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ANOTACE 

  

Lékařský dům, Bakalářská práce, Lokalita: Bohuslavice u Opavy,             

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební,            

Katedra architektury, 2014, Vedoucí práce: Ing. arch. Radim Václavík 

 

 

 Předmětem této bakalářské práce bylo zpracování dokumentace pro provádění 

stavby podle architektonicko-urbanistického návrhu vytvořeného v předmětu Ateliérová 

tvorba IV. Jako podklad pro práci slouží také dokumentace pro stavební povolení, 

vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba Va. Návrh objektu reaguje na nedostatečnou 

zdravotnickou vybavenost obce Bohuslavice a na špatnou dostupnost zdravotních služeb v 

celé lokalitě. Svou kapacitou také přispívá ke zlepšení zdravotní péče v celé oblasti mezi 

Ostravou a Opavou. 

 

Cílem projektu, bylo navržení objekt zdravotního střediska, kam by bylo možné 

přemístit ordinaci lékaře z budovy obecního úřadu. Tyto prostory nejsou pro zdravotní služby 

velikostně dostačující. Dalším požadavkem na objekt, bylo doplnění zdravotních služeb o 

ordinaci zubního lékaře a ženského lékaře. 

 

Bakalářská práce se skládá z textové části a výkresové části. Textová část obsahuje 

vystižení záměru stavby, dále pak rozbor řešeného území, nedostatky obce Bohuslavice a 

obsahuje také průvodní a technickou zprávu v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky 62/2013 

Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Výkresová část obsahuje 

dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu přiměřeném pro bakalářskou práci včetně 

specializace – zpracování architektonického detailu.  
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ANOTATION 

 

Medical center, Thesis, Location : Bohuslavice in Opava  

Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava , Faculty of Civil Engineering  

Department of Architecture, 2014, Supervisor: Ing . architect Radim Václavík 

 

 

The object of this work was to process documentation for execution of the project for 

architectural urban design created in the course Studio Work IV. As a basis for the work also 

serves as documentation for building permit, developed in the scope of Studio Work Va. 

Design of the building responds to the lack of medical facilities Bohuslavice village and the 

poor availability of health services throughout the area. Its capacity also contributes to the 

improvement of health care throughout the region between Ostrava and Opava. 

 

The aim of the project was to design a building the health center, where it would be possible 

to move the doctor's office from the municipal office building. These spaces are for medical 

services sufficient space. Another requirement object was to complement the health 

services of a dentist's office and a female doctor. 

 

The thesis consists of text and drawings of the parts. Text contains capturing the intent of 

the construction, analysis of the area, the shortcomings of the village Bohuslavice and also 

contains a technical report accompanying the extent appropriate in accordance with Decree 

62/2013 Coll . , Amending Decree 499/2006 Coll ., On construction documentation. Drawing 

section contains documentation for the execution of the project to the extent appropriate 

for the thesis, including specialization - the processing of architectural detail. 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 
 

Klíčová slova 

 Jádrová část obce 

 Ekologické stavění 

 Energetická nenáročnost 

Tvarová jednoduchost 

 Modul 

 Zdravotnická péče 

 Čistota prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 
 

Obsah 

1. Úvod …………………………………………………………………………………………………………………11 

2. Rozbor řešeného území …………………………………………………………………………………...12 

2.1 Základní informace o obci Bohuslavice ………………………………………………………..12 

2.2 Historie ………………………………………………………………………………………………………..13 

2.3 Širší vztahy …………………………………………………………………………………………………..14 

3. Dokumentace pro provedení stavby ………………………………………………………………..15 

A Průvodní zpráva ………………………………………………………………………………………….15 

A.1 Identifikační údaje ……………………………………………………………………………15 

 A.1.1 Údaje o stavbě ……………………………………………………………………..15 

 A.1.2 Údaje o žadateli ……………………………………………………………………15 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace ………………………………………15 

A.2 Seznam vstupních podkladů …………………………………………………………….16 

A.3 Údaje o území ………………………………………………………………………………….16 

A.4 Údaje o stavbě …………………………………………………………………………………18 

A.5 Členění stavby na objekty a technické a technologické zařízení ……….20 

B Souhrnná technická zpráva ………………………………………………………………………..20 

B.1 Popis území stavby …………………………………………………………………………..20 

B.2 Celkový popis stavby ………………………………………………………………………..22 

 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek …….22 

 B.2.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení ………………………22 

 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ………………………..23 

 B.2.4 Bezbariérové užívání …………………………………………………………….24 

 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ……………………………………………….24 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů …………………………………………..24 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

………………………………………………………………………………………………………….29 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení ………………………………………………..30 

 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi …………………………………………..31 

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

komunální prostředí ……………………………………………………………..31 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí …32 



Bakalářská práce 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ……………………………………………..33 

B.4 Dopravní řešení ………………………………………………………………………………..33 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ………………………………34 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu ……………………..34 

B.7 Ochrana obyvatelstva …..………………………………………………………………….35 

B.8 zásady organizace výstavby ………………………………………………………………35 

 C Situační výkresy ………………………………………………………………………………..………..39 

D              Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení ................. 39 

  D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ………..…………..39 

   D.1.1 Architektonicko-stavební řešení ……………………………………………39 

   D.1.2 Stavebně konstrukční řešení …………………………………………………45 

   D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení ………………………………………………..45 

   D.1.4 Technika prostředí staveb …………………………………………………….45 

  D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení …………………..…45 

 E Dokladová část ……………………………………………………………………………………………45 

  E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných 

právních předpisů ………………………………………………………………………………………..45 

  E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem ……………………………………..45 

4. Závěr …………………………………………………………………………………………………………………46 

5. Poděkování ……………………………………………………………………………………………………….47 

6. Seznam použitého značení ……………………………………………………………………………….48 

7. Seznam použitých pramenů a literatury …………………………………………………………..49 

8. Seznam použitých příloh ………………………………………..………………………………………..50



Bakalářská práce 
 

11 
 

 

1. ÚVOD  

Bakalářská práce, jako projektová dokumentace pro provádění stavby, je zpracována 

na základě architektonických a urbanistických podkladů z předmětu Ateliérová tvorba 

III. Základní hmotová a materiáloví koncepce byla poté podrobněji stanovena 

v předmětu Ateliérová tvorba IV a dále rozpracována v předmětu Ateliérová tvorba 

IVa na dokumentaci pro stavební povolení. Objekt v prvé radě musel respektovat 

případná omezení v územním plánu, dále splňovat zvolené požadavky a vyhovoval 

všem regulativům. 

Objekt je navržen v jádrové části obce Bohuslavice na parcelách, které jsou 

v územním plánu vedeny jako parcely pro občanskou vybavenost. Jelikož je náplní 

budovy poskytování ambulantní zdravotnické péče, je tímto umístěním umožněna 

maximální možná dostupnost všem občanům obce. Přemístěním ordinace dětského 

lékaře z prostoru obecního úřadu do nově zbudovaného lékařského domu se nejen 

zlepší technické vybavení a dostupnost, ale také se tím uvolní prostory na obecním 

úřadě. 

Hlavním požadavkem při návrhu tohoto objektu bylo zlepšit dostupnost zdravotnické 

služby a poskytování ambulantní péče v celé lokalitě mezi Ostravou a Opavou. Obec 

Bohuslavice se nachází téměř uprostřed mezi těmito městy a zcela tak splňuje tento 

požadavek. V objektu je zastoupen dětský lékař a lékař pro dorost, dále pak praktický 

lékař pro dospělé, zubař a ženský lékař. Stavba je jednopodlažní s nosnou 

železobetonovou sloupovou konstrukcí a obvodový plášť je kontaktně zateplen. Jsou 

splněny také nároky na bezbariérovost a užívání osobami se sníženou schopností 

pohybu či orientace.   
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2. ROZBOR ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

2.1. Základní informace o obci Bohuslavice 

 

Obrázek 1 Poloha obce v MS kraji 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Opava 

Počet obyvatel:  1657 

Katastrální výměra:  1533 ha 

Obec se rozkládá po obou březích Bohuslavického potoka v délce takřka 2,5 km. 

Demografická struktura ukazuje, že je zde každoroční mírný nárůst obyvatel. V produktivním 

věku je 64,8% obyvatelstva (1. 1. 2010).  
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2.2. Historie 

První písemná zmínka o obci je z roku 1288, kdy obec patřila mocným pánům z Kravař. Na území 

obce se našel pěstní klín starý více než 100 000 let, a tím se ukázalo místo s nejstarší lidskou 

činností v Moravskoslezském kraji. Na začátku 14. stol. se Bohuslavice staly součástí panství Dolní 

Benešov, což se potvrdilo také při dělení Opavska v r. 1377. V 16. Století stály v popředí dva 

vrchnostenské dvory. Kolem těchto dvorů vzniklo několik rybníků. Rybníky jako “Chmelník”, ve vsi 

rybníček “Před Srbkem” a pod “Chmelníkem” ještě další rybník “Sečný”. V obci byla k uvedenému 

datu již postavena tvrz. K ní patřil rybník Velký nový pod tvrzí, a také Křivý a Prehyňský. 

V následujícím století se Bohuslavice tak rozrostly, že se začalo užívat názvu pro novou část “Nová 

Ves u Bohuslavic”. Třicetiletá válka zasáhla také Bohuslavice. Více než polovina selských usedlostí 

z celkových 25., byla pustá, zatímco ze zahradnických usedlostí byla pustá pouze jedna. Za 

majitele Jana B. Maxm. Svobodného pána Zuana zde byly dva vrchnostenské dvory. Roku 1747 

byl postaven barokní kostel sv. Trojice vyzdobený freskami od opavského malíře Lasslera. Drobná 

kaple nedaleko kulturního domu byla postavena ve druhé polovině 19. století. Roku 1844 vznikla 

v obci škola a o čtyři roky později se pro ni zbudovala budova. K ČSR se Bohuslavice připojily roku 

1920 s rozlohou 1540 ha, 1171 obyvateli a 209 domy. Dále s Velkým dvorem, u kterého byl 

provozován lihovar se sušárnou. Pískovna byla otevřena roku 1945.    

V obci se také vyskytují chráněné rostliny a rozsáhlý pískový lom. Zajímavostí je také hřebčím 

Amona, který se zaměřuje na výchovu trakenských koní. Mezi dominanty obce patří jistě kostel 

Nejsvětější Trojice z roku 1747 – národní kulturní památka.  

 

Obrázek 2 Poloha obce v širších vztazích 
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2.3. ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

 

Obrázek 3 Územní plán obce Bohuslavice 

         Řešení oblast 

Část obce, do které je situován objekt se nachází v samém centru obce Bohuslavice. Parcela 

je rovinatá a ze severní strany ji lemuje silnice Opavská a z jižní strany Bohuslavický potom. 

V okolí stavby se nachází kulturní dům spojený s restaurací. V širším okolí objektu se 

vyskytuje zástavba běžných rodinných domů.  

Kromě kapličky, se v blízkosti stavby nenachází žádné architektonicky významné stavby či 

archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou ovlivněny.  

Lokalita zvolená pro výstavbu je dle územního plánu určena pro občanskou vybavenost a 

služby. Dle dostupnosti se jedná o takřka nejlepší lokalitu, která je i dopravně dobře 

dostupná. Dostatek parkovacích míst umožňuje snadné zaparkování „přímo“ u vchodu. 
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3. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1.  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby 

 Lékařský dům v obci Bohuslavice u Opavy 

 

b) Místo stavby 

Stavební úřad – Dolní Benešov 

Místo -Bohuslavice u Opavy 

Okres Opava 

Obec s rozšířenou působností Hlučín 

Parcely číslo 576/4 a 576/1 

 

c) předmět projektové dokumentace 

zpracování bakalářské práce 

  

A.1.2 Údaje o žadateli 

 Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava 

 Katedra architektury 

 Ludvíka Podéště 1875/17 

708 033 Ostrava – Poruba  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Gábor Tomáš 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební – katedra architektury 

Bakalářská práce 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

Projektová dokumentace pro provádění stavby, byla zpracována na základě 

projektové dokumentace pro stavební povolení z předmětu Ateliérová tvorba Va. 

 

A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 parkovací plocha a travnatá plocha 

 

 Parcela číslo:    576/4 

 Katastrální území:   Bohuslavice u Hlučína 

 Číslo LV:    60000 

 Výměra (m2):    2138 

 Typ parcely:     parcela katastru nemovitostí 

 Způsob využití:   Ostatní komunikace 

 Druh pozemku:   Ostatní plocha 

 Vlastnické právo:   Česká republika 

 Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

 

 Parcela číslo:    576/1 

 Katastrální území:   Bohuslavice u Hlučína 

 Číslo LV:    606 

 Výměra (m2):    3438 

 Typ parcely:     parcela katastru nemovitostí 

 Způsob využití:   zeleň 

 Druh pozemku:   Ostatní plocha 

 Vlastnické právo:   Obec Bohuslavice 

Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  

Zpracovávané území není nijak omezeno a není zde určen žádný způsob ochrany 
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c) Údaje o odtokových poměrech 

Změnou užívání pozemku z parkovací plochy s povrchovou úpravou z asfaltu, která 

bude z části opět zastavěna, dojde ke zlepšení vsakovacích poměrů a voda se bude na 

parcelách zdržovat. Voda z drenážního potrubí bude odváděna do kanalizačního řádu. 

Stavba není podsklepená a neovlivní tak možné spodní prameny. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Objekt je navržen v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem s rozsahu, ve kterém navrhuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 

v případě stavebního povolení úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Není požadováno pro vypracování bakalářské práce  

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Území je navrženo pro občanskou vybavenost a tím navrhovaná stavba splňuje daný 

požadavek na využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Jedná se o dokumentaci pro provádění stavby. Všechny dostupně známé požadavky 

jsou v dokumentaci zapracovány, popřípadě budou na základě požadavku doplněny. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba neřeší žádné výjimky ani úlevová řešení 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Tyto investice nejsou zahrnuty v projektu 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Parcela určená pro výstavbu číslo 576/4, parcela číslo 576/1. Dotčené objekty 578/1 a 

578/2 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba, nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu objektu občanské vybavenosti. 

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o objekt poskytující ambulantní zdravotnickou péči. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt není kulturní památkou a není proto chráněn zákonem ani jinými právními 

předpisy. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen v souladu s technickými požadavky na stavby a obecnými 

technickými požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání stavby. Vstupy do 

objektů jdou řešeny bez schodů, pomocí ramp s dodrženými maximálními sklony. 

Přístup z parkoviště na chodník je řešen snížením chodníku v daném místě, aby byl 

překonatelný na invalidním vozíku nebo osobou se sníženou pohyblivostí.  

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Jedná se o dokumentaci pro provádění stavby. Všechny dostupně známé požadavky 

jsou v dokumentaci zapracovány, popřípadě budou na základě požadavku doplněny. 
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Výšková omezení, požadavky na tvar střechy ani prostorové vymezení objektu se 

v regulačním plánu nevyskytují.  

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba neřeší žádné výjimky ani úlevová řešení 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků 

apod.) 

Zastavěná plocha    328,5 m2 

Obestavěný prostor   1472,4 m3 

Užitná plocha    313,3 m2 

Počet uživatelů/ pracovníků  proměnlivý/ až 12 

 

i) Základní bilance stavby (potřeba a spotřeba médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budovy) 

Množství spotřebovaných a potřebných medií bude stanoveno firmou určenou při 

zpracovávání realizační dokumentace stavby. Dešťová voda bude ze střechy odváděna do 

zaatikových žlabů a svody odvedena do kanalizace. Předpokládá se nízké množství 

produkovaného odpadu, které bude uskladněno ve skladech a následně odvezeno 

specializovanou firmou. Množství emisí vyprodukovaných stavbou se bude pohybovat 

v nízkých hodnotách přibližujícím se pasivním objektům. Při dodržená navržených stavebních 

úprav a použití materiálu by měla stavba splňovat třídu energetické náročnosti A-B.   

j) Základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, ..)  

Začátek stavby se stanový dle získání písemného souhlasu stavebního úřadu Dolní 

Benešov a do 30 dnů začnou stavební práce. Předpokládaný termín dokončení stavby 

bude stanoven prováděcí stavební firmou, vybranou pro realizaci stavby dle 

výběrového řízení zadavatelem. 

Postup prací –  Výkopové a zemní práce 

   Základové konstrukce 
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   Hydroizolace spodní stavby 

   Vytvoření nosné železobetonové skeletové konstrukce  

Vyzdění výplňového zdiva a příček 

   Konstrukce ploché střechy 

Rozvody tzb a vzduchotechniky 

   Výplně otvorů 

Podlahy, malby 

Připojení na inženýrské sítě 

   Terénní úpravy stanovené projektem 

Jednotlivé stavební práce na sebe budou vzájemně navazovat v obvyklém stavebním 

a technickém provedení a jejich provádění budou kontrolováno stavbyvedoucím. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Dle souhrnného rozpočtu je orientační cena stavby stanovena na 13 340 00 Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavbu bude tvořit jeden stavební objekt. Technologická zařízení se v objektu 

nenacházejí. 

 

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je rovinatý, původně se využíval jako parkovací plocha s asfaltovým 

povrchem. Ze severní strany k němu přiléhá komunikace Opavská. Parcela 576/1 je z jižní 

strany ohraničena potokem. Na pozemku se dále vyskytuje objekt restaurace a kulturního 

domu, který není určen k demolici. Na parcelách se také vyskytují vzrostlé stromy, které však 

nepřekáží při výstavbě objektu lékařského domu a budou na parcele ponechány a doplněny 

novou vegetací. 
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b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byla provedena prohlídka parcely a přilehlého okolí s pořízením fotodokumentace. 

Jiné průzkumy nebyly provedeny. Pro lepší porozumění problematiky v dané lokalitě 

bylo provedeno seznámení se se strategickým plánem obce a vyhodnocení požadavků 

občanů. 

Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, ani stavebně historický průzkum 

nebyl pro účel bakalářské práce prováděn. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nenachází v bezpečnostním ani ochranném pásmu. 

 

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

Objekt se nenachází v blízkosti záplavového území ani poddolovaného území. Hladina 

vody by tak pří záplavě neměla objekt ohrozit. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba svým tvarem ani výškou nijak neovlivňuje okolní zástavbu a nezasahuje do 

žádných ochranných pásem. Odtokové poměry v daném území se nezmění, stavba 

není podsklepena a neměla by tak narušit možné podzemní prameny. 

  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V místě stavby není třeba provádět asanační práce, ani kácení dřevin. Před výstavbou 

je nutné provést odstranění stávajícího podkladního souvrství parkoviště do 

požadované hloubky. 

 

g) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Při realizaci stavby, ani při výstavbě nedojde k záboru pozemků zemědělského 

půdního fondu ani pozemků určených k funkci lesa. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

infrastrukturu) 

Objekt se nachází u hlavní komunikace Opavská, pomocí které je napojen na místní 

dopravní infrastrukturu. Inženýrské sítě se nachází v blízkosti objektu a připojení se 

provede pomocí přípojek. Kanalizace bude rovněž připojena pomocí kanalizační 

přípojky DN 250 mm přes kanalizační šachtu zbudovanou na kanalizační síti. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Tyto investice se nevyskytují v projektu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Stavba je určena pro ambulantní péči. Kapacita zázemí pro personál je dostatečná pro 

10 až 12 lidí. Zázemí pro pacienty (wc, čekárna) je navrženo z minimálních rozměrů 

požadovaných normou. Kapacita zázemí odpovídá požadavkům při plnému provozu 

objektu. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – Objekt doplňuje stávající strukturu zástavby v jádru města a je 

umístěn na parcelách, které jsou v územním plánu vedeny jako plochy pro občanskou 

vybavenost. Tvar objektu je určen linii silnice a zároveň je rovnoběžný s objektem 

restaurace. Stavba je vystavěna na místě, které původně sloužilo jako parkovací 

plocha. Tato funkce byla zachována a přemístěna do blízkosti parcely s přímým 

napojením na pozemek pomocí chodníku. Situování objektu podél hlavní komunikace 

umožnuje výborné napojení na pozemní dopravu. Toto situování také umožňuje 

vytvořit za jižní částí objektu klidovou zónu. Hluk z dopravy je odstíněn stavbou, jsou 

zde umístěny lavičky, a je zde vysázena vzrostlá zeleň vytvářející příjemné klima. 

Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešen plochou střechou s minimální 

výškou atiky. Vstup do objektu je umožněn z východní a západní strany. Výška 

objektu nepřesahuje 4,875 m.  
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b.1) architektonické řešení  

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt tvoří 

modulové seskládání buněk kvádrového tvaru, které jsou propojené středním 

traktem, ve kterém se nachází čekárna. Kombinace těchto modulů je možná takřka 

bez omezení. V objektu se nachází ordinace ženského lékaře, s přilehlým pracovištěm 

sestry. Dále pak zubní ordinace, WC pro pacienty (muži, ženy, imobilní), ordinace 

lékaře pro dospělé s přiléhajícím pracovištěm sestry, ordinace lékaře pro děti a dorost 

s pracovištěm sestry. Spojení je provedeno oddělitelnou čekárnou. Je zde také 

technické zázemí v podobě technické místnosti a dvou oddělených uzamykatelných 

skladů. Zázemí pro personál je tvořeno denní místností, místnostmi pro muže (šatna, 

WC, sprcha, předsíň) a místnostmi pro ženy (šatna, WC, sprcha, předsíň).  

 

b.2) materiálové a barevné řešení. 

Základové konstrukce jsou z prostého betonu. Obvodový plášť je tvořen probarvenou 

venkovní omítkou, tepelnou izolací tl. 160 mm, vápenopískovými bloky tl. 240 mm, 

vnitřní omítkou tl. 3 mm. Příčky v objektu budou vyzděny z tvárnic Ytong P2-500 tl. 

100 mm. Je použita nenosná stěna Ytong P4-500 tl. 200 mm. Nosnou konstrukci 

střechy tvoří železobetonová deska tl. 180 mm, v čekárně pak tl. 100 mm, pod kterým 

je tepelná izolace tl 250 mm, střešní krytina je povlaková asfaltová, v místnostech je 

vytvořen podhled ze sádrokartonových desek. Nosnou konstrukci stavby tvoří 

železobetonové sloupy rozměru 240x240 mm. Fasáda je řešena pomocí probarvené 

silikonové omítky ARMASIL tl. 3 mm s barvou ral 9016. Svody jsou titanzinkové 

v barvě světle šedé. Zpevněná plocha je řešena dlažbou ze žulových kostek. ŽB stěna 

zahrady je tvořena probarveným betonem v barvě tmavé šedé. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Dispozice stavby je rozdělena do tří traktů, ve středním traktu se nachází čekárna, 

ze které se dále vstupuje do krajních traktů, které jsou rozděleny na 3 moduly. Modul 

4500x7100 mm na severní straně a modul 5600x7100 mm na jižní straně. Provoz 

v objektu je možné rozdělit na dva samostatné celky uzavřením posuvných dveří, 
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v případě periodického provozu jednotlivých ordinací lékařů. Vstupy do objektu jsou 

řešeny z obou stran. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Vstup do objektu je řešen bezbariérově, pomocí rampy se sklonem 4,4% pro vstup 

zaměstnanců a se sklonem 2,7% u hlavního vstupu. Všechny místnosti kam je povolen 

přístup návštěvníkům, včetně WC je řešen s bezbariérovým přístupem a s možností 

pohybu osob se sníženou pohyblivostí. V objektu nejsou navrženy prahy, vstupní 

dveře a dveře oddělující jednotlivé provozy jsou posuvné, bezprahové. Vstupy do 

ordinací jsou řešeny dveřmi s šířkou křídla 1200 mm, bezprahovou úpravou. Napojení 

chodníku na komunikace je rovněž řešeno s možností přístupu vozíčkářů a osob se 

sníženou pohyblivostí. Budou splněny požadavky zákona 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 

Stavba nevyžaduje žádné speciální bezpečností opatření při jejím užívání. Při návrhu 

byly dodřeny předpisy uvedené v normě pro bezpečné užívání stavby. Byla použita 

taková opatření, aby bylo zabráněno případnému možnému úrazu elektrickým 

proudem, uklouznutí, pádu, výbuchu či popálení. Materiály použité na stavbu jsou 

certifikované a při stavbě budou použity předepsané postupy a technologie, udávané 

výrobcem materiálu. Hrozí pouze běžná bezpečnostní rizika vzniklá zejména 

nepozorností.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt tvoří 

modulové buňky kvádrového tvaru, které jsou propojené středním traktem, ve 

kterém se nachází čekárna. V objektu se nachází ordinace ženského lékaře, 

s přilehlým pracovištěm sestry. Dále pak zubní ordinace, WC pro pacienty (muži, ženy, 
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imobilní), ordinace lékaře pro dospělé s přiléhajícím pracovištěm sestry, ordinace 

lékaře pro děti a dorost s pracovištěm sestry. Spojení je provedeno oddělitelnou 

čekárnou. Je zde také technické zázemí v podobě technické místnosti a dvou 

oddělených skladů. Zázemí pro personál je tvořeno denní místností, místnostmi pro 

muže (šatna, WC, sprcha, předsíň) a místnostmi pro ženy (šatna, WC, sprcha, 

předsíň).  

 

 b)   Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Výkopy pro základové pasy budou vyhloubeny na úroveň základové spáry, která je 

v úrovni -1,145. Jako podkladní vrstvu je možné použít podkladní vrstvy původní 

parkovací plochy 

 

Základy 

Objekt bude založen na betonových pasech z betonu C20/25, tloušťky 400 mm. Viz 

výkres č. D.1.1.1 - Půdorys základů. Pasy budou vybetonovány do bednění, které 

bude instalováno ve stavební rýze.  V základech budou vynechány prostupy dle 

patřičných výkresů a požadavků daných specializací. 

  

 Svislé konstrukce 

 Obvodový plášť stavby je tvořen sendvičovou konstrukcí, kterou tvoří tyto vrstvy. 

Nosná vrstva – železobetonový skelet se sloupy 240x240 mm, kotvení sloupů 

k základovým pasům bude provedeno pomocí chemických kotev. Plášť je v místě 

výplňového zdiva tvoří – venkovní silikonová omítka ARMASIL tl. 3 mm, tepelně 

izolační vrstva – tepelná izolace desky new therm tl. 160 mm lepena celoplošně 

k podkladu a kotvena talířovými hmoždinkami, výplňové zdivo – vápenopískové bloky 

tl. 240 mm, interiérová vrstva – omítka tl. 5 mm.  

Příčky 

Příčky v objektu jsou navrženy ze systému ytong. Dle požadovaných parametrů 

zvukové izolace byla zvolena tl. 100 mm. Nenosná dělící stěna Ytong P4-500 tl. 200 

mm. Tvárnice Ytong jsou zděny na tenkovrstvou zdící maltu ytong dle požadavků 

výrobce. 
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 Vodorovné nosné konstrukce 

 Střešní konstrukci tvoří betonová deska tl. 180 mm, která je spojena s nosnou vrstvou 

obvodového pláště. Překlady v obvodových stěnách jsou železobetonové. V příčkách 

jsou to překlady Ytong požadovaných rozměrů, dle tvárnic. Prostupy se nacházejí 

v plášti stavby. 

 

 Střešní konstrukce 

 Střecha je tvořena povlakovou krytinou z asfaltového pásu sbs (pascal solo S5-25), 

geotextilií izolační ( FILTEK 200), tepelnou izolací desky ISOVER EPS tl. 140 mm, 

tepelnou izolací desky ISOVER EPS tl. 160 mm, tepelnou izolací desky ISOVER EPS tl. 

200 mm, drenážní vrstvou (polyesterová rohož), parozábranou, geotextilií ( FILTEK 

200). Nosná konstrkce je tvořena železobetonovou deskou tl. 180 mm, ve středním 

traktu pak tl. 100 mm. Odvodnění střechy je provedeno pomocí zaatikových žlabů 

svedených do okapových svodů. Oplechování atiky je provedeno titanzinkovým 

plechem. 

 

 Zpevněné plochy 

 Zpevněné plochy zahrnuté v projektu jsou tvořeny dlažbou ze žulových kostek 

uložených do pískového lože. Parkovací plocha je tvořena asfaltovým povrchem. 

Plochy jsou ohraničeny obrubníky.  

 

 Výplně otvorů 

 Pro výplně otvorů budou použita kvalitní dřevěná okna s izolačním trojsklem, která 

zajistí požadované parametry tepelné techniky. Sklo bude opatřeno reflexní folií. 

Dveře v objektu ústící do ordinace jsou prosklené s nosným kovovým rámem. Dveře 

na WC a do technických místností jsou dřevěné, dýhované, v barvě bíle, bez prahu. 

Vstupní dveře a dveře oddělující čekárny jsou prosklené s nosným kovovým rámem, 

posuvné automatické. 

 

 Zámečnické práce 

 Čistící gumovo-hliníkový rošt, viz výkres Výpis zámečnických prací  
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 Klempířské práce 

 Parapety a oplechování atiky – titanzinek, svody a zaatikové žlaby rovněž z titanzinku

   

 Truhlářské práce 

 Provedeny u dveřních otvorů 

  

 Úpravy povrchů a malby 

 Povrchová úprava obvodových stěn je provedena omítkou ARMASIl tl. 3 mm v barvě 

ral 9016. V interiéru stavby je provedena rovněž omítka, která je natřena bezbarvým 

nátěrem olejového charakteru pro snadné čištění do výšky 1800 mm. Místnosti jsou 

vymalovány akrylátovými barvami dle projektu. Na WC barva bílá. V denní místnosti 

pro personál je proveden keramický obklad nad kuchyňskou linkou ve výšce 800-1500 

mm. 

 

 Podlahy 

 Povrchová úprava podlahy je tvořena linoleem v barvě tmavě šedé. Detailní skladby 

budou přiblíženy v prováděcí dokumentaci. Každá podlaha bude ukončena lištou na 

přiléhající stěně. 

Skladba A 

- Keramická dlažna 500x200 mm na lepidlo 

- Betonová mazanina, beton C16/20, tl. 96 mm 

- PE folie 

- Tepelná izolace, desky ISOVER EPS GREY 100, tl. 50 mm 

- Tepelná izolace, desky ISOVER EPS GREY 100, tl. 200 mm 

- Hydroizolace, asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 

- Hydroizolace, asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 

- Penetrační nátěr PENETRAL ALP M 

- Podkladní betonová mazanina, beton C20/25, tl. 150 mm 

- Rostlý terén 
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Skladba B 

- linoleum na lepící tmel 

- Betonová mazanina, beton C16/20, tl. 100 mm 

- PE folie 

- Tepelná izolace, desky ISOVER EPS GREY 100, tl. 50 mm 

- Tepelná izolace, desky ISOVER EPS GREY 100, tl. 200 mm 

- Hydroizolace, asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 

- Hydroizolace, asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 

- Penetrační nátěr PENETRAL ALP M 

- Podkladní betonová mazanina, beton C20/25, tl. 150 mm 

- Rostlý terén 

 

 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

 Pro izolaci objektu proti zemní vlhkosti byla použita izolace ve dvou vrstvách. ELASTEK 

40 SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Podkladní beton bude před 

položením hydroizolace opatřen penetračním nátěrem. 

  

Tepelná izolace 

 Sokl: tepelná izolace je provedena z desek STYRODUR 3035 SC tl. 160 mm, celoplošně 

lepena k podkladu. 

  

Fasáda: tepelná izolace je provedena z desek New Therm tl. 160 mm, lepena 

celoplošně k podkladu. Pod kazetovou pro venkovní žaluzie je vakuová izolace tl. 40 

mm.  

  

Střecha: na střeše byla použita izolace ISOVER EPS ve třech vrstvách a to v tloušťce 

140 mm, 160 mm a 200 mm. 

Podlaha: k zateplení podlahy je použita izolace ISOVER EPS GREY ve dvou vrstvách tl. 

50 a 200 mm pro dosažení celkové tloušťky 250 mm. 
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Větrání a klimatizace 

V objektu je navrženo nucené větrání s rekuperací tepla. Rekuperační jednotka bude 

umístěna v podhledu chodby ústící do technické místnosti. Přívod vzduchu je 

z východní strany a odtah vzduchu na západní fasádě. Odtah vzduchu je zajištěn 

z místností pro personál, jako jsou šatny, toalety, sprchy a wc, a z toalet pro pacienty. 

V ostatních prostorách je zajištěn rozvod čerstvého vzduchu. Bezprahová úprava 

dveří zajišťuje přívod čerstvého vzduchu do odsávaných prostor. 

 

Vytápění 

Vytápění musí zajistit ve všech prostorách požadované teplotní podmínky. Tyto 

podmínky budou zajištěny prostřednictvím radiátorů na teplou vodu, která bude 

ohřívána v zásobníku pomocí tepelného čerpadla země voda. Tepelné čerpadlo i 

akumulační nádrž budou umístěny v technické místnosti. Výkon tepelného čerpadla a 

objem akumulační nádrže bude stanoven specialistou na TZB. 

 

Hygienická zařízení 

Dodavatel sanitární výroby bude zvolen jednotně pro celý objekt. Bude potřeba 

vybavit toalety pro návštěvníky a toalety a umývárny pro personál lékařského domu. 

 

Vnitřní rozvody 

Vnitřní rozvody budou provedeny dle projektu vypracovaného specialistou TZB. 

  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Materiály použité při stavbou jsou certifikovány pro použití v ČR a postup provádění 

prací bude odpovídat technologickému postupu dodavatele tohoto materiálu. 

Dimenzování jednotlivých prvků stavby je posouzeno statikem a vyhovuje 

požadavkům na únosnost a stabilitu. Budova je navržena s ohledem na její funkci a na 

předpokládanou životnost pro občanské stavby. Technologický postup provádění 

prací musí odpovídat projektové dokumentaci. 
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B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Vytápění objektu je řešeno akumulačním tepelným čerpadlem, které slouží také pro 

ohřev TUV. Voda je v případě potřeby dohřívána v  zásobníku elektřinou. Stavba je 

napojena na vodovodní síť a na elektrickou síť. Rozvody elektrického vedení budou 

provedeny v podhledu, nebo vedeny v dutinách vápenopískových tvárnic. Rozvody 

vody teplé a studené budou vedeny rovněž v těchto blocích v PVC potrubí, izolovány 

tepelnou izolací v požadované tloušťce. Objekt je napojen na kanalizační síť novou 

kanalizační přípojkou DN 250 mm. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

  

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  

Není předmětem řešení bakalářské práce 

  

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Není předmětem řešení bakalářské práce 
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

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

vzduchotechnická zařízení) 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

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

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Budova je navržena tak, aby splňovala dílčí požadavky pro pasivní domy. Vzhledem 

k tvarové nesourodosti součinitel A/V nevyhoví doporučeným hodnotám a splnění 

požadavku pro pasivní domy je možné dosáhnout pouze použitím velmi kvalitních 

technologii. Nároky na spotřebu energii by měly být díky důkladnému zateplení 

obálky budovy, eliminaci tepelných mostů a ochraně okenních otvorů pomocí 

venkovních žaluzií minimální. Budova splňuje požadavky normy ČSN 730540. Všechny 

prostupy obvodovým pláštěm budou řádně utěsněny, aby se zamezilo tepelným 

ztrátám. 

 

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

prostředí 

 

 Větrání 

V objektu je navrženo nucené větrání s rekuperací tepla doplněné možností větrat 

okny. 
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Osvětlení 

Každá místnost, s výjimkou prostorů pro zaměstnance, jako jsou šatny, wc, sprchy 

jsou přirozeně osvětlené velkými okny a je splněn požadavek na minimální osvětlení 

místností dle normy. Okenní otvory nejsou zastíněny sousedními stavbami a jsou 

situovány na východ a na západ. 

 

Oslunění 

Místnosti určené pro pobyt osob jsou osluněny okny umístěnými na V nebo Z. 

 

Zásobování vodou 

Objekt bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě, na kterou bude napojen 

vodovodní přípojkou. 

 

Stavba neovlivňuje okolí hlukem, vibracemi, prachem, ani zápachem. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko v oblasti nebylo zjištěno, ale předpokládá se nízká úroveň obsahu 

radonu v půdě. Zamezení pronikání radonu z podloží je řešeno použitím hydroizolace 

na základové desce.  

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Objekt není podsklepen a je založen na betonových pasech, není proto potřeba řešit 

opatření proti bludným proudům.  

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmická aktivita se v dané oblasti nenachází. Ochrana před účinky klimatických 

podmínek je řešena běžnými prostředky.  
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d) Ochrana před hlukem 

Stavba je proti hluku chráněna vnější konstrukcí, která je zateplena 160. mm tepelné 

izolace v kombinaci s umístěním okenních otvorů do atria. Stavba splňuje požadavky 

ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků. Instalační vedení budou izolována, aby se zamezilo 

vzniku hluku v těchto místech. Nepředpokládá se ovlivnění okolí hlukem vzniklým 

v objektu. 

 

e) Protipovodňová opatření  

Protipovodňová opatření nejsou navržena, protože se objekt nenachází v záplavovém 

území. 

Ostatní účinky, jako je vliv poddolování, výskyt metanu a podobně se v oblasti 

nevyskytují a nejsou proto v projektu řešena. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba je napojena na kanalizaci, elektřinu a vodu. Tyto sítě vedou podél stavby a 

budou přeloženy a napojeny na objekt. Kanalizace je vedena pod komunikací a bude 

rovněž připojena pomocí přípojky ze severní strany parcely. Pro připojení objektu na 

tyto sítě, bude nutné vykopat jámy v délce stanovené v projektové dokumentaci. 

  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

 Stavba se nachází u hlavní komunikace Opavská, která zde odbočuje na stávající 

obslužnou komunikaci. Podél této komunikace vzniknou nové parkovací plochy a 

zároveň se tím objekt napojí na dopravní infrastrukturu.  
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Doprava v klidu je řešena pomocí parkovacích ploch podél obslužné komunikace. 

Počet parkovacích stání je 27, včetně dvou míst pro invalidy. Kolem objektu je 

vytvořen chodník šířky 1500 mm napojený na komunikaci pro pěší v obci. Cyklostezky 

se v blízkosti objektu nevyskytují. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

 Po dokončení stavby a pěších cest, vedoucích kolem objektu, bude okolí zavezeno 

ornicí a srovnáno do úrovně -0,200 m od úrovně podlahy v objektu. Následně bude 

srovnaný povrch zatravněn a v místech uvedených v projektu budou vysazeny 

stromy. Tyto jsou řešeny jednotlivě a jejich výška je stanovena kolem 2,5 m. Druh 

stromů bude upřesněn po konzultaci se zahradním architektem. Biotechnická 

opatření se v rámci projektu nevyskytují. 

 

 

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

 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nezatěžuje okolí hlukem, 

neznečišťuje ovzduší ani odpadní vody. 

V objektu vznikají běžné odpady komunální a také odpady zdravotního charakteru, 

které se skladují ve skladu a jsou následně odváženy speciální firmou k likvidaci. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. V okolí ani v blízkosti se nenachází 

žádný památný strom, není zde žádné ochranné pásmo živočichů ani rostlin. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V okolí stavby se nenachází žádná evropsky chráněné oblasti, nebo ptačí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba proto nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

Podmínky ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska by byla v případě jejich stanovení 

začleněna do projektu.  

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

V návrhu nejsou vytvořena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

 Objekt bakalářské práce není určen jako objekt pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé 

budou v případě ohrožení využívat systém ochrany obyvatelstva v obci. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba ani spotřeba médií nejsou pro účel bakalářské práce zjištěny. Staveniště bude 

zásobováno vodou a elektrickou energií z veřejné městské sítě, na což si dodavatel 

smluvně sjedná smlouvu se zřizovateli těchto sítí. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude provedeno před ulici Opavská ze 

severní strany staveniště, zásobování bude vedeno na jižní část parcely. Staveniště 

bude rovněž napojeno na elektrickou sít a na vodovodní síť. Se správci sítě si 

zhotovitel stavby sjedná podmínky pro odběr těchto medií a stanoví se způsob jejich 

fakturace. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby bude nutné dbát na minimalizování dopadů staveniště na okolí 

z hlediska hluku, prachu, pachu, vibrací apod.   

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště bude oploceno neprůhledným nejméně 1,8 m vysokým souvislým plotem 

tak, aby byla zajištěna jeho ochrana a byl oddělený prostor staveniště od okolního 

prostoru. Na staveniště je zabráněno vstupu nepovolaných osob. Pracovní doba bude 

v časovém rozmezí dle požadovaných předpisů nemnělo by dojít k překročení nejvyšší 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku dle příslušných právních předpisů. Skladovaný 

prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn 

vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou 

plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na 

veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které při provádění stavby vzniknou, budou 

likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími 

předpisy a předpisy s ním souvisejícími, jako jsou vyhláška Ministerstva Životního 

Prostředí č. 381/2001 a č. 383/2001. Při provádění veškerých prací na stavbě a na 

staveništi budou dodržovány bezpečnostní předpisy, zvláště pak vyhlášku c. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Asanační práce, demolice, ani kácení dřevin nebude provedeno.  

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zábory území se nepředpokládají. Stavební materiál bude uložen v jižní části 

staveniště. Chod restaurace a kulturního domu nebude ovlivněn. Během výstavby 

dojde ke krátkodobému omezení dopravy vlivem napojení stavby na inženýrské sítě, 

které vedou pod komunikací.  

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich 

likvidace 

Odpady, které při provádění stavby vzniknou, budou likvidovány v souladu se 

zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 
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souvisejícími. Likvidovány budou na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na 

skládce nebezpečného odpadu.  

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihla 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty  

17 04 05 Železo/ocel 

17 05 01 Zemina/kamenivo 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v rozsahu potřebném pro zhotovení základových 

konstrukcí a pro provedení přípojek. Skladování zeminy bude provedeno v jižní části 

staveniště na skládce zeminy. Případný přísun zeminy by byl řešen ze skládky nákladní 

dopravou. 

 

i) Ochrana životního prostředí při stavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního 

prostředí a také předpisy týkající se bezpečnosti práce. Při provádění stavby bude 

vznikat běžný stavební odpad, který bude odvážen na skládky k tomu určené. 

Pracovníci na stavbě budou používat mobilní WC. S veškerým odpadem, který vznikne 

na stavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, dále 

pak dle vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a odpady, které 

je možné recyklovat, budou recyklovány u příslušné firmy. Obaly stavebních 

materiálů budou odváženy na řízené skládky. Dopravní prostředky musí mít zakrytou 

ložnou plochu plachtou, pokud se toto nedá, musí být uzavřeny. Zároveň budou před 

odjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně 

zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo 

nadměrné prašnosti.  
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště pak 

vyhlášku c. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní 

partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Při 

manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop 

realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti 

pádu do výkopu zábradlím. Hloubka výkopu nepřesahuje 1 m, proto není potřeba 

provádět pažení. Pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, 

rukavice, respirátor apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních 

předpisů. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny 

stupy na staveniště musí být označeny tabulkami a musí být uzamykatelné. 

 

k) Úprava pro bezbariérovost užíváni výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby pro bezbariérové 

užívání.  

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz na veřejné komunikaci a provoz 

chodců. Stavbou by neměla vzniknout zvláštní dopravní inženýrská opatření. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny žádná speciální podmínky pro provádění stavby 

 

n) Postup výstavby, rozhodující termíny 

Začátek stavby se stanový dle získání písemného souhlasu stavebního úřadu Dolní 

Benešov a do 30 dnů začnou stavební práce. Předpokládaný termín dokončení stavby 

bude stanoven prováděcí stavební firmou, vybranou pro realizaci stavby dle 

výběrového řízení zadavatelem. 
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Postup prací –  Výkopové a zemní práce 

   Základové konstrukce 

   Hydroizolace spodní stavby 

   Vytvoření nosné železobetonové skeletové konstrukce  

Vyzdění výplňového zdiva a příček 

   Konstrukce ploché střechy 

Rozvody tzb a vzduchotechniky 

   Výplně otvorů 

Podlahy, malby 

Připojení na inženýrské sítě 

   Terénní úpravy stanovené projektem 

Jednotlivé stavební práce na sebe budou vzájemně navazovat v obvyklém stavebním 

a technickém provedení a jejich provádění budou kontrolováno stavbyvedoucím. 

 

C SITUAČNÍ VÝKRESY  

Situace stavby 

1) Situace architektonická   1/250 

2) Situace koordinační    1/250 

3) Podklad pro vytyčovací výkres  1/250 

 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

 

Zemní práce 

Výkopy pro základové pasy budou vyhloubeny na úroveň základové spáry, která je 

v úrovni -1,145. Jako podkladní vrstvu je možné použít podkladní vrstvy původní 

parkovací plochy. Výkopy pro kanalizaci budou provedeny podle výkresů ležaté 

kanalizace, viz specialista TZB. 
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Základy 

Objekt bude založen na betonových pasech z betonu C20/25, tloušťky 400 mm. Viz 

výkres č. D.1.1.1 - Půdorys základů. Pasy budou vybetonovány do bednění, které 

bude instalováno ve stavební rýze.  V základech budou vynechány prostupy dle 

patřičných výkresů a požadavků daných specializací. Základ pod stěnu dvorku má 

tloušťku 300 a je založen na stejné úrovni. 

  

 Svislé konstrukce 

 Obvodový plášť stavby je tvořen sendvičovou konstrukcí, kterou tvoří tyto vrstvy. 

Nosná vrstva – železobetonový skelet se sloupy 240x240 mm, kotvení sloupů 

k základovým pasům bude provedeno pomocí chemických kotev. Plášť je v místě 

výplňového zdiva tvoří – venkovní omítka tl. 5 mm, tepelně izolační vrstva – tepelná 

izolace desky new therm tl. 160 mm lepena celoplošně k podkladu a kotvena 

talířovými hmoždinkami, výplňové zdivo – vápenopískové bloky tl. 240 mm, 

interiérová vrstva – omítka tl. 3 mm.  

Příčky 

Příčky v objektu jsou navrženy ze systému ytong. Dle požadovaných parametrů 

zvukové izolace byla zvolena tl. 100 mm. Nenosná dělící stěna Ytong P4-500 tl. 200 

mm. Tvárnice Ytong jsou zděny na tenkovrstvou zdící maltu ytong dle požadavků 

výrobce. 

  

 Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

 V objektu se nenachází žádné schodiště. Bezbariérové řešení je vytvořeno použitím 

rampy. Hlavní vstup pro pacienty je řešen rampou šířky 3180 mm a délkou 6580. 

Sklon 2,7 %. Rampa, která je umístěna u vstupu pro personál má rozměry 3180 mm 

šířku a 4075 mm délku, sklon 4,4 %. Oba sklony vyhovují normovým požadavkům pro 

bezbariérové užívání dle normy 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

 Vodorovné nosné konstrukce 

 Střešní konstrukci tvoří betonová deska tl. 180 mm, která je spojena s nosnou vrstvou 

obvodového pláště.  
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Překlady  

Překlady v obvodových stěnách jsou železobetonové rozměr 240/350 mm, vyztuženy 

dle statického výpočtu specialisty. V příčkách jsou to překlady Ytong požadovaných 

rozměrů, dle tvárnic. Podrobnější specifikace je uvedena ve výpisy překladů na 

výkrese č. D.1.1.2 – Půdorys 1.NP 

 

 Střešní konstrukce 

 Střecha je tvořena povlakovou krytinou z asfaltového pásu sbs (pascal solo S5-25), 

geotextilií izolační ( FILTEK 200), tepelnou izolací desky ISOVER EPS tl. 140 mm, 

tepelnou izolací desky ISOVER EPS tl. 160 mm, tepelnou izolací desky ISOVER EPS tl. 

200 mm, drenážní vrstvou (polyesterová rohož), parozábranou, geotextilií ( FILTEK 

200). Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 180 mm, ve středním 

traktu pak tl. 100 mm. Odvodnění střechy je provedeno pomocí zaatikových žlabů 

svedených do okapových svodů. Oplechování atiky je provedeno titanzinkovým 

plechem. 

 

 Komín 

 Nedotýká se  

 

 Obklady 

 Vnější obklady se na objektu nevyskytují. Vnitřní obklady v koupelně a na toaletách 

jsou rozměru 300x600 mm, dlažba na podlaze je rozměru 600x600 mm. Obklady 

kuchyňské linky je řešen ve výšce 800-1500 mm a je proveden z obkladaček rozměru 

200x600 mm  

 

 Zpevněné plochy 

 Zpevněné plochy zahrnuté v projektu jsou tvořeny dlažbou ze žulových kostek 

uložených do pískového lože. Parkovací plocha je tvořena asfaltovým povrchem. 

Plochy jsou ohraničeny obrubníky.  
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 Výplně otvorů 

 Pro výplně otvorů budou použita kvalitní dřevěná okna s izolačním trojsklem, která 

zajistí požadované parametry tepelné techniky. Sklo bude opatřeno reflexní folií. 

Dveře v objektu ústící do ordinace jsou prosklené s nosným kovovým rámem. Dveře 

na WC a do technických místností jsou dřevěné, dýhované, v barvě bíle, bez prahu. 

Vstupní dveře a dveře oddělující čekárny jsou prosklené s nosným kovovým rámem, 

posuvné automatické. 

 

 Zámečnické práce 

 Čistící gumovo-hliníkový rošt, viz výkres Výpis zámečnických prací  

 

 Klempířské práce 

 Parapety a oplechování atiky – titanzinek, svody a zaatikové žlaby rovněž z titanzinku

   

 Truhlářské práce 

 Provedeny u dveřních otvorů 

  

 Úpravy povrchů a malby 

 Povrchová úprava obvodových stěn je provedena omítkou ARMASIL tl. 3 mm v barvě 

ral 9016. V interiéru stavby je provedena rovněž omítka, která je natřena bezbarvým 

nátěrem olejového charakteru pro snadné čištění do výšky 1800 mm. Místnosti jsou 

vymalovány akrylátovými barvami dle projektu. Na WC barva bílá.  

 

 Podlahy 

 Povrchová úprava podlahy je tvořena linoleem v barvě tmavě šedé. Detailní skladby 

budou přiblíženy v prováděcí dokumentaci. Každá podlaha bude ukončena lištou na 

přiléhající stěně. 

Skladba A 

- Keramická dlažba 500x200 mm na lepidlo 

- Betonová mazanina, beton C16/20, tl. 96 mm 

- PE folie 

- Tepelná izolace, desky ISOVER EPS GREY 100, tl. 50 mm 
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- Tepelná izolace, desky ISOVER EPS GREY 100, tl. 200 mm 

- Hydroizolace, asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 

- Hydroizolace, asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 

- Penetrační nátěr PENETRAL ALP M 

- Podkladní betonová mazanina, beton C20/25, tl. 150 mm 

- Rostlý terén 

 

Skladba B 

- linoleum na lepící tmel 

- Betonová mazanina, beton C16/20, tl. 100 mm 

- PE folie 

- Tepelná izolace, desky ISOVER EPS GREY 100, tl. 50 mm 

- Tepelná izolace, desky ISOVER EPS GREY 100, tl. 200 mm 

- Hydroizolace, asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 

- Hydroizolace, asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 

- Penetrační nátěr PENETRAL ALP M 

- Podkladní betonová mazanina, beton C20/25, tl. 150 mm 

- Rostlý terén 

 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

 Pro izolaci objektu proti zemní vlhkosti byla použita izolace ve dvou vrstvách. ELASTEK 

40 SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Podkladní beton bude před 

položením hydroizolace opatřen penetračním nátěrem. 

  

Tepelná izolace 

 Sokl: tepelná izolace je provedena z desek STYRODUR 3035 SC tl. 160 mm, celoplošně 

lepena k podkladu. 

  

Fasáda: tepelná izolace je provedena z desek New Therm tl. 160 mm, lepena 

celoplošně k podkladu. Pod kazetovou pro venkovní žaluzie je vakuová izolace tl. 40 

mm.  
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Střecha: na střeše byla použita izolace ISOVER EPS ve třech vrstvách a to v tloušťce 

140 mm, 160 mm a 200 mm. 

Podlaha: k zateplení podlahy je použita izolace ISOVER EPS GREY ve dvou vrstvách tl. 

50 a 200 mm pro dosažení celkové tloušťky 250 mm. 

 

Větrání a klimatizace 

V objektu je navrženo nucené větrání s rekuperací tepla. Rekuperační jednotka bude 

umístěna v podhledu chodby ústící do technické místnosti. Přívod vzduchu je 

z východní strany a odtah vzduchu na západní fasádě. Odtah vzduchu je zajištěn 

z místností pro personál, jako jsou šatny, toalety, sprchy a wc, a z toalet pro pacienty. 

V ostatních prostorách je zajištěn rozvod čerstvého vzduchu. Bezprahová úprava 

dveří zajišťuje přívod čerstvého vzduchu do odsávaných prostor. 

 

Vytápění 

Vytápění musí zajistit ve všech prostorách požadované teplotní podmínky. Tyto 

podmínky budou zajištěny prostřednictvím radiátorů na teplou vodu, která bude 

ohřívána v zásobníku pomocí tepelného čerpadla země voda. Tepelné čerpadlo i 

akumulační nádrž budou umístěny v technické místnosti. Výkon tepelného čerpadla a 

objem akumulační nádrže bude stanoven specialistou na TZB. 

 

Hygienická zařízení 

Dodavatel sanitární výroby bude zvolen jednotně pro celý objekt. Bude potřeba 

vybavit toalety pro návštěvníky a toalety a umývárny pro personál lékařského domu. 

 

Vnitřní rozvody 

Vnitřní rozvody budou provedeny dle projektu vypracovaného specialistou TZB. 

 

b) Výkresová část 

1) Půdorys základů 

2) Půdorys 1.Np 

3) Řezy AA´, BB´ 

4) Výkres tvaru stropu 



Bakalářská práce 
 

45 
 

5) Půdorys střechy 

6) Pohledy 

7) Výpisy : a)   truhlářských prvků 

b) klempířských prvků 

c) zámečnických prvků 

d) schéma rozvodu vzduchotechniky 

e) schéma elektroinstalace 

f) schéma světelné instalace 

8) Vizualizace 

 

 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

E Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

Není předmětem řešení této bakalářské práce 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem řešení této bakalářské práce 
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4. ZÝVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout Lékařský dům v obci Bohuslavice u 

Opavy. Pro vytvoření hmotového a koncepčního řešení bylo potřeba seznámit se 

s problematikou zdravotní péče, normovými požadavky na půdorysné plochy 

místností a na návaznosti těchto místností. Tyto požadavky dále aplikovat pro dané 

měřítko obce a to vše sjednotit v kvalitní architektonicko-urbanistický návrh objektu. 

Na této práci bylo nejsložitější sjednotit původní architektonický záměr 

s konstrukčním provedením pro pozemní stavitelství a možnostmi materiálu. Některé 

detaily musely být pro své fungování upraveny, ale jiné prvky zůstaly shodné dle 

původního záměru. Myslím si, že se mi tento úkol povedlo vyřešit a bylo to pro mne 

velkým přínosem. Zvládnutí takového množství práce, v daném čase, spolu s 

dořešené potřebných detailů bylo velmi motivující.   
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v oboru pozemní stavitelství ing. Marcele Halířove Ph.D. za jejich odborné vedení a 

konzultační pomoc při jejím zpracování. 
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Seznam použitého značení 

A/V  plocha/objem 

C20/25 typ betonu 

C16/20 typ betonu 

č.   číslo 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

DN  průměr potrubí 

ha  hektar (plošná míra) 

LV  list vlastnictví 

m  základní délková míra 

m2  základní jednotka plochy 

m3  základní objemová míra 

mm  milimetr 

MŽP  ministerstvo životního prostředí 

MS kraj Moravskoslezský kraj 

m.n.m  metrů nad mořem 

Np  nadzemní podlaží 

PT  původní terén 

Sb.  Sbírka (zákonů) 

S-JTSK  katastrální souřadnicový systém (jednotná trigonometrická síť katastrální) 

tl.  Tloušťka 

TZB  technické zařízení budov 

UT  upravený terén 
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