
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

VĚZNICE HROTOVICE 
JAIL HROTOVICE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. LENKA VÍTÁMVÁSOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. TOMÁŠ PETŘÍČEK 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2013                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 
studia 

Studijní obor 3608T001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. LENKA VÍTÁMVÁSOVÁ 

Název Věznice Hrotovice 

Vedoucí diplomové práce Ing. Tomáš Petříček 

Datum zadání 
diplomové práce 

30. 3. 2012 

Datum odevzdání 
diplomové práce 

11. 1. 2013 

V Brně dne 30. 3. 2012 

     .............................................           .............................................      

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT 

 



  

Podklady a literatura 

Studie dispozičního řešení stavby, katalogy a odborná literatura, Stavební zákon č.183/2006 
Sb., Vyhláška č.499/2006 Sb., Vyhláška 268/2009 Sb., Vyhláška 398/2009 Sb., platné ČSN, 
příp. další podklady.  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části ve stupni pro provádění stavby – počet 
nadzemních, podzemních podlaží, vzhled a umístění objektu bude přesně stanoveno na 
základě uznané semestrální práce z předmětu CH08 Diplomový seminář I.  
Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 
systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů 
vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky (v 
textovém a grafickém editoru). Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k 
obhajobě budou předloženy složené do desek z tvrdého papíru potažených černým plátnem s 
předepsaným popisem se zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou opatřeny 
popisovým polem s uvedením seznamu příloh na vnitřní straně složky.  
Požadované výstupy dle uvedené Směrnice:  
Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis 
námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace – body 
A,B,F dle vyhlášky č.499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu VŠKP, soulad se 
zadáním, změny oproti původní studii).  
Příloha textové části VŠKP v případě, že diplomovou práci tvoří konstruktivní projekt, bude 
povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, 
půdorysy řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy 
sestavy dílců popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí 
– rozsah určí vedoucí práce), zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální posouzení 
stavebních konstrukcí včetně zadané specializované části. O zpracování specializované části 
bude rozhodnuto vedoucím DP v průběhu práce studenta na zadaném tématu. 
  

Předepsané přílohy 

  

 

.............................................      

Ing. Tomáš Petříček 
Vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 



Abstrakt v českém jazyce 

Diplomová práce Věznice Hrotovice se skládá z projektové dokumentaca pro vězeňský 
blok 1 a budovy kuchyně. Blok 1 má tři nadzemní podlaží a budova kuchyně má jedno 
nadzemní podlaží. Objekty jsou zastřešeny plochou střechou. Blok 1 je řešený jako 
železobetonový obousměrný skeletový systém vyzdívaný systémem POROTHERM. 
Budova kuchyně  je ze systému POROTHERM. Obě budovy jsou zateplené kontaktním 
zateplovacím systémem s EPS. 

Abstrakt v anglickém jazyce 

This thesis called THE HROTOVICE JAIL consists of the project documentation of the 
cell block 1 and the kitchen building. The block 1 has got three floors and the kitchen 
building has got one floor. Both structures have got the flat roof. The block 1 consists of 
two-way skeletal system of ferroconcrete and it is walled by the POROTHERM system. 
The kitchen building also consists of the POROTHERM system. Both buildings are 
insulated by insulation system with EPS. 

Klí čová slova v českém jazyce 

- věznice 
- železobetonový skelet 
- plochá střecha 
- základové patky 
- panelový strop 
- střešní světlík 
- kontaktní zateplení 
- projektová dokumentace 
- technická zpráva požární ochrany 

Klí čová slova v anglickém jazyce 

- jail 
- ferroconcrete skeleton 
- flat roof 
- foundation blocks 
- panel ceiling 
- roof skylight 
- contact insulation 
- project documentation 
- fire protection technical report 
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Úvod: 

Diplomová práce Věznice Hrotovice řeší prováděcí dokumentaci stavby. Diplomová 

práce odpovídá platným právním předpisům a normám České Republiky. 

Téma diplomové práce jsem si zvolila dobrovolně z vlastní iniciativy. Inspirovala mě 

reportáž z televizních novin o přeplněných věznicích v České republice, proto jsem navrhla 

vězeňský komplex. Parcelu , na kterou jsem umístila řešený objekt, jsem vybrala podle míry 

nezaměstnanosti. Ta je totiž v kraji Vysočina vysoká. Myslela jsem na  pracovní příležitosti 

pro místním obyvatele.  

Mým záměrem bylo navrhnout věznici asi pro 500 vězňů s tím, že pokud by bylo třeba, 

dala by se její kapacita navýšit. Navržen by měl být tedy funkční vězeňský komplex.  

Vlastní text práce: 

1.  Pozemní stavební objekty 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a.  Účel objektu – Věznice s dozorem, oddělení výkonu trestu odnětí svobody se 

zvýšenou ostrahou. 

b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – viz. B. 

Souhrnná technická zpráva 

c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Objekt Obestavěný prostor Zastavěná plocha 

SO 01 30 499 m3 2 531m2 

SO 02 3 162 m3 696 m2 

 
Orientace: Obytné místnosti jsou orientovány po celém obvodu budovy, tedy 

všemi směry. 

Osvětlení a oslunění: Všechny obytné místnosti jsou dostatečně prosvětlené 

a větrané přirozeně. 

  
d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost. 



- ZEMNÍ PRÁCE 

Na pozemku č.p. 478/1 bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm a uložena 

v severní části parcely. 

Vzhledem k tomu, že objekt neleží na rovném terénu, nebude třeba provádět  

terénní úpravy. Po dokončení prací se provede pouze dosypaní a srovnání terénu 

pro docílení požadovaných výšek. 

Zámková dlažba v okolí stavby bude vyspádovaná směrem od objektu ke vpusti 

pro odvod dešťových vod. 

Výkopy pro základové konstrukce budou v minimální hloubce 0,850 m od 

projektového počátku 0,000=424,34 m n.m. 

Blok 1 

Dno výkopu pod základovými patkami je v hloubce 1,450 m od podlahy v 1 NP 

(projektová nula).  Dno výkopu pro základový pás pod obvodovými stěnami je 

0,950 m a vnitřními stěnami je 0,850 m.  

Budova kuchyně 

Dno výkopu pod základovými pásy po obvodu je v hloubce 1,450 m od podlahy 

v 1 NP (projektová nula).  Dno výkopu pro základový pás pod vnitřními stěnami 

je 0,850 m. 

 

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Blok 1 

Jsou navrženy železobetonové základové patky z betonu C20/25 a oceli B400. 

Velikost vnitřní základové patky P1 je 1,4x1,4x0,6 m, velikost vnější patky P2 je 

1,1x0,7x0,5 m a velikost vnější patky P3 je 0,7x0,7x0,5 m.  Šířka základový 

pásů pod obvodovými zdmi je 0,400 m, pod vnitřními zdmi je to 0,450 m. 

Přesah základu oproti zdivu je u obvodové zdi 0,100 m u střední nosné zdi 0,100 

m na každou stranu. Základové patky budou provedeny do hloubky 1,450 m od 

podlahy v 1 NP (projektová nula). 

Základové patky budou vybetonovány na podkladní beton tl. 0,100 mm 

z důvodu ochrany výztuže patky. V základech budou provedeny prostupy pro 

instalace (kanalizaci) velikosti 0,250x0,250 m, dolní hrana prostupu je v hloubce 

0,800 m od podlahy v 1 NP (projektová nula). 



Při betonáži patek se bude beton ukládat přímo do vyhloubených rýh, bez použití 

bednění. Bednit se budou až sloupy a základové pasy. Prostor mezi základovými 

pásy se vyplní  štěrkem a v tloušťce 0,200 m a zhutní se. Na takto připravený 

povrch provedeme podkladní  betonovou desku v tloušťce 150 mm. V místě 

příček tuto desku vyztužíme karisítí. Pro přenesení zatížení od příček slouží 

vložená karisíť v podkladní betonové desce v šířce 600 mm (2x karisíť, d=6 mm, 

oka 150x150 mm). 

Budova kuchyně 

Zde jsou navrženy základové pasy. Pod obvodovými zdmi je šířka pasu 0,400 m 

a pod vnitřními zdmi je šířka pasu 0,350 m. Přesah základu oproti zdivu je u 

obvodové zdi 0,100 m u střední nosné zdi 0,050 m na každou stranu. 

V základech budou provedeny prostupy pro instalace (kanalizaci) velikosti 

0,250x0,250 m, dolní hrana prostupu je v hloubce 0,800 m od podlahy v 1 NP 

(projektová nula). Při betonáži pasů není nutné bednění. Beton se bude ukládat 

přímo do vyhloubených rýh. Prostor mezi základovými pásy se vyplní  štěrkem a 

v tloušťce 0,200 m a zhutní se. Na takto připravený povrch provedeme podkladní  

betonovou desku v tloušťce 150 mm. 

 

- SVISLÉ KONSTRUKCE 

Blok 1 

• 1 NP - nosná k-ce 

  ŽB sloupy 

  300 x 300 mm 

- obvodové zdi 

  POROTHERM 30 P+D; 247x300x238 mm 

  tl.  tepelněizolačních desek je 150 mm 

  - vnitřní zdi 

  POROTHERM 24 P+D; 247x240x238 mm 

  - příčky 

  POROTHERM 14 P+D; 497x140x238 mm   

• 2 NP - nosná k-ce 

  ŽB sloupy 

  300 x 300 mm 

- obvodové zdi 



  POROTHERM 30 P+D; 247x300x238 mm 

  tl.  tepelněizolačních desek je 150 mm 

  - vnitřní zdi 

  POROTHERM 24 P+D; 247x240x238 mm 

  - příčky 

  POROTHERM 14 P+D; 497x140x238 mm  

• 3 NP - nosná k-ce 

  ŽB sloupy 

  300 x 300 mm 

- obvodové zdi 

  POROTHERM 30 P+D; 247x300x238 mm 

  tl.  tepelněizolačních desek je 150 mm 

  - vnitřní zdi 

  POROTHERM 24 P+D; 247x240x238 mm 

  POROTHERM 19 AKU; 372x190x238 mm 

  - příčky 

  POROTHERM 14 P+D; 497x140x238 mm  

Budova kuchyně 

1 NP - obvodové zdi 

  POROTHERM 30 P+D; 247x300x238 mm 

  tl.  tepelněizolačních desek je 150 mm 

  - vnitřní zdi 

  POROTHERM 24 P+D; 247x240x238 mm 

  - příčky 

  Jednoduchá SDK příčka KNAUF dvojitě opláštěná 

  - překlady 

Jsou navrženy systémové překlady POROTHERM PŘEKLAD 7 

v délkách 1,250 až 3,250 m dle projektové dokumentace.   

- komínové zdivo 

Je navržen třívrstvý nerezový komín systému SCHIEDEL, 

jednoprůduchový, typ SCHIEDEL ICS 25 s tloušťkou TI 0,020 m a 

průměrem 0,300 m.  

 

 



- VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce v budově kuchyně i v bloku 1 jsou tvořeny předpjatými 

stropními panely SPIROLL H=250 mm, viz projektová dokumentace. 

 
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Nad blokem 1 je plochá střecha se sklonem 2% a stabilizační vrstvu tvoří říční 

kamenivo frakce 22/32. Zastřešení átria je tvořeno ocelovými vazníky (tato 

konstrukce není předmětem řešení této práce). Výška atiky je 13 m. Nad 

budovou kuchyně je rovněž plochá střecha se sklonem 2% a stabilizační vrstvu 

tvoří jednovrstvý extenzivní substrát (zelená střecha). Výška atiky je 5,5 m. 

Sklon atiky je 5% směrem dovnitř.  

 

- PODLAHY 

Skladby podlah jsou přiloženy k projektové dokumentaci. Nášlapné vrstvy 

podlahy se liší podle účelu místnosti. Celková tloušťka podlah v 1 NP je 0,200 

m, ve 2 NP a 3 NP 85 mm. 

 

- VÝPLNĚ OTVORŮ 

Okna jsou hliníková zasklená izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla 

U=1,2 W/m2K. Vstupní dveře budou hliníková, v případě zasklení jde opět o 

izolační dvojsklo.  

Vnitřní dveře jsou dřevěné s ocelovou zárubní. Dveře do cel jsou speciální 

bezpečnostní dveře na zakázku dle výběrového řízení. 

Veškeré výplně otvorů jsou specifikovány ve výpisu přiloženém k projektové 

dokumentaci. 

  
- IZOLACE 

  -hydroizolace 

Je použit SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze sklotkaniny. 

  - tepelné izolace 

Ve stropní konstrukci nad 3 NP je použita tepelná izolace z minerální plsti 

Rockwool Dachrock 120 o minimální tloušťce 0,240 m. V podlaze je navržena 



izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100 Z v tloušťce 0,130 m. Dále byl 

navržen zateplovcí systém Baumit Pro s fasádním polystyrenem EPS-F tl. 0,150 

mm v ploše a u soklu EPS-F tl. 0,130 m. 

  - kročejová izolace 

Proti kročejovému hluku je navržena izolace z minerální plsti Rockwool 

Steprock ND v tloušťce 40 mm. 

 
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Veškerá oplechování dodá firma Klempířství Pavel Pelán. Bude provedeno 

z ocelového pozinkovaného plechu. 

 
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Vybavení cel bude provedeno na zakázku a bude splňovat bezpečnostní a 

hygienické požadavky. 

 
- ÚPRAVY POVRCHŮ 

  -vnější omítky 

Silikátová omítka vnější Baumit odstíny stone 3391 a stone 3399, na sokl 

mozaiková omítka Baumit mosaiktop M 330. 

  -vnitřní omítky 

Univerzální vápenocementová omítka POROTHERM UNIVERSAL. 

  -obklady stěn 

Keramické obklady stěn. 

  -výmalba stěn 

První nátěr Primalex Polar bílá, druhý nátěr případně barevný odstín. 

  -dlažby 

V interiéru bude keramická dlažba, v exteriéru bude zámková betonová dlažba. 

  -PVC podlahy 

PVC podlahová krytina IVC-WOODGRIP. 

 



e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů – veškeré 

obvodové konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy dle požadavků 

aktuálních technických norem. 

 

f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologických a 

hydrogeologických průzkumů – na základě provedeného radonového 

průzkumu a průzkumu na výskyt podzemní vody byla navržena 

hydroizolace. Výpočet základů byl proveden na základě vrtané sondy v místě 

budoucích základů. Průzkumem byla zjištěna hlína štěrkovitá. 

 

g. Vliv objektu na jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků – řešený objekt nebude nagativně ovlivňovat  životní 

prostředí ani okolí stavby. Provozem objektu  nebudou vznikat škodlivé 

látky. Komunální odpad bude tříděn a odvážen na skládku.  

 

h. Dopravní řešení – pozemek je napojen na stávající veřejnou komunikaci 

III.t řídy. Je třeba vybudovat příjezdovou komunikaci k areálu věznice.  

 

i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření – objekt bude izolován protiradonovou hydroizolací RADONELAS. 

 

j. Dodržení obecných požadavků na výstavbu – projektová dokumentace 

respektuje všechny body stavebního zákona. 

Dokumentace je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu a jeho vyhláškami: 

č. 499/2006 Sb.  „o dokumentaci staveb“ 

č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využití území“ 

č. 502/2006 Sb. „o obecných technických požadavcích na výstavbu“ 

  kterou se mění Vyhláška č. 137/1998 Sb. 



č. 369/2001 Sb.  „o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
  užívání staveb osobami s omezenou schopností  
  pohybu a orientace“ 

 

 

 Projektová dokumentace je v souladu s technickými normami: 

 ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov 

 ČSN 73 0532  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách 

 ČSN 73 0580  Denní osvětlení budov 

 ČSN 73 4301  Obytné budovy 

 ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 0804  Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

 ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná  

   ustanovení 

 ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro  

   bydlení a ubytování 

 

Závěr: 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit prováděcí dokumentaci vězeňského objektu a 

navrhnout funkční areál věznice pro asi 500 vězňů s tím, aby bylo možné ho případně 

rozšířit.  Zadaný cíl jsem splnila. Našla jsem vhodnou lokalitu pro umístění stavby. 

Navrhla jsem areál věznice a vypracovala prováděcí dokumentaci vězeňského bloku a 

přilehlé budovy kuchyně. Celková kapacita věznice je tedy 508 vězňů a 172 zaměstnanců. 

Při návrhu jsem se snažila dodržet všechny právní předpisy a zavazující normy platné 

v našem státě.  
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SLOŽKA C3 

Specializace 



Seznam použitých zdrojů: 

Právní předpisy 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Zákon č. 133/1998 Sb. o požární ochraně 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

• Vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, kterou se 
mění Vyhláška č. 137/1998 Sb. 

• Vyhl. MVČR 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 
268/2011 

ČSN a EN normy 

• ČSN 73 4301 Obytné budovy 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

• ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 

• ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

• ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

• ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

• ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

• ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeob. 

 zásady 

• ČSN 73 0532 Akustika 

• ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov – část 1, část 2 a část 4 

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

• ČSN 73 1901 Navrhování střech  

Webové stránky výrobců a dodavatelů 
www.wienerberger.cz/ 

www.knauf.cz/ 

www.vekra.cz/ 

www.topsafe.cz 



www.baumit.cz/ 

www.sapeli.cz/ 

www.rockwool.cz/ 

www.dektrade.cz 

www.prefa.cz 

www.topwet.cz 

www.kooperativa-vod.cz 

www.rwasystemy.cz 

www.cad-detail.cz 

www.ferrum-mb.cz 

www.vscr.cz 

www.ochrance.cz 

 

 

 

  



Seznam použitých zkratek: 

NP nadzemní podlaží 

K-CE konstrukce 

PT původní terén 

UT upravený terén 

ŽB železobeton 

PB prostýbeton 

PTH Porotherm 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

RŠ revizní šachta 

PP přípojková skříň plynu 

PE přípojková skříň elektřiny 

int interiér 

ex exteriér 

 


