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Abstrakt 

Projekt řeší novostavbu objektu pro přechodné ubytování s kavárnou. Tato budova je 

navržena jako samostatně stojící, pozemek je situován v jižní části města Břeclav a je téměř 

rovinatý. Hostel půdorysně zaujímá tvar písmene L se ztužujícím železobetonovým tubusem 

procházejícím přes všechna tři nadzemní podlaží. Na část tubusu, předstupujícího před 

obvodové zdivo, je uvažována předsazená prosklená fasáda tvořící dominantu celého objektu. 

Zastřešení budovy je jednoplášťovou plochou a prosklenou šikmou střechou, jež celý objekt 

architektonicky dotváří.  

  

Klíčová slova 

City hostel, kavárna, zděný systém, železobetonový tubus, prosklená fasáda, jednoplášťová 

plochá střecha, prosklená šikmá střecha 

  

  

  

Abstract 

The project deals with a new building for temporary accommodation with a cafe. The building 

is designed as a detached house, the estate is situated in the southern part of the town of 

Břeclav and is almost flat. The hostel has an L shaped house plan with a stiffening reinforced 

concrete tube passing through all three floors. A glazed facade is intended to be placed on the 

part of the tube that is found before perimeter walls, which creates a dominant feature of the 

entire building. The roofing of the building is ensured by a single skin flat and glass sloping 

roof, which completes the whole building architecturally. 

  

Keywords 

City hostel, cafe, brick system, reinforced concrete tube, glazed facade, single skin flat roof, 

glass sloping roof  
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1. Úvod 
  

Úkolem diplomové práce je zpracovat projektovou dokumentaci objektu pro přechodné 

ubytování s kavárnou.  

 

Tato budova je navržena jako samostatně stojící, pozemek je situován v jižní části města 

Břeclav a je téměř rovinatý. Hostel půdorysně zaujímá tvar písmene L se ztužujícím 

železobetonovým tubusem procházejícím přes všechna tři nadzemní podlaží. Na část tubusu, 

předstupujícího před obvodové zdivo, je uvažována předsazená prosklená fasáda tvořící 

dominantu celého objektu. Zastřešení budovy je jednoplášťovou plochou a prosklenou šikmou 

střechou. Zdivo je navrženo z keramických tvárnic, stropní konstrukce jsou navrženy jako 

monolitické železobetonové.  

 

Hostel by měl nabídnout hostům příjemné prostředí s možností návštěvy památek v blízkém 

okolí. 



2. Vlastní text práce 
  

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

Textová část. 



3. Závěr 
  

V rámci diplomové práce byla zhotovena prováděcí dokumentace, která může být použita pro 

výstavbu objektu pro přechodné ubytování dle platných požadavků, předpisů a norem. 

Veškeré materiály, které jsou v této práci zmíněny, vyhovují platným normám. Mým cílem 

bylo navrhnout hostel, který poskytne svým hostům příjemné prostředí. 

 

 

 



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

 

PP   Podzemní podlaží 

NP  Nadzemní podlaží 

UT  Upravený terén 

PT   Původní terén 

PD  Projektová dokumentace 

Sb.  Sbírka 

PÚ  Požární úsek 

k.ú.  Katastrální území 

p.č.  Parcelní číslo 

č.p.  Číslo popisné 

EPS  Expandovaný polystyrén 

XPS  Extrudovaný polystyrén 

HI   Hydroizolace 

TI   Tepelná izolace 

AP  Asfaltový pás 

OZN  Označení 

TL  Tloušťka 

VŠ  Vodoměrná šachta 

EL  Elektroměrový rozvaděč 
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DN  Světlý průměr potrubí 

R   Tepelný odpor 
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B.p.v.  Balt po vyrovnání 

VUT  Vysoké učení technické 

FAST  Fakulta stavební 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

EN  Evropská norma 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

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 

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/m3] 

Rsi  Odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu [m2K/W] 

Rse  Odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu [m2K/W] 

ψ   Lineární činitel přechodu tepla [W/K] 

x   Bodový činitel přechodu tepla [W/K] 

Mc  Roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m2] 

Mc,N  Maximální množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m2] 

Mev  Roční množství odpařitelné vodní páry v konstrukci [kg/m2] 

n50,N  Intenzita výměny vzduchu [-] 

A   Plocha [m2] 

V   Objem [m3] 

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