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Abstrakt 
Tato diplomová práce řeší projekt novostavby objektu ubytování pro mládež v rozsahu 

dokumentace pro provedení stavby. Objekt je umístěn na parcele o p.č. 873/21 v katastrálním 

území Horní Heršpice 612065.  

V objektu se bude nacházet 42 pokojů, 2 bezbariérové pokoje a 4 ubytovací buňky. Kapacitně 

je objekt řešen pro ubytování 86 žáků mladších 18 let a 16 žáků starších 18 let.  

V budově se nachází také jídelna, knihovna, posilovna a tělocvična pro volný čas. 

Jedná se o částečně dvoupodlažní a částečně čtyřpodlažní nepodsklepenou budovu, 

zastřešenou plochou střechou.  

Zdivo je navrženo z děrovaných keramických cihel, stropní konstrukce jsou navrženy jako 

monolitické železobetonové.  
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Ubytování pro mládež, dokumentace pro provedení stavby, stravování, volný čas, 

jednoplášťová plochá střecha, keramické zdivo, monolitická železobetonová stropní 

konstrukce  

  

  

  

Abstract 
The aim of this thesis is the design of an youth apartment building in the range of designing 

the documentation for building construction. The building is situated on the flat plot no. 

873/21 in the cadastral area „Horní Heršpice“ 612065. 

In the building there is 42 rooms, 2 wheelchair-accessible rooms and 4 student apartments. 

The capacity of the building is designed to accommodate 86 students under 18 years and 16 

students older than 18 years. 

In the building there is also a dining room, a library, a fitness room and a gym for free time. 

It is partly a two-storey and partly a four-storey building without a basement, roofed by a flat 

roof. 

Masonry is designed from clay blocks and floor slab is designed by a cast-in-place reinforced 

concrete floor structure. 
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1. Úvod 

Hlavním cílem této práce je návrh novostavby ubytovny pro mládež vhodný k celoročnímu 

ubytování v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 

Objekt je situován na parcele o p.č. 873/21 v katastrálním území Horní Heršpice 612065. 

Jedná se o částečně dvoupodlažní a částečně čtyřpodlažní nepodsklepenou budovu, 

zastřešenou plochou střechou. Zdivo je navrženo z děrovaných keramických cihel, stropní 

konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 

Ubytovna je navržena jako místo pro ubytování celkem 102 žáků tak, aby jim poskytla nejen 

přespání, ale také možnost kvalitního využití volného času a kulturního vzdělání. 

 

  



2. Vlastní text práce 

Vlastní text práce je díky svému rozsahu začleněn do přílohové části, konkrétně Složka č. 2 – 

Textová část.  



3. Závěr 

Tématem mé diplomové práce byl návrh ubytovny pro mládež s možností celoročního 

obývání, který bude splňovat hygienické, stavebně konstrukční, tepelně technické a požárně 

bezpečnostní požadavky na stavbu. Dále musí splňovat správnou orientaci ke světovým 

stranám a s tím spojenou míru oslunění vnitřních prostor a tepelnou pohodu v místnostech pro 

letní i zimní období.  

Pro prvotní architektonický návrh byly vypracovány studie. V této fázi bylo nejdůležitější si 

vytýčit přesné cíle a směřování práce. Následně byla zpracována projektová dokumentace 

obsahující výkresovou a textovou část, výpisy prvků, pomocné výpočty, detaily, požárně 

bezpečnostní řešení a stavebně fyzikální posouzení. 

Výstupem práce je projektová dokumentace pro provedení stavby, která splňuje všechny 

předem zadané a určené požadavky. 

 

 

 

  



4. Seznam použitých zdrojů 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

VUT  Vysoké učení technické 

FAST   Fakulta stavební 

NP   Nadzemní podlaží  

DPS  Dokumentace pro provedení stavby 

ČSN  Česká státní norma 

EN  Evropská norma 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) 

NV  Nařízení vlády 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Sb.  Sbírky 

Vyhl.  Vyhláška 

tl.  Tloušťka 

č.  Číslo 

PÚ  Požární úsek 

PT  Původní terén 

UT  Upravený terén 

m n.m.  Metry nad mořem 

Bpv  Balt po vyrovnání 

SV   Světlá výška  

KV   Konstrukční výška  

PB  Prostý beton 

ŽB   Železobeton  

TI   Tepelná izolace  

EPS   Expandovaný polystyren 

XPS   Extrudovaný polystyren  



HI   Hydroizolace  

AP  Asfaltové pás 

K-ce   Konstrukce  

PE   Polyethylen  

PVC  Polyvinylchlorid 

HDPE  Vysokohustotní polyethylen 

DN   Jmenovitá světlost potrubí  

θi   Návrhová vnitřní teplota v zimním období [°C]  

θai,u   Návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C]  

θim   Převažující návrhová vnitřní teplota [°C]  

Δθ10   Pokles dotykové teploty podlahy [°C]  

Δθ10,N   Maximální hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C]  

θex   Návrhová teplota prostředí přilehlého k druhé straně konstrukce [°C] 

Δθv(t)   Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období [°C]  

Δθv(t),N   Maximální hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období [°C]  

Δθai,max  Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti [°C]  

Δθai,max,N  Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty v místnosti [°C] 

ϕi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%]  

ϕi,r   Relativní vlhkost vnitřního vzduchu pro stanovení požadovaného teplotního 

faktoru vnitřního povrchu [%]  

fRsi,N   Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-]  

fRsi   Tepelný faktor vnitřního povrchu [-]  

λ   Součinitel tepelné vodivosti [W/mK]  

c   Měrná tepelná kapacita [J/kgK]  

u   Faktor difuzního odporu [-]  

ρ   Objemová hmotnost [kg/m
3
]  

U  Součinitel prostupu tepla [W/m
2
K]  



R  Tepelný odpor konstrukce [m
2
K/W] 

Rsi   Odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu [m
2
K/W] 

Rse   Odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu [m
2
K/W] 

ψ   Lineární činitel přechodu tepla [W/K]  

x   Bodový činitel přechodu tepla [W/K]  

Mc   Roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m
2
] 

Mc,N   Maximální množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m
2
]  

Mev   Roční množství odpařitelné vodní páry v konstrukci [kg/m
2
]  

n50,N   Intenzita výměny vzduchu [-]  

A  Plocha [m
2
] 

V   Objem [m
3
]  

HT   Celkový měrný tepelný tok obalovými konstrukcemi [W/K]   
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