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Anotace diplomové práce 

 Projekt diplomové práce je úplná dokumentace pro provád ní stavby DIOP Ústavu pro 

t žce a st edn  t žce postižené. Dokumentace zahrnuje architektonické i stavebn  – technické 

ešení. Návrh vychází z dvousemestrální práce, a to Projekt I a Projekt II. V t chto dvou 

semestrech jsem vymýšlel dispozi ní, technické ale i estetické ešení. Veškerá projektová 

dokumentace je zpracována podle platných norem a podle platné vyhlášky 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb.  

 P edm tem návrhu je objekt obsahující pouze l žkovou ást, zázemí pro zam stnance a 

chod objektu. Tato novostavba se nalézá v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Zám rem je 

smysluplné dopln ní chyb jícího nemocni ního úseku této nemocnice. 

BLAHUT, J.: DIOP – Ústav pro t žce a st edn  t žce postižené - Diplomová práce, Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, Cortén, 

Venkovní žaluzie, Prefa, Zelená st echa, Vedoucí práce Fabian, R., 2014, 50 s. 

 

Abstract of the thesis 

The project of the thesis is full documentation for the implementation of the construction 

of DICS – Institute of severely and moderaly severaly disabled. Documentation include 

architectural and engineering solutions. Design is based on two - semester work and that is from 

Project I and Project II. I disigned all of disposition, technical and estetical solutions in thiese 

two semesters. All project documentation is processed according to applicable standarts and 

according to applicable ed. 499/2006 Coll. The construction documentation. 

 

The subject of design is object containing only bed treatment, basement for employyes 

and operations of building. This new building is placed in area of Teaching hospital of Ostrava. 

The intention is to meaningful completicion of missing hospital section. 

BLAHUT, J.: DIOP – Institute of severely and moderately severely disabled – thesis, Ostrava: 
VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil 
Engineering, Corten,  Out door blinds, Prefa, Green roof Supervizor Fabian, R., 2014, 50 p.
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Úvod 

P edm tem diplomové práce je návrh DIOP - Ústav pro t žce a st edn  t žce postižené 

v areálu Fakultní nemocnice Ostrava, dále jen SO01. 

Tato myšlenka vznikla na základ  vlastní zkušenosti, kdy v rodin  došlo k t žkému 

poran ní na zdraví. Tento stav vykazuje ztrátu možnosti ovládat veškeré životní funkce a pro 

pacienta je nezbytné, aby byl p ipojen na všechny díl í p ístroje, jenž tyto životní funkce 

udržuje v chodu. lov k, s tímto poran ním, je závislý na plné pomoci druhých. Je nezbytné 

dodržovat neustálý vizuální kontakt a p ísné hygienické zásady pro zabrán ní p enosu vir  a 

infekcí.  

V návrhu jsem zpracoval možnost uložení i st edn  t žce poran ných. To jsou pacienti, 

kte í se bu to z t žkého stavu pomocí opera ního zákroku zotaví, anebo jejich stav je od 

za átku hodnocen takto. Tito lidé vykazují schopnost udržet své životní funkce v chodu. Zde 

nejsou tak p ísné hygienické požadavky.  

Stavba dispozi n  i technicky nabízí možnost t chto dvou ešení, jak je i nazna eno 

v p íloze: 2. - 5. NP.  

Diplomová práce se skládá ze dvou ástí. Z ásti textové a výkresové. Textová ást tvo í 

vysv tlení problému, ešení, pr vodní a technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb. zákona 

o územním plánování a stavebním ádu. Obsahem pr vodní zprávy jsou základní údaje o 

stavb  a stavebním pozemku. Technická zpráva obsahuje architektonické, konstruk ní a 

technické ešení SO01. V rámci ešení je jen ást nemocni ního úseku DIOP. Výkresová ást 

obsahuje projektovou dokumentaci k provád ní stavby, výpisu specifikací prvk , technických 

detail  a situací. 

Poznatky a zhodnocení ešení práce bude uvedeno v záv ru.



A. Pr vodní zpráva 

A.1 Identifika ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb  

a) název stavby 

DIOP – Ústav pro t žce a st edn  t žce postižené. 

 

b) místo stavby  

M stská ást Poruba. 

Areál se nachází na katastrálním území Ostrava - Poruba. 

Parcely íslo 1739/175. 

 

c) p edm t dokumentace 

Diplomová práce na VŠB –TU Ostrava, (fakulta: stavební, obor: pozemní a pr myslové 

stavby), dokumentace pro ohlášení stavby a k žádosti o stavební povolení v  rozsahu dle 

vyhl. . 499/2006 Sb. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava  

Katedra pozemního stavitelství 225 

Ludvíka Podéšt  

1875/17  

708 33 Ostrava - Poruba  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli spole né dokumentace 
a) jméno, p íjmení, místo podnikání  

Bc. Jan Blahut 

Zahradnická 62, 

Krmelín 

739 24 

 



 

 

 

A.2 Seznam vstupních podklad  
Katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah ešeného území 

ešené území se rozkládá na ploše 23 342 m2.  

 

b) dosavadní využití a zastav nost území 

Pozemek se nachází v areálu Fakultní nemocnice, katastrální území Ostrava - Poruba. 

Pozemek je volný a je využíván jako zele . Výstavba objektu nijak nenarušuji územní 

plánování. V územním plánu je lokalita ozna ena jako ostatní plocha. Okolí pozemku je 

zastav na objekty FNO. 

 

c) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, památková 

zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.) 

Území stavby není chrán no podle jiných právních p edpis , nejedná se o památkovou 

rezervaci ani památkovou zónu. ešené území se nenachází v záplavovém území. 

 

d) údaje o odtokových pom rech 

Dle rozsahu projektových prací p i výstavb  nedojde ke zm n  odtokových pom r . 

Stavba je odvodn na pomocí st ešních vtok  a je napojena na stávající deš ovou kanalizaci. 

Na pozemku a okolí není brán no p irozenému odtoku vod. 

 

e) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

V územn  plánovací dokumentaci je pozemek charakterizován jako zele  a je pot eba 

ud lat výjimku pro tuto stavbu, nebo zm nit územní plánování. 

 

 

 

 



f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována tak, aby  vyhov la požadavk m zákona . 

183/2006Sb., o územním plánování a stavebním ádu a vyhlášce .499/2006Sb, o 

dokumentaci staveb.  

Je rovn ž respektována vyhláška .268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  

Projektová dokumentace bude projednána s dot enými orgány a správci inženýrských 

sítí. Následn  jejich požadavky musí být zohledn ny a respektovány v ešení PD a poté orgány 

a správci schváleny. 

 

h) seznam výjimek a úlevových ešení 

Byla ud lena výjimka pro využití parcely. 

 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

 Žádné takové investice neexistují. 

POZEMKY:  

1739/175 Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, Poruba, 70852 Ostrava 

 

A.4 Údaje o stavb  

 

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

Jedná se o novostavbu nemocni ního úseku DIOP. 

 

 

 

b) ú el užívání stavby 

Novostavba má poskytovat pomoc t m, kte í se bez ní neobejdou. Objekt je p tipodlažní 

bezbariérová budova, která slouží k lé ení t žkých a st edn  t žkých zran ní. Provoz je 

rozd len do t í funk ních celk . Objekt bude p ístupný návšt vám v ur ité denní dob . To 

však up esní vedení tohoto z ízení.  

Stavba je navržena z hlediska nedostupnosti tohoto typu za ízení v okolí m sta Ostravy. 

S p ibývajícími pacienty není dostatek místa pro jejich uložení a lé bu. Pr zkumy nebyly 



u in ny, vím to z vlastní zkušenosti. Podobné za ízení je nejblíž v Orlové, anebo v Olomouci, 

ty jsou ovšem zapln né.  

Budova je p tipodlažní stavba, která je bezbariérová. Nachází se zde: vstupní hala, 

informace, šatny, technická místnost, WC ženy, muži a t lesn  postižení, úklidová místnost, 

jídelna, kuchy , výdej jídel, zázemí kuchyn , sklad, p íjem, odpady, obaly, zázemí 

zam stnanc , sklad lék , sklad nemocni ního za ízení, umyvárna postižených, sklad prádla, 

prádelna, kancelá e léka  a primá e, kancelá  primá ovy sekretá ky, sesterny, l žkové 

pokoje. V okolí objektu je vybudována travnatá plocha. Vstupy jsou provedeny prosklenými 

dvouk ídlými posuvnými dve mi. Vstupy jsou zast ešené pomocí ploché st echy, což slouží i 

jako krytý p íjem pacient . 

 

c) trvalá nebo do asná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis (kulturní památka apod.) 

Pro tento pozemek nejsou hlášeny žádné omezení pro výstavbu z d vod  jiných 

právních p edpis . Jako je nap . kulturní památka apod. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických požadavk  

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh objektu je zpracován na základ  obecných zásad a standard  postupn  se 

vyvíjejících dokument . P edložená projektová dokumentace respektuje veškeré normy, 

vyhlášky a na ízení z nich vyplývajících. Stavba je bezbariérová. 

 

 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných právních 

p edpis  

Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjád eními dot ených 

orgán . 

 

 

 

 



g) seznam výjimek a úlevových ešení 

Byla ud lena pouze výjimka pro využití pozemku. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et 

funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel  / pracovník  apod.) 

 

po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel  / pracovník  apod.  

zastav ná plocha  1 593 [m2]  

obestav ný prostor  21 575 [m3]  

užitná plocha  6 000 [m2]  
po et funk ních 
jednotek   5 podlaží 

1.01a P ÍJEM  15,6 [m2]  

1.02a ODPADY 3,53 [m2]  

1.03a OBALY 3,57 [m2]  

1.04a UKLID. KOMORA 1,25 [m2]  

1.05a WC KUCHY  2,21 [m2]  

1.06a OFFICE 10,59 [m2]  

1.07a ŠATNA KUCHY  6,67 [m2]  

1.08a WC + SPRCHA KUCHY  4,9 [m2]  

1.09a DENNÍ MÍSTNOST 22,5 [m2]  

1.10a CHODBA 14,39 [m2]  

1.11a PRÁDELNA 3,81 [m2]  

1.12a TECH. MÍSTNOST 7,32 [m2]  

1.13a SKLAD . 1 11,21 [m2]  

1.14a SKLAD . 2 11,42 [m2]  

1.15a P ÍPRAVA MASA 7,97 [m2]  

1.16a VÝDEJ JÍDEL 8,65 [m2]  

1.17a P ÍJEM JÍDEL 8,73 [m2]  

1.18a KUCHYN  89,91 [m2]  

1.19a JÍDELNA 76,9 [m2]  

1.01b CHODBA 24,56 [m2]  

1.02b 5 x KANCELÁ  2 OSOBY 17,72 [m2]  

1.03b ŠATNA MUŽI 34,39 [m2]  

1.04b SPRCHY MUŽI 11,28 [m2]  

1.05b ŠATNA ŽENY 33,68 [m2]  

1.06b SPRCHY ŽENY 11,59 [m2]  

1.07b KANCELÁ  SEKRETÁ E 9,57 [m2]  



1.08b KANCELÁ  PRIMÁ E 12,69 [m2]  

1.09b WC ŽENY 11,86 [m2]  

1.10b WC MUŽI 11,2 [m2]  

1.01c PRÁDELNA 82,63 [m2]  

1.02c SKLAD PRÁDLA 32,67 [m2]  

1.03c CHODBA 27,53 [m2]  

1.04c SPRCHA PACIENT  24,35 [m2]  

1.05c TECH. MÍSTNOST 48,15 [m2]  

1.06c SKLAD NEMOCNI . ZA ÍZENÍ 32,18 [m2]  

1.07c SKLAD LÉK  A POT EB 47,1 [m2] 

1.08c P ÍJEM LÉK  22,84 [m2]  

1.01d FOYER 110,43 [m2]  

1.02d SCHODIŠT  23,22 [m2]  

1.03d WC ŽENY VE EJNOST 11,63 [m2]  

1.04d WC MUŽI VE EJNOST 12,06 [m2]  

1.05d INFORMACE 3,56 [m2]  

1.06d ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3,82 [m2]  

1.07d WC ZTP ŽENY 4,73 [m2]  

1.08d WC ZTP MUŽI 4,74 [m2]  

1.09d CHODBA 36,68 [m2]  

2-5.01 FOYER 279,06 [m2]  

2-5.02 SCHODIŠT  23,22 [m2]  

2-5.03 SESTERNA 37 [m2]  

2-5.04 WC SESTRY  2,72 [m2]  

2-5.05 WC VE EJNOST 2,73 [m2] 

2-5.06 ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,44 [m2]  

2-5.07 SKLAD LÉK  A POT EB 2,96 [m2]  

2-5.08 3 x CHODBA 80,14 [m2]  

2-5.09 20 x ANTIVIROVÁ P EDSÍ  7,9 [m2]  

2-5.10 10 x JEDNO L ŽKOVÝ POKOJ 23,38 [m2]  

2-5.11 5 x DOU L ŽKOVÝ POKOJ 23,58 [m2]  

2-5.12 5 x WC PACIENTI 2,42 [m2]  

2-5.13 5 x SPRCHA PACIENTI 2,39 [m2] 

2-5.14 5 x CHODBA MALÁ 3,06 [m2]  
 

 

 



i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické náro nosti budov) 

P i výstavb  dojde ke vzniku odpadu, odpad bude vyvážen na skládku ur enou k tomuto 

využití. P i fungování budovy by m l být brán ohled na minimalizaci vzniku odpad . Pevný 

komunální odpad bude vyt íd n a jeho recyklace bude zajišt na prost ednictvím spole nosti 

zajiš ující svoz komunálního odpadu. Celková spot eba elektrické energie, spot eba vody a 

pot eby na vytáp ní nejsou p edm tem ešení. 

 

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

P edpokládaná doba výstavby je 20 m síc .  

Termín zahájení výstavby se p edpokládá za átkem b ezna 2016 

 

k) orienta ní náklady stavby. 

Orienta ní cena bez DPH           146 820 000,- 

K  

Do této ceny je zahrnuto: cena objektu podle obestav ného prostoru, cena p ípojek, cena 

st ešní krytiny, cena projektových, pr zkumných prací, cena provozní ásti, cena za ízení 

staveništ , provozních a územních vliv , rezerva.  

(cena je pouze odhad vytvo ený za pomoci tabulek www.stavebnistandardy.cz) 

 

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

 

SO01- DIOP  

SO02 – Zpevn né plochy 

SO03 – P ípojka splaškové kanalizace 

SO04 -  P ípojka vodovodu  

SO05 -  P ípojka NN 

SO06 – P ípojka deš ové kanalizace 

 

 

 

 



 

B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v areálu Fakultní nemocnice, katastrální území Ostrava - Poruba. 

Pozemek je volný a je využíván jako zele . Výstavba objektu nijak nenarušuji územní 

plánování. V územním plánu je lokalita ozna ena jako ostatní plocha. Stavební parcela . 

1739/175 je rovinný útvar s plošnou vým rou 23 342 m2. P ístupová/ p íjezdová ulice se 

napojuje na ulici K Myslivn . Parcela je sou ástí areálu FNO. 

Terén pozemku je rovinný se spádem 1,05 % na východ. Podle radonové mapy území 

jde o nízký radonový index pozemku. Novostavba bude napojena na stávající ve ejnou 

elektrickou sí , vodovod a splaškovou a deš ovou kanalizaci. Trasy sítí a p ípojek jsou 

znázorn ny ve výkrese . C 02 – koordina ní situace. 

 

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum,  

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.) 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

Stavební pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

 

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

Stavební pozemek se nenachází v blízkosti zaplavovaného území ani poddolovaného 

území. 

 

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

v území 

Stavba nevykazuje negativní vliv na okolní stavby a životní prost edí. Stavební parcela 

není nijak chrán na. Nejedná se o památkovou rezervaci ani památkovou zónu. Vzhledem k 

rozsahu prací dle projektu nedojde k zm n  stávajících odtokových pom r . Celá plocha 

stavby je odvodn na p es st ešní vtoky a napojena na existující deš ovou kanalizaci. Na území 

nedojde  ke zm n  p irozenému odtoku vod. 



 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Nejsou p edm tem ešení.  

 

g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených k 

pln ní funkce lesa (do asné / trvalé) 

Nebude proveden zábor zem d lského p dní fondu ani pozemk  ur ených k pln ní 

funkce lesa. 

 

h) územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Dopravní infrastruktura z stává zachována. P ímý vjezd na pozemek je zajišt n ulicí K 

Myslivn . Areál je uli ní sítí, ale k areálu vede silnice II. T ídy a tj.: ulice K Myslivn . 

Parkovišt  je navrženo p ed objektem (návrh dle SN 73 61 10). Další parkovací místa jsou 

u ostatních budov spadajících pod areál FNO. 

 

i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

P edpokládaná doba výstavby je 20 m síc .  

Termín zahájení výstavby se p edpokládá za átkem B ezna 2016. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Objekt je navržen pro dopln ní funkcí a možností FNO. Stavba má doplnit chyb jící 

nemocni ní úsek jak v Ostrav , tak v okolí. 

 

Základní kapacity funk ních jednotek 

zastav ná plocha  1 593 [m2]  

obestav ný prostor  21 575 [m3]  

užitná plocha  6 000 [m2]  
po et funk ních 
jednotek   5 podlaží 

1.01a P ÍJEM  15,6 [m2]  

1.02a ODPADY 3,53 [m2]  



1.03a OBALY 3,57 [m2]  

1.04a UKLID. KOMORA 1,25 [m2]  

1.05a WC KUCHY  2,21 [m2]  

1.06a OFFICE 10,59 [m2]  

1.07a ŠATNA KUCHY  6,67 [m2]  

1.08a WC + SPRCHA KUCHY  4,9 [m2]  

1.09a DENNÍ MÍSTNOST 22,5 [m2]  

1.10a CHODBA 14,39 [m2]  

1.11a PRÁDELNA 3,81 [m2]  

1.12a TECH. MÍSTNOST 7,32 [m2]  

1.13a SKLAD . 1 11,21 [m2]  

1.14a SKLAD . 2 11,42 [m2]  

1.15a P ÍPRAVA MASA 7,97 [m2]  

1.16a VÝDEJ JÍDEL 8,65 [m2]  

1.17a P ÍJEM JÍDEL 8,73 [m2]  

1.18a KUCHYN  89,91 [m2]  

1.19a JÍDELNA 76,9 [m2]  

1.01b CHODBA 24,56 [m2]  

1.02b 5 x KANCELÁ  2 OSOBY 17,72 [m2]  

1.03b ŠATNA MUŽI 34,39 [m2]  

1.04b SPRCHY MUŽI 11,28 [m2]  

1.05b ŠATNA ŽENY 33,68 [m2]  

1.06b SPRCHY ŽENY 11,59 [m2]  

1.07b KANCELÁ  SEKRETÁ E 9,57 [m2]  

1.08b KANCELÁ  PRIMÁ E 12,69 [m2]  

1.09b WC ŽENY 11,86 [m2]  

1.10b WC MUŽI 11,2 [m2]  

1.01c PRÁDELNA 82,63 [m2]  

1.02c SKLAD PRÁDLA 32,67 [m2]  

1.03c CHODBA 27,53 [m2]  

1.04c SPRCHA PACIENT  24,35 [m2]  

1.05c TECH. MÍSTNOST 48,15 [m2]  

1.06c SKLAD NEMOCNI . ZA ÍZENÍ 32,18 [m2]  

1.07c SKLAD LÉK  A POT EB 47,1 [m2] 

1.08c P ÍJEM LÉK  22,84 [m2]  

1.01d FOYER 110,43 [m2]  

1.02d SCHODIŠT  23,22 [m2]  

1.03d WC ŽENY VE EJNOST 11,63 [m2]  



1.04d WC MUŽI VE EJNOST 12,06 [m2]  

1.05d INFORMACE 3,56 [m2]  

1.06d ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3,82 [m2]  

1.07d WC ZTP ŽENY 4,73 [m2]  

1.08d WC ZTP MUŽI 4,74 [m2]  

1.09d CHODBA 36,68 [m2]  

2-5.01 FOYER 279,06 [m2]  

2-5.02 SCHODIŠT  23,22 [m2]  

2-5.03 SESTERNA 37 [m2]  

2-5.04 WC SESTRY  2,72 [m2]  

2-5.05 WC VE EJNOST 2,73 [m2] 

2-5.06 ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,44 [m2]  

2-5.07 SKLAD LÉK  A POT EB 2,96 [m2]  

2-5.08 3 x CHODBA 80,14 [m2]  

2-5.09 20 x ANTIVIROVÁ P EDSÍ  7,9 [m2]  

2-5.10 10 x JEDNO L ŽKOVÝ POKOJ 23,38 [m2]  

2-5.11 5 x DOU L ŽKOVÝ POKOJ 23,58 [m2]  

2-5.12 5 x WC PACIENTI 2,42 [m2]  

2-5.13 5 x SPRCHA PACIENTI 2,39 [m2] 

2-5.14 5 x CHODBA MALÁ 3,06 [m2]  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení 

Nové ešení stavby navazuje na okolní zástavbu. Je dodržená jak stavební ára, tak osy 

ostatní výstavby. Jde o p tipodlažní objekt, tudíž nijak nenarušujeme výškové úrovn  okolní 

zástavby, nebo  ty jsou také ty  a vícepodlažní. Hlavní vstupy do objektu jsou v pr elí 

objektu. P ed vstupy jsou vybudované zpevn né plochy a parkovišt . Toto bude sloužit jako 

shromaž ovací i evakua ní plocha. Tato stavba zapadá do urbanistického plánu. 

Tvar budovy je složen z ástí o základních geometrických p dorysech. První ást je 

p dorysu tvercového a další t i jsou obdélníkového p dorysu. Finální tvar p ipomíná k íž. 

Objekt je zast ešen plochou, zelenou st echou. Celý objekt není podsklepen. Konceptem pro 

tvar objektu je vycházející slunce, což znamená nad ji pro ty, kte í jsou p ipoutáni ze 

zdravotních d vod  na l žko. Stavba je umíst na na okraj areálu nemocnice, nebo  je zde 

p íjemné prost edí, je zde dob e zajišt na doprava a z l žkové ásti nemocnice je okolo 30 

metr . P ímého denního osv tlení, pro dosažení zrakové pohody, je zajišt no pomocí 



prosklených st n, oken a vstupních dve í. Které jsou zastín ny pomocí venkovních žaluzií. 

Tyto však nijak nenarušují zrakovou pohodu v interiéru, nebo  jsou polohovatelné.  

Parkovišt  pro návšt vníky je zajišt no p ímo p ed vchodem do objektu. 

 

b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení 

Novostavba má poskytovat pomoc t m, kte í se bez ní neobejdou. Tudíž konceptem jsou 

klí ová slova i myšlenky. Nejd ležit jší klí ová slova jsou k íž první pomoci a úsvit slunce. 

Toto symbolizuje další nový den, nad ji a pomoc.  

P dorys je tvá í konceptu. Objekt je sestaven z ástí. A to t í k ídel, znamenající 

paprsky, i ramena a centrální ásti, což p edstavuje t lo. V k ídlech jsou navrženy vždy celky, 

které ur ují ú el a využití objektu. St ed neboli t lo je centrem d ní a propojení funkcí k ídel. 

Zde se st etávají zájmy zam stnanc  a ve ejnosti. Výškové uspo ádání je jednotné u všech 

ástí a nijak neruší celkovou siluetu s okolními objekty. 

Umíst ním a osami objektu nijak nevybo ujeme z konceptu areálu, ba naopak ji 

podporujeme a tyto osy a áry respektujeme. Objekt je dle tohoto charakteru místa navržen. 

 

B.2.3 Celkové provozní ešení 

Stavba podléhá t em provozním celk m. Jednak provozu zam stnanc , návšt vník , ale 

tak provozu istému a špinavému, nebo  se v objektu nachází kuchy  a jídelna. Vstup do 

objektu je na východní stran  y ulice K Myslivn . 

Budova je p tipodlažní stavba, která je bezbariérová. Nachází se zde: vstupní hala, 

informace, šatny, technická místnost, WC ženy, muži a t lesn  postižení, úklidová místnost, 

jídelna, kuchy , výdej jídel, zázemí kuchyn , sklad, p íjem, odpady, obaly, zázemí 

zam stnanc , sklad lék , sklad nemocni ního za ízení, umyvárna postižených, sklad prádla, 

prádelna, kancelá e léka  a primá e, kancelá  primá ovy sekretá ky, sesterny, l žkové 

pokoje. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

ešení stavby je v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. Toto je vy ešeno pomocí ramp a 

výtah . 

 

B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby 



Schodišt  a jejich zábradlí jsou ešeny v souladu s normovými doporu eními a tak, aby 

byla zajišt na bezpe nost p i užívání stavby.  

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt  

a) stavební ešení 

Stavba je novostavba. 

 

b) konstruk ní a materiálové ešení 

Objekt je založen pomocí ŽB patek a prah  z betonu typu C25/30. Ty jsou sp aženy.  

Hlavní nosný systém je tvo en ze systému ŽB Prefa dílc . Jsou použity sloupy, pr vlaky 

a trámy.  

Obvodové konstrukce tvo í cihly Porotherm 300, tl.: 300 mm. Vnit ní p í ky tvo í 

rovn ž cihly Porotherm 200 P+D, tl.: 200 mm a p í ky z cihel Porotherm 115, tl.: 115 mm. 

Pohledová plocha je opat ena betonovou vnit ní omítkou a keramickým obkladem do výšky     

2 200 mm. Veškeré vnit ní p í ky jsou ukotvené k betonové zálivce a stropní konstrukci 

pomocí malty porotherm. Na ur itých místech dispozice je zav šený akustický podhled 

Rigips, (viz p íloha F02, F03 – 1. NP, 2. NP).  

Stropy jsou sestaveny z panel  Spiroll, jenž jsou uloženy na MC 10. Panely jsou použity 

pro strop Spiroll 200 a pro st echu Spiroll 250. Mezi panely se vkládá zálivková výztuž a poté 

se provede zálivka, tl.: 50 mm. Podlaha na terénu je ŽB deska, tl.: 200 mm vyztužena Kari sítí 

– velikost ok 80 x 80 – 6,3. (viz. p íloha F05 a F06 – Výkres stropu). 

Schodišt  je ze systému Prefa. Je uloženo na trámech a pr vlacích, a také kotveno do 

nosných zdí. Schodišt  je dvouramenné s mezipodestou. Ší ka ramene je 2 250 mm. Má 14 

stup  o rozm rech 220 x 150 mm. 

St echa je plochá. Bu  zelená s extenzivní zelení, anebo plochá s ka írkem. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Pro výstavbu jsou použity pouze atestované materiály a skladby. Všechny nosné, plošné 

ŽB prvky budou posouzeny statickým výpo tem.  

Zatížení vzniklé v pr b hu výstavby nesmí mít vliv na: 

a) Z ícení stavby nebo její ásti 

b) V tší stupe  nep ípustného p etvo ení 



c) Poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného 

vybavení v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce 

d) Poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

 

a) technické ešení 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. P edm tem ešení bylo pouze navržení 

stavebních úprav pro technologická za ízení, jako je: 

 

Prostupy st ešních vpustí 

Prostupy a šachty pro vedení potrubí a VZT. 

Technická místnost pro umíst ní technologií. 

 

b) vý et technických a technologických za ízení 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

B.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení 

 

a) rozd lení stavby a objekt  do požárních úsek  

Není p edm tem ešení této diplomové práce..  

 

b) výpo et požárního rizika a stanovení stupn  požární bezpe nosti 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk  v etn  požadavk  na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

d) zhodnocení evakuace osob v etn  vyhodnocení únikových cest 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  nebezpe ného prostoru 



Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

 

 

f) zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiného hasiva, v etn  rozmíst ní 

vnit ních a vn jších odb rných míst 

V objektu je z ízen vnit ní požární vodovod. Stavba bude vybavena kou ovými idly, 

automatickým hasícím systémem a pot ebným po tem ru ních hasících p ístroj . 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p ístupové komunikace, zásahové cesty) 

Není p edm tem ešení této diplomové práce.  

 

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

vzduchotechnická za ízení) 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

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

Na zdech budovy budou umíst ny informa ní tabulky s naviga ním systémem budovy. 

Tabulky se zna ením únikové cesty jsou umíst ny nad schodišti a jsou osv tleny. 

 

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

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

 

a) kritéria tepeln  technického hodnocení 

Stavba spl uje všechny tepeln  technické požadavky (sou initelé prostupu tepla, teplotní 

faktory vnit ního povrchu, kondenzace vodní páry, poklesy dotykových teplot podlah, apod.). 

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   zelená st echa 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Hlína suchá  0,100       0,700  1,5 
   2  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   3  Ursa XPS HR-L  0,100       0,031  100,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Dutinový panel  0,300       1,200  23,0 
   6  Baumit hlazená omítka  0,003       0,600  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,180 kg/m2,rok 
  (materiál: Ursa XPS HR-L). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0289 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0288 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 





 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,020       1,010  200,0 
   2  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   3  Fatrafol 817  0,0012       0,350  15800,0 
   4  Ursa XPS HR-L  0,100       0,031  100,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  40000,0 
   6  Železobeton 2  0,150       1,580  29,0 
   7  Št rk  0,200       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.5 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   4,19 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová st na 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   2  Porotherm 40 EKO+ Profi na mal  0,300       0,108  10,0 
   3  Rockwool Airrock HD  0,100       0,039  3,55 
   4  Baumit hlazená omítka  0,005       0,600  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



  



b)energetická náro nost stavby 

Pro objekt je vypracován energetický štítek obálky budovy EŠOB. Stavba spl uje všechny 

tepeln  technické požadavky. Dle požadavk  na energetickou náro nost budov je obvodová 

st na zateplena stejn  tak i st echa a základy. P i konstruk ním ešení se snažíme p edejít 

vzniku tepelných most  v konstrukci a zabránit tak samovolnému úniku tepla z interiéru do 

exteriéru. 

  



 !"#"$"%&$&'('!)'#*+$,-.&/#0#$.&"12%$3&1.4"53

64'(#*7*$89(0&:48;'

 !"#$%&'()*

+,!-%'$./0%&12$"345-2$60%312$789:

;'&'%&!<3=0$>?-/0$'$@'&'%&!<3=0$60%31

7!1(1?1('&-32$A1ABC$)",1"50$A!1(1?1('&-3

D3'%&=0@$=-)1$%A13-6-=%&(0$(3'%&=0@E2$A1ABC$%&'(-)=0@

+,!-%'

F-3-G1=HIJ/'43

<=8!8$#'!*>#*$8&1.4"53

K)L-/$)",1(*$ $J$(=MLN0$1)L-/$(*&<AM=O$?P=*$)",1(*2$=-?'#!="L-$31,Q4-2$B0/%*2

'&4@*$'$?<@3',*

RSTUT2V$/

W

X-3@1(<$A315#'$!$J$%1"6-&$(=MLN05#$A315#$15#3'?1('=Y5#$@1=&!"@50$1#!'=46"L0505#

1)L-/$)",1(*

Z[ZV2T$/

R

K)L-/1(Y$G'@&1!$&('!"$)",1(*$!"#" 

V2WR$/

R

H/

W

F*A$)",1(* =1(<$1)*&=<

7B-('Q"L050$(=4&B=0$&-A31&'$($1&1A=O/$1),1)0$$

4/

RR2V$\X

D-=@1(=0$=<(!#1(<$&-A31&'$($?4/=0/$1),1)0$$

-

JST2V$\X

<=8!8$#'!*>#*$8&'('!)'#*+$3&5?@(8-(?+=&:48;A&"+=%8@"58(?+=&$"(>#!.$+0

K5#3'?1('=<$@1=%&!"@5- 7315#'

!

L

]/

R

^

81"64=4&-3

.64=4&-3:

A!1%&"A"$&-A3'

%

4

. !

"

#$

"

%&% '

(

:

]_H./

R

`;:^

71Q',1('=Y

.,1A1!"6-=Y:

%1"64=4&-3

A!1%&"A"$&-A3'

%

a

$.%

!-5

:

]_H./

R

`;:^

94=4&-3

&-A31&=0

!-,"@5-

&

4

]J^

bM!=<$?&!<&'

@1=%&!"@5-

A!1%&"A-/$&-A3'

B

F4

$c$!

4

$C$%

4

$C$&

4

]_H;^

S$RWU2T V2Sd . : S2VV RRR2d

S$RVV2V V2Sd . : S2VV RSZ2V

S$RVV2V V2RV . : V2ZR STS2R

W$WRW2V V2UZ . : S2VV R$TRT2Z

. : SW[2R

<'%$'- C&DCEFG H&IGJFK

;1=%&!"@5- A1Q','(@*$='$%1"64=4&-3-$A!1%&"A"$&-A3'$A1,3-$98a$UW$VTeVJRC



 !"#$%&#'()*$+!,),(!&)-"($./-01(.,2$%1

 !"#$%&'"$'(%)"*+',)-.%'-)/(% 

0

123 4%56789

3*456*#7(+$,89#9!&-()*$+!,),(!&)-"(!

&5

(:( 

;

(<(" =<>5

?

@AB CDEF

:*;(<(=->%?@A%B4C67CD5%EF/%+'(#*=-#G #(%&$>/(<!%H*<#*'F%I-.8A85C%(%)J+*EKLKLH%'-)/*'

MNLH*&K%)*;(<(=->%#(%)"J.!"#N%+*,OP#P'-/%)"*+',),%'-)/(%)*</-%O/Q%6Q4Q7

=%?@A%B4C67CD5%)"*%"*&.-&K%#

P.

%*<%R9%<*%55%ST%!

-.8A85C

12U.

5

V3W C8XY

Z*)*",O-#N%+*,OP#P'-/%)"*+',),%'-)/(%!

-.8"-L

12U.

5

V3W C849

3$G"2$%"#7(+$,89#9!&-()*$+!,),(!&)-"(!

&5DH

=<>5

?

@AB CDIC

:*;(<(=->%#(%+'(=-E#!%-#-"[-'PL>*,%=/(+'#*+'%E,<*=F%\-%+)/#!#Q

A-"+9J90"8#'(!K'21()*$+!,),(!&)-"($./-01(L$2#$M&#N(.,2$%1

]"(#PL-%>/(+P^P>(O#KLH%'_K< M-/POP#( `-<#*'>( ]*<#*'(

a%D%b C86V 

-.8A

12U.

5

Q3W

CD?I

b%D%T C8B6V 

-.8A

12U.

5

Q3W

CDOP

T%D%Z  

-.8A

12U.

5

Q3W

CDIC

Z%D%c R86V 

-.8A

12U.

5

Q3W

CDFI

c%D%d 58CV 

-.8A

12U.

5

Q3W

QDCC

d%D%e 586V 

-.8A

12U.

5

Q3W

QD?I

3/(+P^P>(L-G%T%D%=FH*=,\KLK

Z(',.%=F+'(=-#K%-#-"[-'PL>fH*%g'K'>,%*E$/>F%E,<*=FG

h)"(L*=('-/%-#-"[-'PL>fH*%g'K'>,%*E$/>F%E,<*=FG

i?G

h)"(L*=(/G

:*<)P+G%QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

0-#'*%)"*'*>*/%(%+'(=-E#!%-#-"[-'PL>N%g'K'->%*E$/>F%E,<*=F%*<)*=K<$%+.!"#PLP%-="*)+>fH*%)("/(.-#',%(

"(<F% OQ% 5CC52YR2c@% (% )"cA% R65RBQ% bF/% =F)"(L*=$#% =% +*,/(<,% +% ?@A% B4% C67CD5% (% )*</-% )"*\->'*=f

<*>,.-#'(L-%+'(=EF%<*<(#f%*E\-<#('-/-.Q



 ! "# $%&'()*$+$ '),-./'0)-12,30

45675897:)5;<=>?

;@65A?

&9=>5A<)B56=CD5A<)B=58DC) 

8

)E)F)GHHIH)J

G

KL<A<M:8: 65B5N@O97:

'/PQ%R%'P& 

 !"#$!%&'()*+,%,-./'0!)(-*0*'-.0/1')23/45'2*6)75

 

.#

'7.'89:#

;

<=>''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

.#

'?'!

@

'9'"

ABCD

 )E16)71%3'F)6%)-1'0!"#$!%GF)'()*+,%,-./.'0!)(-*0*'-.0/1')23/45

2*6)75'0)6/.'HIJ'DK'ALCAM;''''''''''''''''''''''''''''' 

.#BJ

'7.'89:#

;

<=>

ABLA

!"

ABL

ABDL

NBA

NBL

;BA

;BL

39=JS)TKB5N7<

USJ5V<67W)79D5KB56<N7<

HIXY

=/1(,O,41+%P'*41Q1-./.'#$'1'R,#')60)7P61RPSP'F)6%)-5' 

.#

#$ ABLA ABDL NBAA NBLA ;BAA ;BLA

 

.#

AB;L ABKT ABLA ABDL NBAA NB;L

 /1-%)(-'U-P-4*'6)V W1-*#'75(-17.%P'U-P-4*V

X-P-.4'750!1S)71/:1>V



c) posouzení využití alternativních zdroj  energií 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

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

 

Budova je opat ena vzduchotechnikou zabudovanou v podhledech. P irozené v trání je 

zajišt no otevíratelnými okny. Centrální vytáp ní je realizováno pomocí p ípojky na teplovod. 

Denní osv tlení je realizováno pomocí oken. Um lé osv tlení je realizováno soustavou 

elektrických zá ivek s r znou technickou specifikací.  Zásobování vodou je zajišt no pomocí 

vodovodních p ípojek o pr m ru DN80. Srážková voda je odvád na vn jším odvodn ním do 

deš ové stávající kanalizace. V okolí stavby nevznikají žádné limity jako jsou - zvýšené 

hladiny vibrací, hluku i prašnosti. V objektu bude osazen požární ád a poplachové sm rnice. 

Veškeré vybavení a opat ení musí být v souladu se „Sm rnicí o hygienických požadavcích na 

pracovní prost edí“. Veškerá technická za ízení budou doložena p íslušnými certifikáty a 

homologací pro užívání a provoz v eské republice, dle zákona c. 22/1997 Sb. Pro fázi 

výstavby a fázi provozu budou spln ny požadavky všech p íslušných vyhlášek a na ízení a 

p edevším pak: 

37/2004Sb vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny p i innostech epidemiologicky závažných. 

591/2006 Na ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 

p i práci na staveništích 

Za dodržení p íslušných p edpis  je ve fázi výstavby odpov dný dodavatel stavby, ve 

fázi provozu provozovatel. 

  



B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Není použita proti radonová izolace, nebo  toto území nepodléhá tomuto problému. 

 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

d) ochrana p ed hlukem 

Objekt se nachází v blízkosti ulice 17. listopadu, což m že znamenat zvýšenou hladinu 

hluku. 

 

e) protipovod ová opat ení 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Na námi ešeném pozemku se nevyskytuje poddolování ani metan. 

 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Podzemní vedení NN vede kolem objektu po p íjezdové ulici K Myslivn . Napojení do 

pojistné sk ín , která bude u objektu a následné natažení do technické místnosti. Odtud se el 

natáhne do zbytku objektu. 

Napojeno na stávající splaškovou kanalizaci. Použita DN 120. 

Napojeno na stávající deš ovou kanalizaci. Použita DN 80. 

Napojeno na stávající vodovodní ád. Použita DN 80. 

 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 



B.4 Dopravní ešení 

 

a) popis dopravního ešení 

Areál je uli ní sítí, ale k areálu vede silnice II. T ídy a tj.: ulice K Myslivn . Parkovišt  

je navrženo p ed objektem (návrh dle SN 73 61 10). Další parkovací místa jsou u ostatních 

budov spadajících pod areál FNO. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající pom ry se nijak nezm ní. Napojení na dopravní infrastrukturu z stává stejné. 

 

c) doprava v klidu 

Areál je uli ní sí  napojená na okolní infrastrukturu. Okolní ulice jsou K Myslivn , 

Studentská, 17. listopadu.   

 

d) p ší a cyklistické stezky 

V okolí objektu jsou stávající asfaltové komunikace a k objektu je p íjezd nový rovn ž 

z velkoformátové betonové dlažby. 

 

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

P ed odstartováním výstavby dojde k ádnému vyty ení stavby a za ízení staveništ , 

odkrývce ornice, výkopu na požadovanou úrove  pro 1. NP, (viz. p íloha koordina ní C02 – 

Koordina ní situace) a hloubení základ  do úrovn  základové spáry, (viz. p íloha F01 – 

Základy). Výkopy pro úrove  podlahy, základové prahy a patky budou provád na pomocí 

rypadel a dozer .  

 

b) použité vegeta ní prvky 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

c) biotechnická opat ení 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

  



B. 6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

Stavební innost je projektována takovým zp sobem, aby nijak neohrožovala nebo 

nezne iš ovala životní prost edí. Stavba je provedena v souladu se zákony . 114/1992 Sb. O 

ochran  p írody a krajiny, §14 Zk. . 254/2001 Sb. o vodách, dále dle §26 odst. 4 Zk. . 

185/2001 Sb. o odpadech, Zk. . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší p ed zne iš ujícími látkami. 

Objekt je zásobován vodou z vodovodního ve ejného ádu. Veškeré odpadní vody jsou 

svedeny do pat i né kanaliza ní sít . Budova je vytáp na teplovodem. 

 

b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin a 

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

Stavební innost je projektována takovým zp sobem, aby nijak neohrožovala nebo 

nezne iš ovala životní prost edí. Stavba je provedena v souladu se zákony . 114/1992 Sb. O 

ochran  p írody a krajiny, §14 Zk. . 254/2001 Sb. o vodách, dále dle §26 odst. 4 Zk. . 

185/2001 Sb. o odpadech, Zk. . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší p ed zne iš ujícími látkami. 

 

c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

Objekt se nenachází v evropsky významné lokalit  ani v pta í oblasti v rámci programu 

na ochranu p írody Natura 2000 nebo ÚSES. 

 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA 

Staveništ  a navržený zám r spl uje veškeré podmínky ze zjiš ovacího ízení nebo 

stanoviska EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních p edpis  

Ochranná a bezpe nostní pásma nejsou navržena. 

 

 

 

 

 



B.7 Ochrana obyvatelstva 

Nejedná se o stavbu dot enou požadavky civilní ochrany. 

Stavbu bude zahrnuta do platného evakua ního a požárního ádu. 

Ochranu obyvatelstva zajiš uje navržená požární ochrana, dostate ná shromaž ovací a 

úniková plocha p ed objektem. Dále pro rozvoz slouží MHD a vlastní doprava. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

Stavba je napojena na elektrickou a kanaliza ní sí  a vodovodní ve ejný ád. Tyto sít  

vedou kolem hranic pozemku. Energie pot ebná pro stavbu bude erpána z okolních zdroj . 

Po provedení p ípojky NN, která bude ukon ena v el. rozvad i, bude možné elektrickou 

energii odebírat odtud.  

P ípojka vody bude ukon ena ve vodom rné šacht  a kanalizace v kontrolních šachtách. 

 

b) odvodn ní staveništ  

Na staveništi není brán no p irozenému odtoku vod. Kolem objektu je z ízená drenáž a 

je napojena na p íslušnou kanaliza ní sí . 

 

c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Veškeré staveništní za ízení bude napojeno na provizorní, do asný el. rozvad  a 

vodovodní ád. Vše bude p ístupné z ulice K Myslivn . 

 

d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin 

Není pot eba kácet ani sekat d eviny i travní porost, nebo  vše je udržováno. Stavební 

su  musí být ekologicky zlikvidována na skládce k tomu ur ené. 

 

f) maximální zábory pro staveništ  (do asné / trvalé) 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 



g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich likvidace 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

i) ochrana životního prost edí p i výstavb  

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koordinátora 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis  

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby  

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny. 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Situace stavby  
 
5.2 Architektonická situace viz. P íloha C01 - M 1:500 

5.3 Koordina ní situace viz. P íloha C02 - M 1:500 

 

 
  



D. Dokumentace objekt  a technických a 

technologických za ízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

SO1 – MULTIFUNKN Í HALA KTVS VŠB-TUO 

  

D.1.1 Architektonicko-stavební ást 

 

a) ú el objektu 

Novostavba má poskytovat pomoc t m, kte í se bez ní neobejdou. Objekt je p tipodlažní 

bezbariérová budova, která slouží k lé ení t žkých a st edn  t žkých zran ní. Provoz je 

rozd len do t í funk ních celk . Objekt bude p ístupný návšt vám v ur ité denní dob . To 

však up esní vedení tohoto z ízení.  

Stavba je navržena z hlediska nedostupnosti tohoto typu za ízení v okolí m sta Ostravy. 

S p ibývajícími pacienty není dostatek místa pro jejich uložení a lé bu. Pr zkumy nebyly 

u in ny, vím to z vlastní zkušenosti. Podobné za ízení je nejblíž v Orlové, anebo v Olomouci, 

ty jsou ovšem zapln né.  

Budova je p tipodlažní stavba, která je bezbariérová. Nachází se zde: vstupní hala, 

informace, šatny, technická místnost, WC ženy, muži a t lesn  postižení, úklidová místnost, 

jídelna, kuchy , výdej jídel, zázemí kuchyn , sklad, p íjem, odpady, obaly, zázemí 

zam stnanc , sklad lék , sklad nemocni ního za ízení, umyvárna postižených, sklad prádla, 

prádelna, kancelá e léka  a primá e, kancelá  primá ovy sekretá ky, sesterny, l žkové 

pokoje. V okolí objektu je vybudována travnatá plocha. Vstupy jsou provedeny prosklenými 

dvouk ídlými posuvnými dve mi. Vstupy jsou zast ešené pomocí ploché st echy, což slouží i 

jako krytý p íjem pacient . 

 

b) zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení  

vegeta ních úprav okolí objektu, v etn  p ístupu a užívání objektu osobami s omezenou  

schopností pohybu a orientace  

 

1.NP – ZÁZEMÍ KUCHYN , DIOPU A ZAM STNANC  

P edevším technická ást objektu. 



 

 

2-5.NP – L ŽKOVÁ ÁST DIOP 

Zde jsou p edevším pokoje pacient  a zázemí pro n  nezbytné. Dále sesterna a vše co 

sestry, i brat i pot ebují k dennímu provozu. 

 

Základní kapacity funk ních jednotek 

zastav ná plocha  1 593 [m2]  

obestav ný prostor  21 575 [m3]  

užitná plocha  6 000 [m2]  
po et funk ních 
jednotek   5 podlaží 

1.01a P ÍJEM  15,6 [m2]  

1.02a ODPADY 3,53 [m2]  

1.03a OBALY 3,57 [m2]  

1.04a UKLID. KOMORA 1,25 [m2]  

1.05a WC KUCHY  2,21 [m2]  

1.06a OFFICE 10,59 [m2]  

1.07a ŠATNA KUCHY  6,67 [m2]  

1.08a WC + SPRCHA KUCHY  4,9 [m2]  

1.09a DENNÍ MÍSTNOST 22,5 [m2]  

1.10a CHODBA 14,39 [m2]  

1.11a PRÁDELNA 3,81 [m2]  

1.12a TECH. MÍSTNOST 7,32 [m2]  

1.13a SKLAD . 1 11,21 [m2]  

1.14a SKLAD . 2 11,42 [m2]  

1.15a P ÍPRAVA MASA 7,97 [m2]  

1.16a VÝDEJ JÍDEL 8,65 [m2]  

1.17a P ÍJEM JÍDEL 8,73 [m2]  

1.18a KUCHYN  89,91 [m2]  

1.19a JÍDELNA 76,9 [m2]  

1.01b CHODBA 24,56 [m2]  

1.02b 5 x KANCELÁ  2 OSOBY 17,72 [m2]  

1.03b ŠATNA MUŽI 34,39 [m2]  

1.04b SPRCHY MUŽI 11,28 [m2]  

1.05b ŠATNA ŽENY 33,68 [m2]  

1.06b SPRCHY ŽENY 11,59 [m2]  

1.07b KANCELÁ  SEKRETÁ E 9,57 [m2]  



1.08b KANCELÁ  PRIMÁ E 12,69 [m2]  

1.09b WC ŽENY 11,86 [m2]  

1.10b WC MUŽI 11,2 [m2]  

1.01c PRÁDELNA 82,63 [m2]  

1.02c SKLAD PRÁDLA 32,67 [m2]  

1.03c CHODBA 27,53 [m2]  

1.04c SPRCHA PACIENT  24,35 [m2]  

1.05c TECH. MÍSTNOST 48,15 [m2]  

1.06c SKLAD NEMOCNI . ZA ÍZENÍ 32,18 [m2]  

1.07c SKLAD LÉK  A POT EB 47,1 [m2] 

1.08c P ÍJEM LÉK  22,84 [m2]  

1.01d FOYER 110,43 [m2]  

1.02d SCHODIŠT  23,22 [m2]  

1.03d WC ŽENY VE EJNOST 11,63 [m2]  

1.04d WC MUŽI VE EJNOST 12,06 [m2]  

1.05d INFORMACE 3,56 [m2]  

1.06d ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3,82 [m2]  

1.07d WC ZTP ŽENY 4,73 [m2]  

1.08d WC ZTP MUŽI 4,74 [m2]  

1.09d CHODBA 36,68 [m2]  

2-5.01 FOYER 279,06 [m2]  

2-5.02 SCHODIŠT  23,22 [m2]  

2-5.03 SESTERNA 37 [m2]  

2-5.04 WC SESTRY  2,72 [m2]  

2-5.05 WC VE EJNOST 2,73 [m2] 

2-5.06 ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,44 [m2]  

2-5.07 SKLAD LÉK  A POT EB 2,96 [m2]  

2-5.08 3 x CHODBA 80,14 [m2]  

2-5.09 20 x ANTIVIROVÁ P EDSÍ  7,9 [m2]  

2-5.10 10 x JEDNO L ŽKOVÝ POKOJ 23,38 [m2]  

2-5.11 5 x DOU L ŽKOVÝ POKOJ 23,58 [m2]  

2-5.12 5 x WC PACIENTI 2,42 [m2]  

2-5.13 5 x SPRCHA PACIENTI 2,39 [m2] 

2-5.14 5 x CHODBA MALÁ 3,06 [m2]  
 

  



c) Konstruk ní a stavebn  technické ešení stavby 

Objekt je založen pomocí ŽB patek a prah  z betonu typu C25/30. Ty jsou sp aženy.  

Hlavní nosný systém je tvo en ze systému ŽB Prefa dílc . Jsou použity sloupy, pr vlaky 

a trámy.  

Obvodové konstrukce tvo í cihly Porotherm 300, tl.: 300 mm. Vnit ní p í ky tvo í 

rovn ž cihly Porotherm 200 P+D, tl.: 200 mm a p í ky z cihel Porotherm 115, tl.: 115 mm. 

Pohledová plocha je opat ena betonovou vnit ní omítkou a keramickým obkladem do výšky     

2 200 mm. Veškeré vnit ní p í ky jsou ukotvené k betonové zálivce a stropní konstrukci 

pomocí malty porotherm. Na ur itých místech dispozice je zav šený akustický podhled 

Rigips, (viz p íloha F02, F03 – 1. NP, 2. NP).  

Stropy jsou sestaveny z panel  Spiroll, jenž jsou uloženy na MC 10. Panely jsou použity 

pro strop Spiroll 200 a pro st echu Spiroll 250. Mezi panely se vkládá zálivková výztuž a poté 

se provede zálivka, tl.: 50 mm. Podlaha na terénu je ŽB deska, tl.: 200 mm vyztužena Kari sítí 

– velikost ok 80 x 80 – 6,3. (viz. p íloha F05 a F06 – Výkres stropu). 

Schodišt  je ze systému Prefa. Je uloženo na trámech a pr vlacích, a také kotveno do 

nosných zdí. Schodišt  je dvouramenné s mezipodestou. Ší ka ramene je 2 250 mm. Má 14 

stup  o rozm rech 220 x 150 mm. 

St echa je plochá. Bu  zelená s extenzivní zelení, anebo plochá s ka írkem. 

 

Založení stavby 

Nová konstrukce bude založená na ŽB patkách, které jsou sp ažené ŽB prahy. ŽB 

sloupy budou ukotveny v patkách z betonu t ídy C25/30 o rozm rech 1000 x 1000 v krajní 

ásti a v prost ední ásti do patek 1500 x 1500 mm do hloubky 1 550 mm. Základové prahy 

jsou vyrobené také z betonu t ídy C20/25. Slouží pro sp ažení patek, jejíž spolup sobení 

zvyšuje únosnost konstrukce (viz. výkres F01 - Základy). Sp ežení s patkami pomocí 

betoná ské výztuže zajistí lepší spolup sobení základ  a jejich prostorovou stabilitu. 

Podlahová ŽB deska je zhotovena z betonu C20/25 o tl. 200 mm a bude vyztužená pomocí 

k ížem uložených výztuží. Podkladem pro základové patky bude podkladní beton t ídy 

C12/16 o tlouš ce 100 mm. 

Na základovou desku položíme hydroizolaci, v našem p ípad  asfaltový pás Glastek 40 

Special Mineral o tl.: 1,5 mm. Prostupy v základech budou vy ešeny dle požadavk  SN 73 

0606 (2000). Nad základovou spárou, ve výšce 50 mm bude veden zemnící pásek FeZn 30x4 

mm, který je zabetonovaný do základové spáry. Z n j povedou vývody pro p ipojení 

rozvad e a zkušebních svorek. 



Místo mezi jednotlivými ástmi objektu, budou oddilatovány pomocí asfaltového pásu 

Glastaek 40 Special Mineral, tl.: 1,5 mm, TI XPS Ursa 50, tl.: 50mm a plechové krytky. 

 

Svislé konstrukce 

Konstrukce je postavena na ŽB sloupech Prefa, 400 x 400 mm, které jsou kotvené 

v patkách. Pro sloupy je nutný statický výpo et. Obvodové zdi dozdívka z Porothermu 300 

P+D, tl.: 300 mm. Stabilita st ny je zajišt na vloženým ztužením do ložných spár, které je 

ukotvené do ŽB sloup . Kotvení ke zdivu je pot eba provést do konzolí, které budou ve zdivu 

p edp ipravené a šroubovaný spoj musí být zhotoven na tzv. „plovoucí šrouby“ pro zajišt ní 

dilatace mezi jednotlivými konstrukcemi. Vnit ní akustické p í ky jsou tvo eny rovn ž z cihel 

Porotherm 200 P+D, tl.:200 mm. Tyto st ny jsou uloženy k podkladnímu betonu na maltu 

Porotherm.. Ostatní p í ky jsou tvo eny cihlami Porotherm, tl.:115 mm. Ty jsou uloženy 

rovn ž na maltu Porotherm. Pro dodržení požární ochrany je konstrukce rozd lena na 

protipožární úseky a prosklené dve e jsou tvo eny skly s tlouš kou 2 X 10 mm a požární 

odolností EW30/EI30. 

Vn jší povrchová úprava je zajišt na obložením z Corténového plechu a betonovou omítkou 

BSG. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou nosné stropní panely Spiroll Prefa, ŽB deska, ŽB pr vlaky 

Prefa a ŽB trámy Prefa. 

ŽB deska je uložena na podkladní násyp a ŽB prahy Prefa. Je o tl.: 200 mm a položená 

v úrovni - 0,350 mm. (Dále viz p iložená dokumentace: G04 – Technický detail patky.) ŽB 

pr vlaky jsou uloženy na sloupy a sp aženy p edem p ipravenou ocelovou výztuží B 420, 

podobn  tomu je tak u trám , ale ty jsou uloženy na pr vlaky. Stropní panely Spiroll Prefa 

jsou uloženy na pr vlaky a trámy o min délce 100 mm a na p ipravené lože z MC 10, tl.: 10 

mm. Následn  je mezi panely dodate n  položena zálivková výztuž, která je spole n  i 

s horním povrchem panel  zalita betonovou zálivkou o tl.: 50 mm. Jsou použity dva typy 

panel  Spiroll. Pro st ešní konstrukci Spiroll 250 PPD 254, tl.: 250 mm a pro stropní 

konstrukce panely Spiroll 200 PPD 207, tl.: 200 mm. (Viz. p iložena dokumentace F05 – 

Výkres stropu 1.NP a F06 – Výkres stropu 5.NP) 

P eklady jsou použity pouze v 1.NP. Typ p eklad  je Porotherm, (viz. výkresová 

dokumentace F02 – 1.NP) 

 



St ešní konstrukce 

Zast ešení je pomocí plochých st ech. Jsou použity dva typy zast ešení a to zelenou 

st echou a st echou plochou s ka írkem. St echa bude odvodn na kulatými svody PREFA 250 

uvnit  dispozice. Nosnou konstrukci tvo í panely Spiroll Prefa 250 (viz dokumentace F06 

Strop 5.NP) Není nutno k n mu doložit statické posouzení, nebo  v katalogu jsou zapsány 

veškeré únosnosti závislé na rozp tí. Mezi panely Spiroll se vloží dodate n  ocelová 

zálivková výztuž a zalije se betonovou zálivkou v etn  horního povrchu panel  o tl.: 50mm.  

Skladby st ech jsou p iloženy, (viz. p ílohy F13, F14, F15, v etn  tepeln  technického 

posouzení dle SN 73 0540-2 (2011) – Tepelná ochrana budov.) 

  

Výpln  otvor   

Obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby jejich tepelný odpor spl oval požadavky 

platné normy SN 730540 – 2. Veškeré skladby najdeme ve výkresové dokumentaci. Okna 

jsou hliníková typu SULKO ProfiAL s izola ním ty sklem o Uw = 0,77 W/m2K a Uf = 0,9 

W/m2K. U prosklené fasády jsou použita izola ní trojskla Saint-Gobain Glass Sollutions o 

Uw = 0,82 W/m2K a Uf = 1 W/m2K. 

 

Úprava povrch  

Vnit ní omítky budou z betonové omítky BSG, tl.: 3 mm a zanechán bez nát ru. Sociální 

za ízení a pokoje t žce postižených jsou opat eny keramickým glazurovaným obkladem do 

výšky 2 200 mm. 

 

Podlahy 

V celém objektu bude použitá povrchová úprava typu keramická dlažba. Z hygienických 

d vod  je nejvhodn jší. Sou ást PD. Skladby podlah jsou p iloženy, (viz. p ílohy F10, F11, 

v etn  tepeln  technického posouzení dle SN 73 0540-2 (2011) – Tepelná ochrana budov.) 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti Glastek 40 Special Mineral, tl. 1,5mm. K ŽB desce je lepen 

pomocí natavováním ho ákem.  

 

 



Ostatní izolace proti vlhkosti 

Jako pojistná hydroizolace je použita PVC folie – FATRA 915 EKOTEN, tl.: 1 mm. 

 

Tepelná a zvuková izolace 

V podlaze objektu bude použita tepelná izolace Rigips XPS 100 Z tl. 100 mm. Pro  

soklové nenasákavé tepelné izolace jsem použil Isover Perimert 120 tl. 50 mm. Ve st ešní 

konstrukci je použita tepelná izolace XPS Ursa HR-L 100 S tl. 100 mm. Tepelnou izolaci pro 

zateplení zd né konstrukce jsem použil minerální vlnu Rockwool Airrock HD, tl.: 100 mm. 

 

 

Truhlá ské prvky 

(Viz. p íloha F16.)  

Klempí ské prvky 

(Viz. p íloha F17.) 

 
Záme nické prvky 

(Viz. p íloha F18.) 

 

 

d) Tepeln  technické vlastnosti konstrukcí  

Skladby obvodové konstrukce jsou navrženy podle požadavk  SN 730540, jejich 

skladby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci (viz. p íloha F12). Obvodové konstrukce 

byly posouzeny v programech stavební fyziky. Jedna se o Teplo 2011 a Area 2011. 

 

e) vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních vliv  

Stavební innost je projektována takovým zp sobem, aby nijak neohrožovala nebo 

nezne iš ovala životní prost edí. Stavba je provedena v souladu se zákony . 114/1992 Sb. O 

ochran  p írody a krajiny, §14 Zk. . 254/2001 Sb. o vodách, dále dle §26 odst. 4 Zk. . 

185/2001 Sb. o odpadech, Zk. . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší p ed zne iš ujícími látkami. 

Hladina povoleného hluku nebude p esáhnuta. Prašnost, zápach a ot esy vznikající p i 

stavb  budou minimalizovány r znými dostupnými prost edky. Vzniklý odpad bude 

ekologicky odstran n. Nesmí docházet k zne išt ní podzemní vody. 

  



D.1.1.2 Výkresová ást: 

C01  Architektonická situace   M 1:500  2xA4 

C02   Koordina ní situaci    M 1:500  2xA4 

F01  Výkres základ     M 1:50            16xA4 

F02  P dorys 1.NP     M 1:50            16xA4 

F03  P dorys 2.NP     M 1:50            16xA4 

F04   ez      M 1:50            16xA4 

F05   Výkres stropu  1.NP    M 1:50            16xA4 

F06  Výkres stropu 5.NP    M 1:50            16xA4 

F07   P dorys st echy    M 1:50            16xA4 

F08   Pohled – severní + jižní   M 1:100  8xA4 

F09  Pohled – západní + východní  M 1:100  8xA4 

F10  Skladba – podlaha na terénu   M 1:10   1xA4 

F11  Skladba – podlaha v pat e   M 1:10   1xA4 

F12  Skladba – obvodová konstrukce  M 1:10   1xA4 

F13  Skladba – zelená plochá st echa  M 1:10   1xA4 

F14  Skladba – st echa plochá s ka írkem M 1:10   1xA4 

F15  Skladba – st echa plochá s ka írkem M 1:10   1xA4 

F16  Specifikace truhlá ských výrobk          A4 

F17  Specifikace klempí ských prvk          A4 

F18  Specifikace záme nických prvk          A4 

 

 



G01   Technický detail - atika   M 1:10   1xA4 

G02  Technický detail – napojení st echy na ze  M 1:10   1xA4 

G03  Technický detail – ukotvení proskl. fasády M 1:10   2xA4 

G04  Technický detail – základová patka  M 1:10   2xA4 

 

D.1.2 Stavebn  konstruk ní ešení 

Viz. D.1.1.1 Technická zpráva bod. c) Konstruk ní a stavebn  technické ešení stavby 

 

D.1.3 Požárn  bezpe nostní ešení 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

D.1.4 Technika prost edí staveb 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení 

Není p edm tem ešení. 
  



E. Dokladová ást  
 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjád ení dot ených orgán : 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

E.2 Stanoviska vlastník  ve ejné dopravní a technické infrastruktury: 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou innost zpracovaný podle jiných právních p edpis  

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

E.4 Projekt zpracovaný bá ským projektantem 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

E.5 Pr kaz energetické náro nosti budovy podle zákona o hospoda ení energií 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjád ení, posudky a výsledky jednání vedených v pr b hu 

zpracování dokumentace. 

Není p edm tem ešení této diplomové práce. 

  



Záv r 

Úkolem diplomové práce bylo vypracování výkresové dokumentace, pro provád ní 

staveb dle vyhl. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, DIOP – Ústav pro t žce a st edn  t žce 

postižené. P i navrhování jsem vycházel ze studií, norem a vyhlášek. 

V mém zájmu bylo navrhnout hodnotnou, estetickou, ekonomickou a pln  využitelnou 

stavbu, která zapadá do dané vize. Cílem DIOP je poskytovat prostor pro pacienty, kte í tuto 

pé i a nad ji pot ebují, nebo  v blízkém okolí ji najít, je velice obtížné. Navržením této stavby 

dosáhneme vypln ní prázdného místa, v jinak tak bohaté nabídce služeb FNO. Nejen, že 

vyplníme mezeru v nabídce služeb, ale hlavn  zalepíme díru na poptávkovém trhu, kde na 

tuto možnost a nad ji eká víc, než 9 pacient  na jedno l žko. Tato statistika je hrozivá, ale 

jasn  dává najevo, kde je pot eba zainvestovat a zainteresovat sv j pohled a zájem. 

Díky vypracování této práce jsem opravdu zjistil, co obnáší navrhování staveb a co 

vlastn  je projek ní innost. Toto povolání je velice obtížné, jak asov  tak, v domostn . Pro 

toto povolání je nezbytný široký p ehled v r zných oblastech, aby byl schopen smyslupln  a 

správn  navrhovat stavby. 

Tyto zkušeností a v domostí v rámci pozemního stavitelství, které jsem nasál, jsem 

p ipraven použít v další ásti života. 
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