepodsklepený o t�ech nadzemních podla�ích. V 1.NP se nachází 
vstupní hala, WC pro náv�t�vy, místnost ur�ená jako zázemí pro studenty p�sobící na 
klinice, jídelna pro zam�stnance a kancelá� primá�e, která je v�ak p�ístupná z objektu C. 
Z haly lze vstoupit do objekt� B a C. V hale je také umíst�no schodi�t� do vy��ích pater 
a osobní výtah. 

V 2.NP se nachází hala se schodi�t�m a osobním výtahem. Z haly lze vejít do 
l��kových odd�leních, které se nachází v objektech B a C. Na halu také navazuje zimní 
zahrada, slou�ící jako odpo�inek pro personál a náv�t�vy, a podle druhu nemoci pro 
pacienty. Z haly lze také vejít na terasu, ze které vede dal�í schodi�t� jak do 3.NP, tak i 
na zahradu, která je v úrovni 1.NP. 

V 3.NP je dispozice obdobná, jako v 2.NP. Místo terasy je v�ak navr�en balkon se 
schodi�t�m na 2.NP a z haly je vstup pouze do objektu C. 

Objekt B- D�tské odd�lení 
Objekt B je �áste�n� podsklepen a je navr�en jako dvoupodla�ní. V 1.PP se 

nachází strojovna vzduchotechniky, technická místnost pro celý objekt kliniky, sklad 
úklidových prost�edk�, sklad �istého prádla a sklad odpadu. Do 1.NP vede schodi�t� a 
výtah, který slou�í pro p�epravu nemocných na l��ku. 

1.NP je p�ístupné jak ze vstupu pro zam�stnance, kde je takté� situováno 
schodi�t� do 2.NP a l��kový výtah, tak je také p�ístupné z haly (objekt A). 1.NP je 
rozd�leno chodbou na �ást pro zam�stnance a na �ást ordinací. Ordinace jsou 
samostatn� p�ístupné z východní strany skrze hygienické filtry. V objektu B se nachází 
dv� ordinace. První blok ordinace sestávající se z dvou �ekáren ( navr�eno kv�li 
bezpe�nosti pacient�, aby nedo�lo k ohro�ení jejich zdraví p�i pobytu osoby s infek�ním 
onemocn�ním, které je lehce p�enosné na ostatní), WC pro  mu�e, �eny a osoby s 
omezenou schopností pohybu a samostatné ordinace, z ní� vedou dve�e do hlavní 
chodby objektu B. V druhém bloku ordinací jsou navr�eny stejné místnosti jako v bloku 
1., s tím, �e po�et místností zvy�uje je�t� sesterna a druhý filtr ( druhý blok ordinací je 
navr�ena jako a ambulan�ní �ást, kdy do n�j má p�ístup tém�� ka�dý pacient, proto musí 
sestra v sestern� pacienty rozd�lovat bu� do spole�né �ekárny, �i do samostatné, pokud 
by hrozilo ohro�ení zdraví ostatních osob.). V �ásti 1.NP se dále nacházejí �atny pro 
zam�stnance, k nim� p�íslu�í i sprchy, WC pro zam�stnance, úklidová místnost, 
místnost léka�� a takté� ordinace klinického psychologa s vlastní �ekárnou a WC pro 
pacienty. 

V 2.NP jdou místnosti p�ístupné z chodby, která navazuje na chodbu se 
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schodi�t�m a l��kovým výtahem, �i na halu v objektu A. Na podla�í se nachází 5 
pokoj� pro nemocné, jeden JIP pokoj, který je kontrolován ze sesterny, místnost léka��, 
láze� pro osoby neschopné samostatného pohybu a dr�ení t�la, místnost rodi�� s 
vlastním hygienickým zázemím (WC+sprcha), a WC pro zam�stnance. Ka�dý pokoj má 
svoji vlastní koupelnu s WC s filtr, p�es který vstupují a odcházejí náv�t�vy k 
nemocným (ve filtru si musí umýt ruce, obléknou ochranný od�v a za�ídit se podle 
instrukcí, které je pot�eba dodr�et p�i pobytu s nemocnou osobou, aby nedo�lo k 
naka�ení jak náv�t�vy samotné, tak ke zhor�ení nemoci pacienta.). 

Objekt C- Odd�lení pro dosp�lé 
Objekt B je �áste�n� podsklepen a je navr�en jako t�ípodla�ní. V 1.PP se nachází 

strojovna vzduchotechniky, sklad odpadu, dílna, skald �istého prádla a sklad materiálu. 
Do 1.NP vede schodi�t� a výtah, který slou�í pro p�epravu nemocných na l��ku. 

1.NP je p�ístupné jak ze vstupu pro zam�stnance, kde je takté� situováno 
schodi�t� do 2.NP a 3.NP a l��kový výtah, tak je také p�ístupné z haly (objekt A). 1.NP 
je rozd�leno chodbou na �ást pro zam�stnance laborato�í a na �ást ordinací. Ordinace 
jsou samostatn� p�ístupné z východní strany skrze hygienické filtry. V objektu C se 
nachází t�i ordinace. První blok ordinací se sestávajících se z dvou �ekáren ( navr�eno 
kv�li bezpe�nosti pacient�, aby nedo�lo k ohro�ení jejich zdraví p�i pobytu osoby s 
infek�ním onemocn�ním, které je lehce p�enosné na ostatní), WC pro  mu�e, �eny a 
osoby s omezenou schopností pohybu a samostatných dvou ordinací, z ní� vedou dve�e 
do hlavní chodby objektu C, p�i�em�  po�et místností zvy�uje je�t� sesterna a druhý filtr 
( tento blok ordinací je navr�ena jako a ambulan�ní �ást, kdy do n�j má p�ístup tém��
ka�dý pacient, proto musí sestra v sestern� pacienty rozd�lovat bu� do spole�né 
�ekárny, �i do samostatné, pokud by hrozilo ohro�ení zdraví ostatních osob.) V druhém 
bloku ordinací jsou navr�eny obdobné místnosti jako v bloku 1., s tím, �e pacienti 
vcházejí z filtru p�ímo do �ekárny a v bloku je navr�ena pouze jedna ordinace. V dal�í 
�ásti 1.NP objektu C se nachází místnost léka��, �atny, sprchy a WC pro zam�stnance, 
dv� laborato�e s p�íslu�nými sklady a filtrem, slou�ící pro vyhodnocování vzork�
odb�r�. V podla�í jsou také navr�eny kancelá�e (sekretariát a kancelá� hospodá�e), 
poradní sál a kuchy�ka pro zam�stnance. 

V 2.NP je disponováno 7 pokoj� pro pacienty, p�i�em� ka�dý pokoj má 
samostatnou koupenu s WC a filtr ((ve filtru si musí umýt ruce, obléknou ochranný 
od�v a za�ídit se podle instrukcí, které je pot�eba dodr�et p�i pobytu s nemocnou 
osobou, aby nedo�lo k naka�ení jak náv�t�vy samotné, tak ke zhor�ení nemoci 
pacienta.). JIP pokoj je kontrolován ze sesterny. V podla�í je dále navr�ena místnost 
léka��, láze� pro osoby neschopné samostatného pohybu a dr�ení t�la, WC pro 
zam�stnance a úpravna jídla. 2.NP je p�ístupné jak z objektu A, tak z chodby, kde ústí 
schodi�t� a l��kový výtah. 

3.NP je navr�eno dispozi�n� stejn� jako 2.NP. 3.NP je p�ístupné jak z objektu A, 
tak z chodby, kde ústí schodi�t� a l��kový výtah. 

Barevné a materiálové �e�ení je sou�ástí projektu.  

Objekt je zalo�en na pasech zakon�ených ztraceným bedn�ním. 
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Vrchní stavba je navr�ena z cihelných brou�ených blok� PROTHERM. objekt je 
zateplen u neprov�trávané fasády tepelnou izolací z �edi�ové vlny tl. 160mm ISOVER 
TF Profi, která je lepena a také kotvena minerálními zátkami ISOVER.  V �ásti 
prov�trávané fasády je objekt zateplen tepelnou izolací ze sklených vláken tl. 160mm 
ISOVER MULTIMAX 30. 

Nosná �ást st�e�ní konstrukce je z �elezobetonové stropní desky- v �ásti ploché 
st�echy. Sedlová st�echa je nesena d�ev�ným krovem typu hambálek. 

2. KONSTRUK�NÍ A STAVEBN� TECHNICKÉ 
�E�ENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

Pro realizaci stavby objektu je zvolena technologie výstavby z cihelných 
brou�ených blok� POROTHERM. 

Svislé obvodové nosné st�ny- zdivo je navr�eno z cihelných brou�ených blok�- 
POROTHERM 24 DRYFIX zd�no na zdící p�nu POROTHERM Dryfix. 

Vnit�ní nosné zdivo- POROTHERM 24 DRYFIX zd�no na zdící p�nu 
POROTHERM Dryfix., POROTHERM 19 AKU zd�no na zdící p�nu POROTHERM 
Dryfix.. 

Vnit�ní nenosné zdivo- POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX, POROTHERM 8 
PROFI DRYFIX zd�no na univerzální maltu pro tenkovrstvé zd�ní POROTHERM 
Profi. 

Zdivo je zalo�eno na malt� pro zalo�ení první �ady cihel- POROTHERM Profi 
AM. 

Stropní konstrukce- �elezobetonová stropní deska tl. 180mm. Tvar 
�elezobetonové desky a její vyztu�ení je v samostatné �ásti projektu.

Základové konstrukce- je navr�en betonový základový pás se ztraceným 
bedn�ním z betonových tvarovek rozm�r� 500/250/300mm. Rozm�ry (vý�ka a �í�ka) 
základového pasu a po�et �ad tvarovek ztraceného bedn�ní- viz. projektová 
dokumentace.

Objekt bude kompletn� izolován proti zemní vlhkosti a st�edn� vysokému obsahu 
radonu v p�dním vzduchu (nep�edpokládá se tlaková voda), dle �SN 73 0601- Ochrana 
staveb proti radonu z podlo�í. 

Jako st�e�ní krytina budou pou�ity keramické st�e�ní ta�ky Tondach. 

2.1 Spodní stavba 

2.1.1 Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou provád�ny do zeminy a �áste�n� do ztraceného 
bedn�ní. Objekt je zalo�en plo�n� na soustav� základových pas� z prostého betonu- 
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�í�ka a hloubka zalo�ení je prom�nná- je uvedena ve výkresové �ásti projektu- 
základové konstrukce. Na monolitické základové pasy budou vyzd�ny �ady ze 
ztraceného bedn�ní ZB 30 (500x300x250 mm)- po�et �ad je prom�nný dle hloubky 
zalo�ení. Propojení pasu a ztraceného bedn�ní bude provedeno výztu�í 10 425(V). V�dy 
je nutno respektovat geometrii a druh základ� dle projektové dokumentace, t�ída betonu 
C16/20. 

Hutn�ní podlo�í (násyp�) je stanoveno na Edef 45 Mpa (nebo stanoví odborný 
geolog po dohod� se statikem).  

Ve�keré zp�tné násypy budou hutn�ny Edef 45 MPa.  
K p�evzetí základové spáry bude p�izván odborný geolog realiza�ní firmy. 

Po obvodu základových konstrukcí bude vlo�en zemnící pásek FeZn  Ø10 mm, 
v ozna�ených místech vyta�en nad terén 1m. 

P�ed provád�ním betoná�e základových pas� se musí provést bedn�ní prostup�. 
Nad prostupy budou provedeny monolitické �elezobetonové p�eklady. 

2.1.2 Hydroizolace spodní stavby

Bude provedena celistvá spojitá (plynot�sná a vodot�sná) protiradonová izolace 
z modifikovaných asfaltových pás� v tl. min. 5 mm ( byl stanoven st�ední radonový 
index). Podklad bude p�ed pokládkou 2x penetrován. Hydroizola�ní pásy budou 
celoplo�n� nataveny plamenem k podkladu. Natavené hydroizola�ní pásy budou p�es 
sebe p�esahovat o 100 mm, spoje budou p�est�rkovány.  

Hydroizolace bude vyta�ena min. 300 mm nad upravený terén. 
Ve�keré spoje budou provedeny v po�adované kvalit�, aby byla zaji�t�na 

vodot�snost spoje a ochrana proti st�ednímu radonovému riziku. Izolace bude 
provedena kvalifikovanou firmou se zvý�enou pe�livostí zejména kolem prostup� sítí! 

2.2 Svislé nosné konstrukce

Obvodové nosné st�ny budou provedeny z brou�ených keramických cihel 
POROTHERM 24 ProfiDtyfix spojované zdící p�nou POROTHERM ProfiDryfix. 
Zdivo je zatepleno tepelnou izolací tl. 160mm z �edi�ové vlny nebo tepelné izoalce ze 
sklených vláken- dle typu konstrukce obvodového zdiva (prov�trávaná/ neprov�trávaná 
fasáda). Kotvení tepelné izolace musí být provedeno tak, aby uneslo zatí�ení 
jednotlivých povrchových úprav. 

2.3 Vodorovné nosné konstrukce

2.3.1 Stropní konstrukce

Stropní konstrukce je navr�ena jako �elezobetonová deska tl. 180mm. Vyztu�ení a 
tvar stropní konstrukce je v samostatné �ásti projektu- D4- Návrh betonové stropní 
desky. 

Stropní konstrukce je chrán�na po�árním podhledem.
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2.3.2 P�eklady

P�eklady v nosných zdech jsou provedeny jako POROTHERM P�EKLAD 
KP11,5 �i �elezobetonové p�eklady nad prosklenou fasádou. P�eklady vnit�ních 
konstrukcí jsou �e�eny pomocí POROTHERM P�EKLADU KP11,5 �i KP7.  

2.4 Schodi�t�
Schodi�t� jsou navr�ena jako �elezobetonová oblo�ená keramickými dla�dicemi. 

P�i�em� schodi�t� umíst�ná u vstup� pro zam�stnance jsou navr�ena jako monolitická 
�elezobetonová schodi�t�. Ostatní schodi�t� jsou navr�ena jako prefabrikovaná schodi�t�
zhotovená odbornou firmou. 

2.5 Krov
Nosná �ást st�e�ní konstrukce je z �elezobetonové stropní desky- v �ásti ploché 

st�echy. Sedlová st�echa je nesena d�ev�ným krovem typu hambálek. Plochá st�echa je 
opat�ena st�e�ní hydroizolací FATRAFOL. Na sedlové st�e�e (sklon 25°) jsou nav�eny 
keramické ta�ky TONDACH. 

2.6 Komíny
V objektu nejsou navr�ena za�ízení, která pro svoji funkci pot�ebují návrh 

komínu. 

2.7 P�í�ky 

2.7.1 Vnit�ní p�í�ky

Navr�ené p�í�ky jsou z brou�ených cihel POROTHERM 11,5 PROFI 
DRYFIX, POROTHERM 8 PROFI DRYFIX zd�no na univerzální maltu pro 
tenkovrstvé zd�ní POROTHERM Profi.  

Ve�keré d�lící konstrukce jsou navr�eny tak, aby spl�ovaly po�adavky na 
d�lící konstrukce vyplývající z po�árn� bezpe�nostního �e�ení stavby (zpráva po�árního 
specialisty je nedílnou sou�ástí této dokumentace), hygienické limity na akustický 
útlum vyplývající z akustické studie. 

Pokud není v dokumentaci ZTI uvedeno jinak, ve�keré rozvody vnit�ního 
vodovodu a kanalizace budou vedeny v instala�ních p�izdívkách.  

Zakreslení a rozm�ry za�izovacích p�edm�t� ve stavebních výkresech, 
jako nap�. pra�ka, su�i�ka, vybavení kuchy�ského koutu, vestav�né sk�ín�, apod., jsou 
schematické (ilustra�ní), slou�í pouze k projek�ním ú�el�m jednotlivých profesí, budou 
sou�ástí dodávky klienta, nelze odm��ovat z výkresu, p�esné rozm�ry je nutné zam��it 
dle skute�nosti na stavb�!  
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2.8 Výpln� otvor�

2.8.1 Dve�e

Vnit�ní dve�e budou specifikovány v rámci interiéru. Jedná se o interiérové dve�e 
s oblo�kovou zárubní. Vchodové dve�e budou bezpe�nostní plastové. vzhled vstupních 
dve�í bude p�ed objednáním up�esn�n investorem a architektem. 

2.8.2 Okna

Na celém objektu jsou okna a dve�e plastová. 
Provedení oken nutno ov��it výrobcem oken, v p�ípad�, �e by nebylo mo�né 

vyrobit plastová okna v rozm�rech po�adovaných projektem, budou okna nahrazena za 
kovová. 

Okna jsou otvíravá a sklopná. Prosklenou �ást fasády v objektu A tvo�í sklen�ná 
fasáda. 

Okna jsou v letních obdobích stín�na d�ev�nými okenicemi, které budou 
upevn�ny na fasádu a jejich pohyb bude zaji�t�n pomocí pojezdu na kolejni�kách. 

Typy oken a sklen�né fasády, jejich ulo�ení a vlastnosti jsou podrobn�ji uvedeny 
v projektu.  

Venkovní parapety provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, vnit�ní 
parapety � postformingované parapetní desky s nosem.  

Okna budou kotvena páskovými kotvami. Na dodávku oken si dodavatel 
vypracuje výrobní dokumentaci z hlediska otevírání, �len�ní. 

2.9 Podhledy
Jedná se o SDK podhledy, které jsou svými vlastnostmi vhodné pro pou�ití do 

prostor� s vysokými hygienickými nároky (nemocnice) a dále pak pro jejich po�ární 
vlastnostmi. 

2.10 Obvodové fasádní plá�t�
Z d�vodu architektonického ztvárn�ní objektu a docílení plasticity fasády je na 

objektu vyst�ídáno více materiál�. 
Fasády objektu jsou �e�eny tenkovrstvou omítkou, d�ev�ným obkladem z prken ze 

sibi�ského mod�ínu tl. 13 mm, skládaným obkladem z b�idlicových pásk� tl. 10mm.  
Zateplení celé stavby je provedeno tepelnou izolací - u neprov�trávané fasády tepelnou 
izolací z �edi�ové vlny tl. 160mm ISOVER TF Profi, která je lepena a také kotvena 
minerálními zátkami ISOVER.  V �ásti prov�trávané fasády je objekt zateplen tepelnou 
izolací ze sklených vláken tl. 160mm ISOVER MULTIMAX 30. 

Kotvení tepelné izolace musí být provedeno tak, aby uneslo zatí�ení jednotlivých 
povrchových úprav. 

Zp�sob kotvení se �ídí p�edpisy Cechu izolatér�, v rozích kolem oken musí být 
provedeno na�íznutí desky do rohu, tak aby nevznikaly spáry v náro�í. 
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Vn�j�í tenkovrstvá silikátová probarvená omítka 

Barevné �e�ení viz výkresová �ást. P�ed realizací budou p�edlo�eny (naneseny na 
fasádu) vzorky 1x1m jednotlivých omítek k odsouhlasení. Dodavatel musí zaru�it, �e 
vzorky p�edlo�ené (p�i dodr�ení po�adované zrnitosti a odstínu) vyhovují výrobcem 
povolené hodnot� sv�telné odrazivosti (HBW) a je mo�né je naná�et na daný podklad! 
Barevné kombinace omítek jsou patrné z výkres� pohled� ve výkresové �ásti 
dokumentace. 

Maximální p�ípustná nerovnost podkladu je 10 mm/m. Základní vrstva se provádí 
v tlou�	ce 3-6 mm. Základní vrstva musí být vyztu�ena v celé své plo�e. Výztu� 
základní vrstvy musí být kryta vrstvou st�rkové hmoty tlustou minimáln� 1 mm (resp. 
0,5 mm v místech vzájemného p�ekrytí jednotlivých pás� sklen�né sí	oviny). Sklen�ná 
sí	ovina se p�ekrývá v plo�e (na styku dvou pás� sklen�né sí	oviny), na náro�ích, 
ost�ních, okrajích dilata�ních polí, p�i zahájení obkladu pomocí montá�ní lat�. Ost�ní a 
náro�í se vyztu�ují pomocí náro�ních li�t Kombi. V místech s p�edpokládanou 
koncentrací nap�tí se musí navrhnout zesilující vyztu�ení. Zvý�ení odolnosti systému 
proti mechanickému po�kození (nap�. v soklové �ásti) se dosáhne zesilujícím 
vyztu�ením pomocí sklen�né sí	oviny nebo s pou�itím pancí�ové sí	oviny 
R_330(kladou se v první vrstv� na sraz) a sklen�né sí	oviny ve druhé vrstv�, p�ípadn�
dvojitým vyztu�ením základní vrstvy v po�adované plo�e. 

2.11 St�e�ní plá�t�

St�e�ní konstrukce objektu je �e�ena pomocí sedlové st�echy o sklonu 25°. 
Nosným prvkem krovu jsou d�ev�né p�íhradové vazníky. Jako st�e�ní krytina jsou 
navr�eny betonové st�e�ní ta�ky.  

Pokládka krytiny musí probíhat podle návodu a zásad výrobce. 

Oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm. Ve�keré 
klempí�ské prvky oplechování budou provedeny v odpovídající síle materiálu a v 
souladu s p�íslu�nou �SN. 

2.12 Úpravy povrch�

2.12.1 Omítky

Vnit�ní omítky:

Jedná se o technologii výstavby z keramických brou�ených cihel POROTHERM,  
které budou opat�eny omítkou a  nát�ry dle po�adavk�: hygienických, fyzikálních a  
investora. 

V�echny omítky budou na rozích opat�eny vyztu�ujícími rohovými profily 
z bílého kovu.  

Ve�keré omítky na st�ny, budou opat�eny ot�ruvzdornými prody�nými 
akrylovými malbami. 
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Venkovní omítky:

Venkovní zdivo bude omítáno na zateplovací systém venkovní tenkovrstvou 
omítkou. (typ bude up�esn�n architektem). 

2.12.2 Obklady

Vnit�ní obklady:

Jedná se o obklady interiéru a to v prostorech hygienického zázemí. Obklady 
provést dle projektu interiéru. Typy obklad� a jejich rozm�r budou �e�eny v rámci 
projektu interiéru. Spárování bude provedeno spárovacími tmely odolnými proti vod�. 
Obklady vn�j�ích roh� budou opat�eny li�tami.  

Venkovní obklady:

Jedná se o d�ev�ný obklad ze sibi�ského mod�ínu tl. 13 mm � rozmíst�ní dle PD. 
Provedený na podp�rném ro�tu s v�tranou vzduchovou mezerou. Obklad je �roubovaný 
na ro�t nerezovými vruty. Spodní a horní zakon�ení fasády je t�eba opat�it m�í�kou.  

Dal�ím matriálem pro venkovní obklad je skládaný kamenný obklad z 
b�idlicových pásk�, které jsou lepeny na cemento-vláknitou desku vyztu�enou skelnými 
vláky. Mezi obvodovým nosným zdivem a obkladem fasády je provedena v�traná 
vzduchová mezera. Spodní a horní zakon�ení fasády je t�eba opat�it m�í�kou.  

2.13 Izolace

2.13.1 Izolace tepelné

Objekt je zateplen u neprov�trávané fasády tepelnou izolací z �edi�ové vlny tl. 
160mm ISOVER TF Profi, která je lepena a také kotvena minerálními zátkami 
ISOVER.  V �ásti prov�trávané fasády je objekt zateplen tepelnou izolací ze sklených 
vláken tl. 160mm ISOVER MULTIMAX 35. 

Podlaha na zemin� je zateplena tepelnou izolací tl. 120mm ISOVER EPS 
PERIMETR. 

Stavba je dále zateplena v úrovni stropní konstrukce nad posledním u�itným 
podla�ím tepelnou izolací pro zateplení p�dy s pochozí podlahou ISOVER EPS tl. 
200mm. 

2.13.2 Izolace proti vod� a zemní vlhkosti

Protiradonová izolace z modifiovaných asfaltových pás� o min. tlou�	ce 5 mm 
bude provedena celistv� spojit�- vodot�sn� a plynot�sn�, jeliko� radonový index byl 
stanoven jako st�ední.  Izolace bude provedena kvalifikovanou firmou se zvý�enou 
pe�livostí zejména kolem prostup� sítí! 
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V koupelnách bude pod keramický obklad pou�ita hydroizola�ní st�rka. Ve�keré 
spárování bude provedeno spárovacími tmely odolnými proti vod�.  

Na WC a ve vlhkých provozech bude pod keramickou dla�bu provedena 
hydroizola�ní, která bude vyta�ena na st�nu do vý�ky min. 150 mm. Keramická dla�ba 
bude vyspárována tmely odolnými proti vod�. 

2.14 Podlahy 

2.14.1 Provedení podlah
Jedná se p�edev�ím o ná�lapnou vrstvu z vinylového materiálu, který je vhodný 

pro pou�ití ve zdravotnických provozech, a v koupelnách a hygienických filtrech o 
keramickou dla�bu. Výb�r barev ná�lapných vrstev bude �e�en s architektem a 
investorem p�i realizaci.  

V koupelnách a místnostech s vlhkým provozem je nutno chránit konstrukci proti 
vod� izolací. 

V�echna souvrství podlahových konstrukcí v�etn� ná�lapných vrstev budou 
dilatována v souladu s technologickými p�edpisy výrobc�, platnými �SN a provád�cími 
p�edpisy. 

T�ída protiskluznosti jednotlivých ná�lapných vrstev musí odpovídat funkci 
p�íslu�né místnosti. 

P�echody na jinou podlahovou krytinu budou �e�eny pomocí zabudovaných 
p�echodových li�t. Tento p�echod bude proveden v�dy pod dve�ním k�ídlem. Li�ta bude 
zapu�t�ná - horní úrove� li�ty bude v úrovni �isté podlahy. 

Dilatace ná�lapných vrstev budou �e�eny pomocí dilata�ních zabudovaných li�t. 
Dilatace budou provedeny dle technologických p�edpis� výrobce. 

Ve�keré spárování bude provedeno spárovacími tmely odolnými vod�.  
V mokrých provozech bude pod keramickou dla�bu provedena hydroizola�ní 

st�rka, která bude vyta�ena na st�nu do vý�ky min. 150 mm. 
V�echny podlahy budou provedeny se soklem. 

2.15 Parozábrany
Parozábrany budou provedeny ve  st�e�ních a obvodových konstrukcích. 
Fólie se napojuje v�dy nad podporou p�ekrytím cca 100 mm a následným 

p�elepením páskou. Spoj se následn� zaji�	uje latí vnit�ního ro�tu. Spoj fólie musí být 
v�dy sev�en mezi dv� tuhé konstrukce. 

Spoj se zaji�	uje p�ítla�nou li�tou nebo jinou dostate�n� tuhou konstrukcí. 
Ve�keré prostupy kabel�, potrubí apod. parot�snící vrstvou se t�sní systémovými 
man�etami. Potrubí v kontaktu s parot�snící vrstvou nesmí mít teplotu vy��í ne� 50°C. 
Prostupuje-li parot�snící vrstvou vedení v chráni�ce, je nutné ut�snit chráni�ku v 
parot�snící vrstv� a zárove� vedení v chráni�ce. 
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2.16 Truhlá�ské výrobky
Sou�ástí truhlá�ských výrobk� jsou vnit�ní dve�e, vnit�ní parapety. Parapetní 

desky budou z postformingových desek. 

2.17 Klempí�ské výrobky
Ve�keré klempí�ské prvky oplechování budou provedeny z poplastovaného plechu 

tl. 0,7 mm v souladu s p�íslu�nou normou �SN.  

2.18 Kovové konstrukce

V�echny kovové konstrukce, pokud není uvedeno jinak, budou chrán�ny podle 
následujících pravidel. 

•   konstrukce zabudované (nevystavení p�ímému vlivu vlhkosti) � nát�r zákl. 
barvou + nát�r finální povrchovou úpravou, systémové lakové souvrství 

•   konstrukce vystavené vzdu�né vlhkosti (neviditelné) � �árové pozinkování 

•   viditelné konstrukce � �árové pozinkování + prá�ková barva   

2.19 Dilata�ní spáry

Infek�ní klinika je dilata�n� d�lena do t�ech �ástí. Na objekt  A- vstupní a 
stravovací prostory, objekt B- d�tské odd�lení, objekt C- odd�lení pro dosp�lé. 

Dilata�ní spára mezi jednotlivými objekty je vypln�na izolací ISOVER EPS 
GREYWALL tl. 50mm. 

2.20 Vnit�ní parapety

Vnit�ní parapety oken budou ve v�ech podla�ích provedeny z postformingových 
desek MDF tl. 19 mm s povrchovou úpravou lamino s p�edním nosem, barva dle 
projektu interiéru. Parapetní desky budou provedeny na celou �í�ku okenních otvor�. 
Spára mezi parapetní deskou a ost�ním bude za�i�t�na tmelem v p�íslu�ném barevném 
odstínu. Stejn� tak spára mezi parapetní deskou a okenním rámem. V�echny parapety 
budou demontovatelné. 

2.21 Instala�ní revizní dví�ka

Ve�keré konstrukce v�etn� revizních a vstupních dví�ek k vedením instalací 
budou provedeny jako zadla��ovací na magnety. 

Ve�keré za�izovací p�edm�ty v koupelnách vybavené zápachovou uzáv�rkou, 
budou mít k této uzáv�rce zaji�t�n p�ístup umo��ující �i�t�ní. 

Pro sprchové kouty jsou navr�ena revizní dví�ka na bázi magnetu uchyceného 
k obkladu. Spáry t�chto revizních otvor� budou pouze zasilikonovány. 
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2.22 Protiradonová opat�ení
Podle posudku na výskyt radonu v �e�ené oblasti byl stanoven st�ední radonový 

index. Bude provedena plynot�sná a vodot�sná izolace z modifikovaných asfaltových 
pás� v tl. min. 5 mm. Izolace bude provedena kvalifikovanou firmou se zvý�enou 
pe�livostí zejména kolem prostup� sítí! Provád�cí firma dolo�í vhodnost dodávané 
hydroizolace pro tento stupe� radonového indexu výpo�tem! 

2.23 Odpady

V objektu bude jak b��ný odpad, tak nemocni�ní a laboratorní odpad.  B��ný 
odpad bude ukládán v míst� pro sklad odpadu ur�eném a odvá�en nejmén� 1x týdn�. 
Nebezpe�ný odpad (toxický, ...) bude ukládán do speciálních nádob a minimáln�
dvakrát denn� z místností odná�en a ukládán na vymezeném sb�rném míst�, ze kterého 
bude nejmén� 2x týdn� odvá�en.  Z celého budoucího provozu bude produkován  
toxický nebo nebezpe�ný odpad b��ný pro nemocni�ní a laboratorní provozy. 

2.24 P�ípojky, prostupy pro p�ípojky
Objekt bude napojen venkovním vodovodem na stávající vodovod ve m�st�

�umperk pomocí nov� budované vodovodní p�ípojky. 
Spla�kové vody budou napojeny na stávající kanalizaci ve m�st� �umperk pomocí 

napojení nov� zbudované kanaliza�ní p�ípojky. 
Srá�kové vody bude ze st�echy RD a gará�e svedena pomocí de�	ové kanalizace 

do p�ilehlé vodní plochy.  Likvidace srá�kových vod ze zpevn�ných ploch betonové 
dla�by bude probíhat p�irozen� spárami p�es konstruk�ní �t�rkodr	ové vrstvy do 
zemního profilu a dle sklonových pom�r� po vytvo�ení soust�ed�ného odtoku p�i déle 
trvajících srá�kách také do p�ilehlých zelených ploch. 

Objekt bude napojen nov� zbudovanou p�ípojkou na stávající plynovodní potrubí 
ve m�st� �umperk. 

Objekt bude napojen venkovním rozvodem na nov� zbudované vedení NN ve 
m�st� �umperk.  

Objekt je napojen nov� zbudovanou teplovodní p�ípojkou na stávající teplovod ve 
m�st� �umperk. 

Vedení ve�kerých in�enýrských sítí, by m�lo být p�edem ov��eno na stavb�, 
investor zajistí u p�íslu�ných správc� vytý�ení stávajících podzemních in�enýrských 
sítí! 

Ve�keré p�ípojky budou provedeny dle po�adavk� správc� jednotlivých sítí. 

2.25 Po�ární ochrana
Stávající i nov� navr�ené konstrukce by svými vlastnostmi m�ly spl�ovat 

po�adavky na po�ární odolnost konstrukcí. 
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2.26 Kotvící prvky

Ve�keré kotvící prvky pro kotvení svislých i vodorovných instalací a 
technologických za�ízení budou provád�ny v montá�ním systému HILTI. Musí být v�dy 
zamezen p�enos vibrací a hluku do konstrukce. 

Kotvení fasádních a okenních konstrukcí musí být provedeno systémovým 
zp�sobem místními nebo pr�b��nými kotevními prvky z hliníku, nerezové oceli nebo 
�árov� pozinkovaných ocelových prvk� s duplexovou úpravou. tl. materiálu se �ídí 
statickými po�adavky na jednotlivé kotvy, av�ak u ocelových nosných kotev nesmí být 
pou�it materiál o men�í tl. ne� 5,0 mm (s výjimkou pr�b��ných ocelových kotev o tl. 3 
mm, pokud vyhoví jak z hlediska statiky tak i akustiky).  

2.27 Stavební dodávka neobsahuje

Stavební dodávka neobsahuje následující polo�ky: 

Vybavení nábytkem.

3. STAVEBNÍ FYZIKA � TEPELNÁ TECHNIKA, 
OSV�TLENÍ, OSLUN�NÍ, AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE � 
POPIS �E�ENÍ, VÝPIS POU�ITÝCH NOREM

Tepelná technika 

Nov� navr�ené konstrukce spl�ují parametry stanovené normou �SN 73 0540-2. 

Pro spln�ní po�adavku energetické náro�nosti budovy podle vyhl. �.148/2007 
Sb. jsou navr�ena okna, obvodové st�ny, st�echy dle p�íslu�ných tepeln� technických 
po�adavk�. Tepeln� technické vlastnosti oken, obvodových st�n a st�e�ních konstrukcí 
jsou popsány v p�íslu�ných kapitolách v této technické zpráv�. 

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je sou�ástí dokladové �ásti. 

Ve�keré nov� navr�ené obytné místnosti dle p�íslu�né normy proslun�ny. 

Osv�tlení 

Ve�keré obytné místnosti mají dostate�né denní osv�tlení. 

�SN 73 0580-1 Denní osv�tlení budov � �ást 1: Základní po�adavky 

�SN 73 0580-2 Denní osv�tlení budov � �ást 2: Denní osv�tlení obytných 
budov stanoví po�adavky na úrove� denního osv�tlení v obytných budovách takto: 

V obytných místnostech s bo�ním osv�tlením musí být ve dvou kontrolních 
bodech v polovin� hloubky místnosti, vzdálených 1m od vnit�ních povrch� bo�ních st�n 
hodnota �initele denní osv�tlenosti nejmén� 0,7% nejdále 3m od okna a pr�m�rná 



���

�

hodnota z obou t�chto bod� nejmén� 0,9%. Jsou-li okna ve dvou stýkajících se st�nách, 
posta�í, je-li tento po�adavek alespo� u jedné z obou dvojic t�chto kontrolních bod�. 

Oslun�ní 

Oslun�ny jsou ve�keré obytné i pobytové místnosti.

Obytná místnost se pova�uje za proslun�nou, jsou-li spln�ny následující 
podmínky: 

 a) p�dorysný úhel slune�ních paprsk� hlavní p�ímkou roviny okenního otvoru 
musí být nejmén� 30°, hlavní p�ímka roviny je p�ímka, která je pr�se�nicí této roviny s 
vodorovnou rovinou; 

b) p�ímé slune�ní zá�ení musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním 
otvorem nebo otvory, krytými pr�hledným a barvy nezkreslujícím materiálem, jejich� 
celková plocha vypo�tená ze skladebných rozm�r� je rovna nejmén� jedné desetin�
podlahové plochy místnosti; nejmen�í skladebný rozm�r osv�tlovacího otvoru musí být 
alespo� 900 mm; �í�ka oken umíst�ných ve sklon�né st�e�ní rovin� m��e být men�í, 
nejmén� v�ak 700 mm; 

c) slune�ní zá�ení musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovin�
vnit�ního zasklení ve vý�ce 300 mm nad st�edem spodní hrany osv�tlovacího otvoru, ale 
nejmén� 1 200 mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti; 

d) vý�ka slunce nad horizontem musí být nejmén� 5°; 
e) p�i zanedbání obla�nosti musí být dne 1. b�ezna a 21. �ervna doba proslun�ní 

nejmén� 90 minut. Po�adovanou dobu proslun�ní pro den 1. b�ezna lze nahradit bilancí, 
p�i které je mimo p�estupné roky celková doba proslun�ní ve dnech od 10. února do 21. 
b�ezna v�etn� 3 600 minut (jedná se o 40 dní s pr�m�rnou dobou proslun�ní 90 minut). 

Akustika/hluk 

Stavba odolává �kodlivému p�sobení vlivu hluku. Stavba zaji�	uje úrove� hluku 
tak, aby neohro�ovala zdraví lidí a zví�at. 

Vibrace 

Stavba odolává �kodlivému p�sobení vlivu vibrací. Stavba zaji�	uje úrove�
vibrací tak, aby neohro�ovala zdraví lidí a zví�at.

Ve�keré nov� navr�ené konstrukce a �e�ení musí být provedeny v souladu 
s p�íslu�nou �SN.



�

�

���

�

3. Záv�r

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby infek�ní kliniky ve m�st�
�umperk, který je dopln�n o výpo�et �elezobetonové stropní desky a návrh 
vzduchotechniky nad vybranými �ástmi objektu.  

P�i navrhování konstrukcí a jejich skladeb byly zohled�ovány po�adavky norem, 
vyhlá�ek a hygienické po�adavky na stavbu, dále pak po�adavky na po�ární bezpe�nost 
a ochranu stavby proti hluku a �í�ení tepla konstrukcí. Specifická místa v objektu, kde 
bylo t�eba podrobn� popsat jejich konstruk�ní �e�ení jsou popsány v p�íslu�ných 
detailech. 

V projektové dokumentaci, oproti studii, do�lo ke zm�nám, a to hlavn� vý�kovým 
uspo�ádáním objektu, zm�nou  nosné konstrukce st�echy nad objektem B. Dále byla 
mírn� pozm�n�na dispozice v 1.NP v ordina�ní �ásti, kde byla navr�ena samostatná 
�ekárna pro nemocnou osobu.  

Tato diplomová práce obsahuje technické zprávy, situa�ní výkresy, p�ípravné a 
studijní práce, architektonicko-stavební �e�ení,  stavebn�-konstruk�ní �e�ení, po�árn�
bezpe�nostní �e�ení, návrh �elezobetonové stropní desky, návrh vzduchotechniky, 
posouzení konstrukce z hlediska stavební fyziky. 

V diplomové práci jsem se nau�ila, jaké jsou po�adavky na zdravotnická za�ízení, 
které jsem se nadále sna�ila do projektu zapracovat, aby projekt vyhovoval nejen 
po�adavk�m norem a vyhlá�ek, ale také specifickým po�adavk�m na infek�ní budovy a 
po�adavk�m investora. P�i �e�ení individuálních konstruk�ních detail� jsem pracovala s 
novými konstruk�ními materiály a materiály, které se �asto ve výstavb� nepou�ívají.   
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4. Seznam pou�itých zdroj�

Normy, vyhlá�ky, zákony 

Zákon �. 350/2012 Sb., zákon, kterým se m�ní zákon �. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�. a n�které 
související zákony  

zákon �. 133/1998 Sb. o technických podmínkách po�ární ochrany staveb 
vyhlá�ka MV�R 23/2008 Sb. + zm�na Z: 268/2011 O technických podmínkách po�ární 
ochrany staveb 

zákon �. 406/2006 Sb., o hospoda�ení s energií 

�SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb: kreslení výkres� stavební �ásti 

�SN 73 0540 Tepelná technika budov 

�SN 73 0540-2 Tepelná technika budov. �ást 2: Funk�ní po�adavky 

�SN 73 0532  Akustika- Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobk�- po�adavky 

�SN 73 0810:06/2005- Po�ární bezpe�nost staveb- Spole�ná ustanovení 

�SN 73 0802:05/2009- Po�ární bezpe�nost staveb- Nevýrobní objekty 

�SN 73 0835 Po�ární bezpe�nost staveb- Budovy zdravotnických za�ízení a sociální 
pé�e 

�SN 73 0873:06/2003- Po�ární bezpe�nost staveb- Zásobování po�ární vodou 

�SN 73 0035 Zatí�ení stavebních konstrukcí 

�SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

�SN 36 0011 � 1 M��ení osv�tlení vnit�ních prostor�. �ást 1: Základní ustanovení

�SN 36 0011 � 2 M��ení osv�tlení vnit�ních prostor�. �ást 1: M��ení denního osv�tlení

�SN 36 0020 � 1 Sdru�ené osv�tlení. �ást 1: Základní po�adavky

EN ISO 10077 Tepelné chování oken, dve�í a okenic  

EN ISO 13788 Tepeln�- vlhkostí chování stavebních dílc� a stavebních prvk�



�

�

���

�

EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích 

EN ISO 13790 Energetická náro�nost budov- výpo�et spot�eby energie na vytáp�ní a 
chlazení 

EN ISO 13370 Tepelné chování budov- p�enos tepla zeminou 

EN ISO 13789 Tepelné chování budov- m�rné tepelné toky prostupe tepla a v�tráním 

EN ISO 13792 Tepelné chování budov- výpo�et vnit�ních teplot v místnosti v letním 
období bez strojního chlazení 

�SN EN ISO 717-1 Akustika: Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách 

�SN EN ISO 717-2 Akustika: Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách, �ást 2: Kro�ejová nepr�zvu�nost 

�SN EN ISO 140-1 Akustika. M��ení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách. �ást 3: Laboratorní m��ení vzduchové nepr�zvu�nosti stavebních konstrukcí 

Vyhlá�ka �.23/2008 Sb., o technických podmínkách po�ární ochrany staveb 

Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhlá�ka �. 343/2009 Sb., o hygienických po�adavcích na prostory a provoz za�ízení a 
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5. Seznam pou�itých zkratek a symbol�

1.NP  1. nadzemní podla�í 
2.NP  2. nadzemní podla�í 
3.NP  3. nadzemní podla�í 
1.PP  1. podzemní podla�í 
Bet.  Beton 
EPS  Expandovaný polystyren 
Ker.  Keramika 
max.  Maximální 
min.  Minimální 
nap�.  Nap�íklad 
os. vzd. Osová vzdálenost 
Pozn.  Poznámka 
PT  P�vodní terén 
PUR  Polyuretan 
SPB  Stupe� po�ární bezpe�nosti 
T.I.  Tepelná izolace 
TUV  Teplá u�itková voda 
TZB  Technické za�ízení budov 
tl.  Tlou��ka 
UT  Upravený terén 
vyhl.  Vyhlá�ka 
VZT  Vzduchotechnika 
XPS  Extrudovaný polystyren 
Zákl.  Základ 
�b.  �elezobeton 

�  Sou�et 
  Sou�initel prostupu tepla 
�  Hustota látky 
A  Plocha 
cnom  Krytí výztu�e 
d  Pr�m�r kruhu 
fk  Charakteristická pevnost 
H  Výh�evnost  
h  Vý�ka  
l  Délka 
Md  Návrhový moment 
Q  Mno�ství tepla 
Rw  Vá�ená laboratorní nepr�zvu�nost 
S  Plocha 
v  Rychlost vzduchu 
V  Pr�tok vzduchu 
Vd  Návrhová posouvající síla 
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6. Seznam p�íloh 

TEXTOVÁ �ÁST 
a) Titulní list 
b) Zadní V�KP 
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d) Bibliografická citace V�KP 
e) Prohlá�ení autora o p�vodnosti práce, podpis autora 
f) Pod�kování 
g) Obsah 

1. Úvod 
2. Vlastní text práce 
 A- Pr�vodní zpráva 
 B- Souhrnná technická zpráva 
 D- Technická zpráva 
3. Záv�r 
4. Seznam pou�itých zdroj�
5. Seznam pou�itých zkratek a symbol�
6. Seznam p�íloh 
7. P�ílohy 

SEZNAM SLO�KY B- P�ÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
B1  P	DORYS 1.NP 
B1.A  P	DORYS 1.NP- OBJEKT A 
B1.B  P	DORYS 1.NP- OBJEKT B 
B1.C  P	DORYS 1.NP- OBJEKT C 
B2  P	DORYS 1.PP 
B2.B  P	DORYS 1.PP- OBJEKT B 
B2.C  P	DORYS 1.PP- OBJEKT C 
B3  P	DORYS 2.NP 
B3.A  P	DORYS 2.NP- OBJEKT A 
B3.B  P	DORYS 2.NP- OBJEKT B 
B3.C  P	DORYS 2.NP- OBJEKT C 
B4  P	DORYS 3.NP 
B4.A  P	DORYS 3.NP- OBJEKT A 
B4.C  P	DORYS 3.NP- OBJEKT C 
B5.1  POHLED SEVERNÍ, POHLED JI�NÍ 
B5.2  POHLED VÝCHODNÍ, POHLED ZÁPADNÍ 
B5.3  POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, POHLED SEVEROZÁPADNÍ 
B5.4  POHLED JIHOVÝCHODNÍ, POHLED JIHOZÁPADNÍ 
B6  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
B7  STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP 
B8  STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP 
B9  STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP 
B10  STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 3.NP 
B11  ST�E�NÍ KONSTRUKCE 
B12  �EZ A-A 
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SEZNAM  SLO�KY C- SITUA�NÍ �E�ENÍ 
C1  SITUA�NÍ VÝKRES �IR�ÍCH VZTAH	
C2  KATASTRÁLNÍ SITUA�NÍ VÝKRES 
C3  KOORDINA�NÍ SITUA�NÍ VÝKRES 

SEZNAM SLO�KY D1.1.- ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ �E�ENÍ
D1.1.1.A P	DORYS 1.NP- OBJEKT A 
D1.1.1.B P	DORYS 1.NP- OBJEKT B 
D1.1.1.C P	DORYS 1.NP- OBJEKT C 
D1.1.2.B P	DORYS 1.PP- OBJEKT B 
D1.1.2.C P	DORYS 1.PP- OBJEKT C 
D1.1.3.A P	DORYS 2.NP- OBJEKT A 
D1.1.3.B P	DORYS 2.NP- OBJEKT B 
D1.1.3.C P	DORYS 2.NP- OBJEKT C 
D1.1.4.A P	DORYS 3.NP- OBJEKT A 
D1.1.4.C P	DORYS 3.NP- OBJEKT C 
D1.1.5.A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE- OBJEKT A 
D1.1.5.B ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE- OBJEKT B 
D1.1.5.C ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE- OBJEKT C 
D1.1.6.B STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP- OBJEKT B 
D1.1.6.C STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP- OBJEKT C 
D1.1.7.A STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP- OBJEKT A 
D1.1.7.B STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP- OBJEKT B 
D1.1.7.C STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP- OBJEKT C 
D1.1.8.A STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP- OBJEKT A 
D1.1.8.B STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP- OBJEKT B 
D1.1.8.C STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP- OBJEKT C 
D1.1.9.C STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 3.NP- OBJEKT C 
D1.1.10.A ST�E�NÍ KONSTRUKCE NAD OBJEKTEM A 
D1.1.10.B ST�E�NÍ KONSTRUKCE NAD OBJEKTEM B 
D1.1.10.C ST�E�NÍ KONSTRUKCE NAD OBJEKTEM C 
D1.1.11.A �EZ A-A, OBJEKT A 
D1.1.11.B �EZ A-A, OBJEKT B 
D1.1.11.C �EZ A-A, OBJEKT C 
D1.1.12 POHLED SEVERNÍ, POHLED VÝCHODNÍ 
D1.1.13 POHLED JI�NÍ, POHLED ZÁPADNÍ 

SEZNAM SLO�KY D1.2.- STAVEBN�- KONSTRUK�NÍ �E�ENÍ 
D1.2.1  DETAIL DILATACE MEZI OBJEKTY 
D1.2.2  DETAIL VYKONZOLOVÁNÍ STROPNÍ DESKY 
D1.2.3  DETAIL NAPOJENÍ PODSKLEPENÉ/NEPODSKLEPENÉ �ÁSTI 
D1.2.4  DETAIL ST�E�NÍ KONSTRUKCE U OKAPU 
D1.2.5  DETAIL ULO�ENÍ STROPNÍHO VÝLEZU 
D1.2.6  DETAIL SCHODI�T

D1.2.7  DETAIL ULO�ENÍ MEZIPODESTY  
D1.2.8  DETAIL ULO�ENÍ SCHODI�T
 NA ZÁKLADOVOU DESKU 
D1.2.9  DETAIL PARAPETU PROSKLENÉ FASÁDY 
D1.2.10 DETAIL ULO�ENÍ STROPNÍ DESKY DO ZDIVA 
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D1.2.11 DETAIL OKENNÍHO PARAPETU 
D1.2.12 DETAIL OKENNÍHO NADPRA�Í 
D1.2.13 DETAIL OST
NÍ OKNA 
D1.2.14 DETAIL ST�E�NÍHO H�EBENE 
D1.2.15 DETAIL ULO�ENÍ VAZNÍKU U OKAPU 
D1.2.16 DETAIL ULO�ENÍ VAZNÍKU U H�EBENE 

SEZNAM SLO�KY D1.3- PO�ÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �E�ENÍ STAVBY 
TEXTOVÁ �ÁST 
D1.3  PO�ÁRN
 BEZPE�NOSTNÍ �E�ENÍ STAVBY- TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 
VÝKRESOVÁ �ÁST 
D1.3.1.A P	DORYS 1.NP- OBJEKT A 
D1.3.1.B P	DORYS 1.NP- OBJEKT B 
D1.3.1.C P	DORYS 1.NP- OBJEKT C 
D1.3.2.B P	DORYS 1.PP- OBJEKT B 
D1.3.2.C P	DORYS 1.PP- OBJEKT C 
D1.3.3.A P	DORYS 2.NP- OBJEKT A 
D1.3.3.B P	DORYS 2.NP- OBJEKT B 
D1.3.3.C P	DORYS 2.NP- OBJEKT C 
D1.3.4.C P	DORYS 3.NP- OBJEKT C 
D1.3.5  SITUACE 

SEZNAM SLO�KY  D1.4.- NÁVRH BETONOVÉ STROPNÍ DESKY D1, D2 
TEXTOVÁ �ÁST 
D1.4  NÁVRH BETONOVÉ STROPNÍ DESKY D1, D2 
  D1.4.A  NÁVRH BETONOVÉ STROPNÍ DESKY, STATICKÝ 
     VÝPO�ET- DESKA   D1 
  D1.4.B  NÁVRH BETONOVÉ STROPNÍ DESKY, STATICKÝ 
     VÝPO�ET- DESKA   D2 
VÝKRESOVÁ �ÁST 
D1.4.1  VÝKRES TVARU �ELEZOBETONOVÉ DESKY NAD 1.NP-
OBJEKT B 
D1.4.2  VÝKRES VZTU�E- DESKA D1 
D1.4.3  VÝKRES VÝZTU�E- DESKA D2 

SEZNAM SLO�KY D1.5.- NÁVRH VZDUCHOTECHNIKY 
TEXTOVÁ �ÁST 
D1.5  NÁVRH VZDUCHOTECHNIKY- VÝPO�TOVÁ �ÁST 
VÝKRESOVÁ �ÁST 
D1.5.1  SCHÉMA VEDENÍ VZDUCHOTECHNIKY V 1.NP- OBJEKT C 
D1.5.2  NÁVRH VZDUCHOTECHNIKY V 1.NP- OBJEKT C 
D1.5.3  SCHÉMA VYÚST
NÍ POTRUBÍ NAD ST�E�NÍ ROVINOU 
D1.5.4  P	DORYS STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY V 1.PP- OBJEKT C 
D1.5.5  �EZ A-A, �EZ B-B, �EZ C-C, �EZ D-D, �EZ E-E 
D1.5.6  �EZ F-F, �EZ G-G, �EZ H-H 
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SEZNAM SLO�KY E- POSOUZENÍ STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍ 
FYZIKY 
TEXTOVÁ �ÁST 

P�ÍLOHA 1- VÝSTUP Z PROGRAMU TEPELNÁ TECHNIKA 1D 
P�ÍLOHA 2- VÝSTUP Z AREA 2014 EDU 
P�ÍLOHA 3- VÝSTUP Z PROGRAMU SIMULACE 2014 EDU 
P�ÍLOHA 4- VÝSTUP Z PROGRAMU WDLS 7.0 
P�ÍLOHA 5- VÝSTUP Z PROGRAMU ENERGIE 
P�ÍLOHA 6- VÝSTUP Z PROGRAMU AKUSTIKA 

SEZNAM SLO�KY F- P�ÍLOHY 
P1  VÝPIS VÝLNÍ OKENNÍCH OTVOR	
P2  VÝPIS VÝPLNÍ DVE�NÍCH OTVOR	
P3  VÝPIS KLEMPÍ�SKÝCH VÝROBK	
P4  VÝPO�ET SCHODI�T


7. P�ílohy 
Viz. samostatné slo�ky bakalá�ské práce 
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