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Abstrakt�
Diplomová práce se zabývá novostavbou stanicí technické kontroly, kancelá�ských prostor a 
ubytování. Stavba je situována do t�ech nadzemních podlaží, kde v 1NP nalezneme stanici 
technické kontroly a p�íslušných kancelá�ských prostor k obsluze technické linky. Ve 2NP se 
nachází kancelá�ské prostory a 3NP je ubytování typu „formula hotel“. Objekt je navržený 
obdélníkového tvaru s plochou st�echou a ve 3NP poch�znou terasou. Nosné konstrukce tvo�í 
zdící systém Porotherm a železobetonové sloupy, které se nachází pouze v 1NP. Nosnou 
konstrukci strop� tvo�í p�edepnuté stropní nosníky Spiroll a betonová deska. Vn�jší úpravy 
povrchu v 1NP je tvo�ena z pastovité silikátové omítky a zbylé dv� nadzemní podlaží jsou 
tvo�eny z prov�trávané fasády. Technická místnost se nachází v 1NP, odkud vede komínové 
t�leso Schiedel. V�tšinu podlahových ploch v objektu tvo�í koberec a nebo dlažba, jen v 
servisní lince je epoxidový nát�r. �
�

Klí�ová slova�
Stanice technické kontroly, kancelá�e, formula hotel, základové pasy a patky, základová 
deska, zdivo Porotherm, p�edepnuté stropy Spiroll, plochá st�echa, terasa �
�

�

�

Abstract�
This thesis deals with a new building technical control station, office space and hotel. The 
building is situated on three floors, on the first floor we find technical inspection station and 
office premises manual technical lines. On the second floor there are offices. On the third 
there is a hotel. The building is designed by a rectangular shape with a flat roof and on the 
third floor there is a trafficable terrace. The supporting structure consists masonry Porotherm 
and reinforced concrete system columns, which is found only on the first floor. The 
supporting structure of tensioned ceiling consists of prestressed beams ceilings Spiroll a 
concrete slab. External surface finish on the first floor is made up of silicate plaster paste and 
the remaining two floors are made of ventilated facades. Utility room is located on the first 
floor, from where a chimney Schiedel is build. Most of the floor space in the building are 
made of a carpet or tiles, only in the service line is epoxy coating  
�

Keywords�
Service stations, offices, hotel formula, strip foundation and footings, base plate, Porotherm 
brickwork, preloaded Spiroll ceilings, flat roof, terrace  
…�
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Úvod 
 Předmětem mé diplomové práce bylo vypracovat projekt Stanice technické kontroly a 
jejího školícího střediska.  Kontrolní linka se bude nacházet v 1nadzemním podlaží. Ve 2 
nadzemním podlaží se bude nacházet školící středisko a ve 3 nadzemním podlaží je situován 
formula hotel. 



A Pr�vodní technická zpráva  

a) Identifika�ní údaje stavby 
�
�

��������������������������������������������������	�	
����������
Místo:      Še�íková 161 
Kraj:    Jiho�eský    
Kat. území:    T�ebo�
�íslo parcely:    215/50 
Vlastnické vztahy:    viz výpis z evidence nemovitostí  

Investor:    Ond�ej Mišinger 
    Korejská 35 
    Jind�ich�v Hradec 377 01 

Zpracovatel projektu:    Šotstav 
    Fugnerova 563/II 
    Jind�ich�v Hradec 377 01  

I�:       
DI�: 

Zodpov�dný projektant:    Ing. Ivan Šot 
    �íslo autorizace �KAIT: 0101520 
    Specializace pozemní stavby  
    Kontaktní adresa: Šotstav 
       
Tel.    602 205 025  
e-mail:    sotstav@volny.cz 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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b) Údaje o dosavadním využití území a majetkoprávní vztahy 

Objekt se nachází v území, které je ur�eno dle územního plánu k výstavb� rodinných a 
bytových dom�. 
Na okolních parcelách již stoji novostavby autosalonu Fiat a rybá�ství T�ebo�
Na pozemek jsou p�ivedeny inženýrské sít�
Majetkoprávní vztahy sousedních parcel 
�
���	����
�������������������������
�	���������������������������������	�����������������
���� 
����� ��	!�
"� ��	���#$%��������������������������&#'()&�������������������������������
	�
�*��
� ��	!�379 01 

+��	
��	��,-���
"� ��	���#$$��������������������������&##(&#�������������������������������
	�
�*��
� ��	!�379 01 

c) Provedené pr�zkumy a napojeni na dopravní infrastrukturu 
Na pozemku byla provedena sonda na p�ítomnost radonu a bylo zjišt�no, že výsledky se 
�adí mezi nízce zatížené parcely. 
Hydrogeologický pr�zkum nebyl provád�n z d�vodu jednoduchého založení stavby. A 
stavba tímto spadá do 1 geotechnické t�ídy a je možno vycházet z tabulkových hodnot. 
STK bude napojena na ve�ejnou kanalizaci, plynovod, nízké nap�tí a vodovod.Všechny 
tyto p�ípojky jsou p�ivedeny k objektu a jsou  vedeny v komunikaci a nebo chodníku. 
Vjezd na pozemek je �ešen p�es chodník kde je snížený obrubník v chodníku. 

d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�
 Všechny požadavky dot�ených orgánu byli zpracovány do projektové dokumentace. 

e) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 
 Stavba je navržena tak, aby byla provedena dle vyhlášek �. 498/2006 sb., �. 499/2006 sb.,   
�. 500/2006 sb., �. 501/2006 sb., �. 502/2006�
�.�+�aby spl�ovala obecné technické     
požadavky   dle �SN 73 4301 

f) Údaje o spln�ní podmínek územního rozhodnutí 
Územní rozhodnutí bylo schváleno dne 1.1. 2012 

g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující 
stavby a jiná opat�ení v dot�eném území 

Jde o novostavbu STK a kancelá�ských prostor, která nijak negativn� neovliv�uje životní 
prost�edí a p�ilehlé okolní stavby a nezasahuje negativn� do architektonického složení 
okolních budov. 
P�i výstavb� objektu lze p�edpokládat s v�tším hlukem a prachem, který nep�esáhne 
hygienicky stanovené normy. Lze také uvažovat s v�tším zatížením komunikace. Celý 
objekt bude oplocen provizorním plotem který se po dokon�ení objektu odveze.  



h) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu 
výstavby 

 Zahájeni stavby          16.4.2012  
 Dokon�ení stavby      16.5.2013 
 Kolaudace stavby       25.5.2013 

/ �*�	���*��0��	
�����0
�������
� zemní práce: sejmutí ornice, výkopy 
 základové pasy 
 svislé nosné konstrukce 
 vodorovné nosné konstrukce + st�echa 
 p�í�ky 
 výpln� otvor�: okna, vstupní dve�e 
 TZB 
 vnit�ní omítky 

�isté podlahy 
práce dokon�ovací: obklady, podhledy, vnit�ní dve�e 
vn�jší omítka 

      harmonogram prací si stanoví vybraný dodavatel stavby 

i) Orienta�ní cena stavby, údaje o podlahové ploše 
P�edpokládaná cena   16 500 000 K�
Zastav�ná plocha      561,39 m2 
Obestav�ný prostor  5347 m3 

Vypracoval  Bc. Jind�ich Smolík                                                           V Brn� dne 29.9.2012 



B souhrnná technická zpráva 

1.Urbanistické, architektonické stavebn� technické �ešení

a)Zhodnocení staveništ�

Na stavebním pozemku nejsou žádné p�ekážky v podob� památkov� chrán�ného území, nebo 
starých objekt�, �i voln� stojících strom�, které by bránily postavení nové stanice technické 
kontroly. 

b)Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Jde o novostavbu stanice technické kontroly, kancelá�ských prostor a formula hotelu, objekt 
nebude podsklepen a bude zhotoven s plochou st�echou, Jedná se o t�ípodlažní stavbu 
,ur�enou kontrolu automobil� t�ídy B2 kancelá�ských prostor a ubytovacích jednotek  pro 30-
40 osob. 
Vn�jší rozm�ry objektu jsou 19.250x29.280 m. Fasáda je ud�lána ze zav�šené, prov�trávané 
fasády Eternit ve 2NP a 3NP a zatírané silikonové omítky Weber, která je nanesena na 1NP. 

c)Technické �ešení 

Zemní práce 
  
Na celém pozemku se provede skrývka ornice ve výšce 250 mm. Skrývka bude umíst�na 
v nepoužívané �ásti pozemku.  

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pasech, kde spodní �ást bude vylita z betonu o pevnosti 
C20/25. Objekt bude uzemn�n pomocí pásku FeZn 30/4 které budou vyvedeny až nad terén. 

Obvodové konstrukce 

Vn�jší obvodové zdivo tvo�í cihla Porotherm 44 EKO a vnit�ní nosné zdi jsou provedeny 
z Porotherm 30 P+D  a p�í�ky tvo�eny z SDK p�i�ek Knauf W112 a Porotherm 8,5 P+D.  
Strop je �ešen z p�edepnutých nosník� Spirol. 

Podlahy  

Suterénní podlahu tvo�í podkladní beton tl 100mm na který je nanesen penetra�ní nát�r poté 
na to p�itavená hydroizolace na kterou bude vylitý beton s kari sítí 150x150mm a nášlapnou 
vrstvu bude tvo�it epoxidový nát�r, který bude v lince stanice technické kontroly.V 
kancelá�ích bude položen koberec a v chodbách WC atd bude dlažba  

St�echa 

Je plochá tvo�ena z vícevrstvé izolace, kde spádovou vrstvu tvo�í perlit beton a je zateplená 
nad stropem. Plochou st�echu odvod�ují dv� vpusti TOPWET, které mají dostate�nou 
kapacitu odtoku. Výška atiky je + 16 650 . 



d)�ešení napojení na dopravní komunikaci a technickou infrastrukturu 

 Inženýrské sít� budou vyvedeny na kraj pozemku a poté p�ipojeny do hlavních vodovodu 
kanalizace a plynu. P�íjezdová cesta od pozemku je vyúst�na do ulice Korejské. 

e)�ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území

        P�ístup k objektu je z jihozápadní strany. Na pozemku se bude nacházet parkovišt�
k p�ilehlé stanici technické kontroly, kancelá�ských a ubytovacích prostor, které bude tvo�eno 
z asfaltové plochy. Na hranici bude vyzd�ná p�ípojková sk�í� ve které bude osazen elektrom�r 
spole�nosti �EZ. K elektrom�ru bude p�iveden kabel CYKY 4Bx16 z objektu. Kabel bude 
uložen v pískovém loži 80 cm pod terénem. Kanalizace a vodovod budou p�ivedeny p�ímo do 
hlavního �ádu. Vodom�rná  šachta bude provedena z KESSEL/1000 a v ní bude umíst�n 
vodom�r. Revizní šachta u kanalizace je také provedena z KESSEL/1000.Kanlaizace bude 
odvád�t jak splaškovou tak deš�ovou vodu. Plynom�r také bude umíst�n na hranici pozemku. 

Poddolované území  
 U tohoto objektu se s poddolovaným územím neuvažuje. 

f)Vliv stavby na životní prost�edí 

 Stavba byla provedena dle t�chto zákon�. Zákony na ochranu životního prost�edí, tj.    
jmenovit�: zákonem �. 17/1992 Sb., o odpadech; zákonem �. 185/2010 Sb., ve zn�ní zákona �. 
289/95 Sb., o ochran� krajiny a p�írody; zákonem �. 114/92 Sb., o ochran� ovzduší p�ed 
zne�iš�ujícími látkami; zákonem �. 86/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, o ochran� vod; 
zákonem �. 254/2001 Sb., A tímto je spln�no, že stavba nebude n�jak negativn� narušovat ráz 
krajiny a životního prost�edí. 

g)�ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 
komunikací 

 S bezbariérovým užíváním se u objektu uvažuje, pouze s p�ístupem do stanice technické 
kontroly  a ne do dalších pater objektu. 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do 
projektové dokumentace. 

Pro stavbu je proveden radonový pr�zkum ze dne 25.5.2012. Byl proveden firmou TROJAN -
DUDEK  



i) Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetické referen�ní polohový 
a výškový systém. 

Bude vypracována dokumentace na vyty�ení stavby. Vyty�ení stavby provede geodet 
s p�íslušným oprávn�ní na geodetickou �innost. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory. 

Stavba je rozd�lena na tyto �ásti: novostavba stanice technické kontroly, kancelá�í a formula 
hotelu; p�ípojka vodovodní, plynovodní; p�ípojka 
    splaškové a d�š�ové kanalizace; p�ípojka elektrické energie�����
�

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  

Objekt nemá žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

Ochrana okolí p�ed negativními ú�inky na provád�ní stavby 
Hluk ot�esy a prašnost nep�ekro�í hygienické limity 
Odpad bude t�íd�n dle zákona 185/2010 sb 
Srážková voda  bude odvád�na do kanalizace. 

l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti

Na stavb� budou dodrženy tyto na�ízení vlády, za které bude zodpov�dný mistr na stavb�

Na�ízení vlády 362/2005 Sb o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 
na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo pádu do hloubky 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích 

2 Mechanická odolnost a stabilita

Stabilitu zajistí kompletní systém Porotherm dle dodržení technických a výrobních 
p�edpoklad� výrobce. 

3 Požární bezpe�nost

Veškerá problematika bude vy�ešena v požární zpráv� a výkresové požární dokumentaci, 
které bude p�iložena k celkovému projektu stavby. 

4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí

V dokumentaci stavby jsou respektovány pat�i�né p�edpisy a vyhlášky nap�: 
Hygienické p�edpisy pro výstavbu 
Obecné p�edpisy pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost�edí 
P�edpisy o pé�i o zdraví lidu zákon �. 111/2007 Sb.  



Vyhláška �.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Ochrana životního prost�edí 
Vyhláška �.45/1966 Sb., o vytvo�ení a ochran� zdravých životních podmínek 
Ochrana p�ed radonem a p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 
Ochrana p�ed hlukem a vibracemi 
Vyhláška �.148/2006 Sb., o ochran� p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 
Hygienické p�edpisy pro stanovení nejvyšších p�ípustných hodnot hluku a vibrací 
Osv�tlení 
V�trání a vytáp�ní  
Proslun�ní dle �SN 73 4301 
Ochrana p�írody: Vypoušt�ní deš�ových vod do stávající oddílné kanalizace 

Stavba není situována: 
 - v chrán�né oblasti 
 - v území vyžadujícím zvláštní ochranu ovzduší 
 - v pásmu hygienické ochrany 
 - v pásmu vodárenských tok�
 - výstavbou nebudou ohroženy vodní zdroje ani vodote�e 

Ochrana les� a zem�d�lské p�dy:  
 - stavba se lesních ploch nedotýká 
 - stavba si nevyžádá vyn�tí ze ZDF 

Ochrana ovzduší: 
 - stavba nebude mít vliv na �istotu ovzduší 

5 Bezpe�nost p�i užívání

Stavba je navržena dle �SN EN 1990, �SN 73 4301. 

6 Ochrana proti hluku

Systém Porotherm je navržen tak, aby vyhoval požadavk�m �SN 73 0532 – Akustika. 
Všechny instalace budou odizolováný od konstrukcí, aby nep�enášel žádnej hluk izolaci 
Mirelon tl. 5 mm. 

7 Úspora energie

Budova spl�uje požadavky norem �SN 73 0540-2, �SN 73 0540-3.  
Pr�kaz energetické náro�nosti – klasifikace B��

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a  orientace

Celý objekt není navržen jako bezbariérový, ale jenom stanice technické kontroly, je �ešena 
jako bezbariérová. P�ed hlavním vstupem ze severozápadní strany do stanice technické 
kontroly jsou vyhotoveny 2 parkovací místa pro invalidy, které dostate�n� pokryjí kapacitu 
stanice technické kontroly. 



9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí

Do této problematiky stavba nezasahuje 

10 Ochrana obyvatelstva

Stavba nijak neohrožuje obyvatelstvo. 

11 Inženýrské stavby (objekty) 

a)  odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadní vod 

Deš�ová kanalizace 

QMAX = 0,03x446(m2) = 13,38 l/s …. potrubí 110 PVC-KG  
(jedná se o tzv. 15-ti minutový p�íval deš�ových vod) 

Splašková kanalizace 

QMAX = 3,0 l/s … potrubí 150 PVC-KG 

  
 Pro odvod deš�ových a splaškových kanalizací bude vytvo�ena nová kamenivová 
kanaliza�ní p�ípojka DN 150. Potrubí bude uloženo na hutn�ném št�rkovém loži a 
obetonováno. P�ípojka bude na stoku napojena jádrovým vrtem. 

b)  zásobování vodou 

 Zásobování vodou je z ve�ejného vodovodu. P�ípojka vodovodu je vedena dle 
projektové dokumentace. Materiál PEHD 100, 32x2,9. Vodovodní p�ípojka bude na ve�ejný 
litinový �ad DN 90 napojena navrtávkou s uzáv�rem, zemní soupravou a poklopem. 
Vodom�rná soustava s vodom�rem DN20 a hlavním uzáv�rem vody bude umíst�na v typové 
betonové vodom�rné šacht� o rozm�ru 900x1200x1900 mm na pozemku stavebníka. Podél 
potrubí bude položen signaliza�ní vodi� (na potrubí se položí výstražná fólie. 

c)  zásobování energiemi 

 Zásobování elektrické energie je prost�ednictvím podzemního rozvodu NN. Na hranici 
pozemku je osazena p�ípojková sk�í� s elektrom�rovým rozvad��em pro p�edm�tný objekt, 
p�ípojková sk�í� je majetkem spole�nosti �EZ. Z elektrom�rového rozvad��e bude kabelem 
CYKY 4Bx16 napájen vnit�ní rozvad�� domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu 
v pískovém loži. 
 Do objektu bude zemní plyn p�iveden novou NTL plynovodní p�ípojkou z potrubí 
HDPE 100 SDR 32x3. Redukovaný odb�r plynu p�ípojkou �iní 2,4 m3/h. Nová p�ípojka bude 
napojena na stívající NTL PE plynovodní �ad 40x3,7. Hlavní uzáv�r plynu a plynom�r G4 
bude umíst�n v nice 600x600 mm ve sloupku v oplocení na hranici pozemku.B Uložení 



potrubí bude na pískovém podsypu tl. 150mm a zasypáno pískem do výše 300mm nad vrchol 
trubky. Podél potrubí bude položen signaliza�ní vodi� (na potrubí se položí výstražní fólie) 

d)  �ešení dopravy 

Výjezd z pozemku na ve�ejnou komunikaci je navržen ve snížené �ásti chodníku. 

e)  povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

 V nezastav�né �ásti pozemku mimo p�íjezdovou komunikaci a p�ístupových chodník�
bude provedena rekultivace ornice, která bude stržena na �ásti pozemku p�ed zahájením 
výstavby. Po výstavb� domu bude provedena celková úprava zahrady, bude proveden trávník 
s výsadbou okrasných d�evin. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se 
ve stavb� vyskytují)

 Stavba se této problematiky nedotýká 



Vypracoval Jind�ich Smolík                                                                    V Brn� dne 29.12.2012 



F. DOKUMENTACE STAVBY  

vyhláška �. 499/2006 Sb.

1.   Pozemní (stavební) objekty 

1.1.   Architektonické a stavebn� technické �ešení

1.1.1.  Technická zpráva

a) ú�el objektu 

 V objektu se bude nacházet stanice technické kontroly, kancelá�ské prostory a 

ubytování typu „formula“ hotel. Ubytování je navrženo pro maximáln� 20 osob. Objekt se 

nachází v katastrálním území T�ebo�. Nadmo�ská výška 0,000 = 601,256 m n. m. Bpv. Jde  o 

samostatn� stojící stavbu, která je vystav�na ze systému Porotherm. Objekt je t�ípodlažní a má 

plochou st�echu. Stavba je navržena do mírn� svažitého terénu, základová zemina GS – 

št�rkopísková. P�dorysné rozm�ry objektu jsou 19,31x29,36m. 

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

vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Urbanistické �ešení objektu je p�izp�sobeno okolní zástavb�, aby nijak negativn�

nezasahovalo do krajiny. Jedná se o lokalitu na okraji m�sta T�ebo�. Terén je svažitý od 

západu na východ. Vstup na pozemek je možný z m�stské komunikace, která vede p�es 

snížený chodník. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na severovýchodní stranu,kde 

najdeme odd�lený vstup do horních dvou pater a pak také samostatný vstup do stanice 

technické kontroly pro zam�stnance,  vjezd do stanice technické kontroly a vstup pro 

návšt�vníky se nachází na jihozápadní západní stran� objektu a výjezd z kontrolní linky je 

situován na východní stranu objektu. Kolem objektu je vyspádovaná zpevn�ná asfaltová 

plocha, která tvo�í parkovací stání pro zam�stnance, invalidy a hosty a zbytek tvo�í 

komunikace.  P�i vjezdu do stanice technické kontroly na západní stran� jsou navržena dv�

stání pro invalidy. Vstup pro zam�stnance do stanice technické kontroly je situován na 

severovýchodní stranu. Když vstoupíme do STK jako host, který si pot�ebuje nechat 

zkontrolovat auto po technické stránce, tak se ocitneme v �ekárn�, která je spojena 

s hygienickým za�ízením, kde je navrženo i WC pro invalidy a p�ijímací kancelá�í, kde sedí 

p�ijímací technik. Pokud vstoupím do 1NP jako pracovník tak se ocitnu v chodb�, která 

spojuje kancelá� vedoucího, kancelá� technik� odpo�inkovou místnost, úklidovou místnost a 



ješt� šatny, kde je sou�ástí sprcha a WC, dále zde ješt� najdeme technickou místnost, která 

slouží k vytáp�ní objektu a vedou v ní v rohu veškeré instalace instala�ní šachtou. Ze šatny a 

nebo z kancelá�í se dá projít do kontrolní linky, která slouží ke  kontrolování vozidel, jestli 

jsou zp�sobilá k jízd� na komunikacích. Kontrolní linka obsahuje, zkušební stolici na brzdy 

automobil� a také zkušební stolici na zkoušení tlumi�� automobil� a kontrolní šachtu, která je 

1,6 m hluboká, kde je možné zkontrolovat technický stav podvozku. Ze stanice technické 

kontroly není možno projít do vyšších pater budovy, aniž bychom neopustili objekt.  Vchod 

do kancelá�ských objekt� a „formula“ hotelu je spole�ný a není �ešeno jako bezbariérový. P�i 

vstupu je navržena �istící zóna, výtah v objektu není �ešen. P�i vstupu do 2NP se ocitneme ve 

spojovací chodb�, ze které je p�ístup do sociálních za�ízení, chodbou se dále dostaneme na 

rozcestí, kde m�žeme jít sm�rem ke spole�ným kancelá�ím a nebo do kancelá�e �editele, která 

je umíst�ná v jihovýchodní �ásti objektu, do které se dostaneme p�es kancelá� sekretá�ky a 

�ekárnu ze které se m�žeme dostat ješt� do jedné kancelá�e. �ekárna slouží pro zasedací 

místnost, která je ur�ena pro 35 lidí, v druhé �ásti objektu se ocitneme u zbylých kancelá�í, 

kde jedna kancelá� je spole�ná pro 4 zam�stnance a dv� zbylé vždy pouze pro jednoho 

zam�stnance. Ješt� zde najdeme malou kuchy�ku, která slouží pro zam�stnance a p�ípadné 

hosty zasedací místností se kterou je též spojena. Na pat�e se ješt� nachází servr a archiv. 

Když vstoupíme do 3 NP, tak se op�t ocitneme v chodb�, která vede kolem sociálních 

za�ízení, ve kterých je umíst�ná úklidová místnost a z chodby jsou také p�ístupné 2 sprchovíé 

jednotky. Na pat�e je 6 pokoj�, kde 2 z nich jsou vybaveny samostatným sociálními 

za�ízením. Další zbylé 4 pokoje jsou bez sociálních za�ízení a tedy musí využít spole�ných 

sociálních prostor. Na pat�e se nachází ješt� kuchy�ka a spole�enská místnost spojená 

s terasou. Na terase je umíst�n žeb�ík, který slouží jako výlez na st�echu. St�echa na objektu je 

plochá, opat�ena 2 st�ešními vpust�mi a také zabezpe�ovacím lanovým systémem.  

 Z výtvarného hlediska je na 2NP a 3NP zav�šená fasáda, z vláknitých desek Eternit 

natura a 1NP objektu je �ešeno ze zatírané silikonové omítky. Kolem domu budou navrženy 

z �ásti zatravn�né plochy s nízkými d�evinami. 

 Objekt není �ešen jako bezbariérový, ale pouze stanice technické kontroly je �ešena, 

jako bezbariérová, která umož�uje užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu.       

c) kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 

osv�tlení a oslun�ní 

 P�edpokládaná ubytovací kapacita je maximáln� 20 osob. P�dorysné rozm�ry objektu 

jsou 19,31x29,36 m. Pozemek se rozkládá na ploše 3 136 m2, zastav�ná plocha je 561,39 m2, 

zatravn�ná plocha, zpevn�ná plocha, nezastav�ná plocha �iní 81,9%, procento zastav�ní 



18,1%. Hlavní vstup do objektu je orientován na severovýchodní stran�. Okenní otvory 

v ubytovacích jednotkách a kancelá�ských prostorech jsou �ešeny vnit�ními žaluziemi. 

d) technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 Jedná se samostatn� stojící stavbu, jejíž nosnou konstrukcí je zdivo Porotherm a 

sloupy. Stavba má t�i nadzemní podlaží. Nosná �ást objektu je v podéleném sm�ru, na které je 

uložen strop. Nosné konstrukce objektu tvo�í zdivo Porotherm, kde vn�jší zdivo je ze 44 

EKO+ a vnit�ní za 30 P+D. Stropní konstrukce je tvo�ena p�edepnutými stropními panely 

zna�ky Spiroll. Na vn�jší obálku budovy byl použit kontaktní zateplovací systém ETICS 

s použitím minerální vaty Rockwool v tlouš�ce 140 mm. Vn�jší obálka budovy je ve 2 a 3 NP 

�ešena jako prov�trávaná fasáda, kde na vn�jší obklad jsou použity eternitové desky. Stavba je 

navržena v mírn� svažitém terénu, zemina – št�rko písková GS. Stavba je navržena v souladu 

s normou �SN 73 0540, tedy jsou spln�ny požadavky tepelnou techniku objektu. Obálka 

budovy a výpln� otvor� jsou navrhovány v nízkoenergetickém standardu.  

e) tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

 Tepeln�-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky sou�asných 

platných norem, vyhlášek a p�edpis�. Dle normy �SN 73 0540-2 „O tepelné ochran� budov – 

�ást 2: Požadavky“, jsou provedeny posudky na spln�ní sou�initele prostupu tepla ru�ním 

výpo�tem na jednotlivé konstrukce v objektu, viz p�íloha STAVEBNÍ FYZIKA. 

f) zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického pr�zkumu 

 Objekt bude založen na základových pasech a železobetonových patkách, dle  

inženýrsko- geologického pr�zkumu. Dalším podkladem pro toto rozhodnutí bylo ur�ení 

geotechnice kategorie (GK), která se �ídí normou �SN 73 1001 (1) – Zakládání staveb. 

Základová p�da spadá do 1 geotechnické t�ídy jedná se o št�rkopískovou zeminu, která má 

zjišt�nou únosnost, dle odebraných vzork� 275 kPa. 

 Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani není v památkové zón�, tudíž stavebn�

– historický pr�zkum není pot�ebný. Hladina podzemní vody (HPV), která se nachází dle 

geologického pr�zkumu v hloubce 6,25 m pod terénem a nijak nekomplikuje únosnost a 



založení základ�. P�ed výkopovými pracemi bude sejmuta ornice na celém pozemku ve výšce 

250 mm.  

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

ú�ink�

 Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma, ani se nenachází 

v chrán�ném území. Uvažovaná stavba nebude mít v žádném p�ípad� negativní vliv na životní 

prost�edí, není zdrojem škodlivých odpadních látek ani energií. Ochrana proti hluku ze 

silni�ní dopravy není projektem �ešena. Jsou spln�ny veškeré hygienické požadavky kladené 

na tento druh stavby dle normy �SN 73 4301 – Obytné budovy. Bezpe�nost práce a zdraví je 

v souladu s na�ízením vlády �. 591/2006 Sb. a �. 362/2005 Sb.  

 V objektu nebudou uskladn�ny, ani používány toxické látky a materiály. Nežádoucí 

odpad je vyvážen na skládky dle zákon� daných p�edpis�. Ve sbírce zákon� �. 185/2001 „O 

odpadech“ se dozvídáme, jak správn� zacházet s odpadem, odpadem je myšlenka každá 

movitá v�c, které se osoba zbavuje. Jednotlivé druhy odpad� najedeme v katalogu odpad�. 

Sou�ástí projektu je myšlenka ekologicky t�ídit odpad. Na míst� do vstupu na pozemek je 

umíst�na plocha, kde jsou umíst�ny barevn� odlišené kontejnery pro t�íd�ní odpadu. Dále 

byla sejmuta ornice ve výšce 250 mm. Po dokon�ení výstavby se na pozemku provedou 

zahradnické úpravy, jakožto nový trávník a výsadby okrasných d�evin. 

U objektu nedochází k nežádoucímu zastín�ní obytných místností od sousedních objekt� a 

naopak. Odstupová vzdálenost plánovaného objektu od sousedního objektu bude 25,1 m. 

Splašková i deš�ová kanalizace bude zaúst�na do m�stské kanaliza�ní sít�. Komunální odpad 

bude likvidován smluvní firmou. 

V oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i provozu se vychází z platných norem a 

bezpe�nostních p�edpis�, které budou v dob� užívání objektu dodržovány. Hlukové emise 

navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich p�sobení na okolní zástavbu zjevn�

nep�ekro�í hodnoty stanovené hygienickými p�edpisy. Ve vnit�ním prost�edí budou hladiny 

hluku v souladu s hygienickými požadavky dle na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. O ochran�

zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací a dále zákona �. 258/2000 Sb. O ochran�

ve�ejného zdraví. 

h) dopravní �ešení 

P�ístup k pozemku je p�es snížený chodník z ulice Še�íková. Jedná se o obousm�rnou 

ulici. Kolem objektu je navržena zpevn�ná komunikace, která vede p�ímo p�ed hlavní vchody. 



i) ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová 

opat�ení 

 Budou provedena 2 m��ení radonu: 

Radonový index pozemku: 

 Na pozemku byly provedeny 2 m��ení, které nezjistily p�ítomnosti radonu. M��ení 

prob�hlo dle vyhlášky 307/2002 Sb. „O radia�ní ochran�“. 

Objemová aktivita radonu v interiéru objektu:

 Toto m��ení bude provedeno po zrealizování díla. Místa m��ení budou vybrána dle 

metodiky stanovení krátkodobých pr�m�rných hodnot OAR (objemová aktivita radonu). Tato 

metodika specifikuje pojem „pobytová místnost“, tedy místnost, kde se min. 1000 hod. 

vyskytují osoby. Na základ� m��ení bude dle vyhlášky �. 307/2002 Sb. „O radia�ní ochran�“ 

objekt spl�ovat požadavky. Použité stavební materiály jsou nezávadné.    

j) dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Je postupováno dle na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích“. 

Zhotovitel je povinen vymezit pracovišt� pro výkon jednotlivých prací a �inností. Za 

uspo�ádání staveništ�, pop�ípad� vymezeného staveništ�, odpovídá zhotovitel, kterému bylo 

toto staveništ� p�edáno v p�edávacím protokolu, který p�evzal a podepsal. Po celou dobu 

provád�ní prací na staveništi musí být zajišt�n bezpe�ný stav pracoviš� a dopravních 

komunikací. P�ístup na stavbu bude pouze povolen �ádn� proškoleným osobám dle  BOZP a 

vnit�nímu �ádu stavby, který si ur�í zhotovitel. P�enosná elektrická za�ízeni budou 

zkontrolována dodavatelskou firmou a vždy bude po p�l roce provedena op�tovná kontrola 

t�chto za�ízení a p�íslušná revize k nim ur�ená. Hlavní vypína� elektrického za�ízení musí být 

umíst�n tak, aby byl snadno p�ístupný, musí být ozna�en a zabezpe�en proti neoprávn�né 

manipulaci a s jeho umíst�ním musí být obeznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 

staveništi. Pakliže se na pracovišti nebude pracovat i p�es noc a nebo nebude  prodloužena 

pracovní doba z d�vodu urychlení termínu, bude hlavní jisti� vypnutý po dobu nep�ítomnosti 

d�lník� na stavb�. Pracovišt� ve výšce a hloubce musí být pevná a zajišt�ná proti pádu, �i 

sesuvu zeminy. 

Ochrana proti pádu bude zajišt�na dle ZÁKONA �. 362/2005 Sb. Zam�stnavatel p�ijímá 

technická a organiza�ní opat�ení k zabrán�ní pádu zam�stnanc� z výšky nebo do hloubky, 

propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpe�nému zachycení (dále jen "ochrana proti 

pádu") a zajistí jejich provád�ní. 



Proti pádu musíme zajistit také materiál a používané pom�cky. Prostory, nad kterými se 

pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo p�edm�t�, je nutné 

vždy bezpe�n� zajistit. 

V Brn� 1.1.2013             Vypracoval: Bc. Jind�ich Smolík 

         

                                                                                                Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Závěr 
 Stanici technické kontroly jsem vypracoval, jak jsem nejlépe naznal za vhodné a 
výsledek mé práce, snad bude dobře ohodnocen a bude sloužit jako podklad pro dlaší 
studenty. 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�

• Práce z p�edm�tu CH08 – Diplomový seminá� I 

• Katalogy a odborná literatura výrobc�

• Zákon �. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním �ádu 

• Vyhláška �. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška �. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

• Literatura technických norem �SN 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�: 

K-ce – konstrukce 
ŽB – železobeton 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
EPS – expandovaný polystyren 
SDK – sádrokarton 
KERAM. – keramická 
PB� – požárn� bezpe�nostní �ešení 
SPB – stupe� požární bezpe�nosti 
KV – konstruk�ní výška 
SV – sv�tlá výška 
PT – p�vodní terén 
UT – upravený terén 
Bpv – Balt po vyrovnání 



SEZNAM P�ÍLOH SLOŽKA B: 

1) VÝKRES STUDIE 1NP       M 1:100 
2) VÝKRES STUDIE 2NP       M 1:100 
3) VÝKRES STUDIE 3NP       M 1:100 
4) VÝKRES �EZU A-A´        M 1:100 
5) VÝKRES �EZU B-B´       M 1:100 
6) VÝKRES �EZU C-C´        M 1:100 
7) VÝKRES STUDIE POHLED� 1-1      M 1:100 
8) VÝKRES STUDIE POHLED� 1-2      M 1:100 
9) VÝKRES STUDIE POHLED� 2       M 1:200 

10) VÝPO�TY ZÁKLAD� A SCHODIŠT�



SEZNAM P�ÍLOH: 

1. ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
2. POPISNÝ SOUBOR ZÁV�RE�NÉ PRÁCE 
3. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP 
4. ABSTRAKT A KLÍ�OVÁ SLOVA 
5. PROHLÁŠENÍ 
6. PROHLÁŠENÍ O SHOD� LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 

FORMY VŠKP 
7. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�



SEZNAM P�ÍLOH SLOŽKA C1: 

1. SITUACE          M 1:200 
2. P�DORYS 1NP        M 1:50 
3. P�DORYS 2NP         M 1:50 
4. P�DORYS 3NP         M 1:50 
5. VÝKRES SESTAVY PRVK� NAD 1NP     M 1:50 
6. VÝKRES SESTAVY PRVK� NAD 2NP     M 1:50 
7. VÝKRES SESTAVY PRVK� NAD 3NP     M 1:50 
8. VÝKRES ST�ECHY        M 1:50 
9. VÝKRES ZÁKLAD�        M 1:50 
10.�EZ A-A          M 1:50 
11.�EZ B-B´          M 1:50 
12.�EZ C-C´          M 1:50 
13.POHLEDY          M 1:50 
14.POHLEDY          M 1:50 



SEZNAM P�ÍLOH SLOŽKA C2: 

15.DETAIL D1         M 1:5 
16.DETAIL D2         M 1:5 
17.DETAIL D3         M 1:5 
18.DETAIL D4         M 1:5 
19.DETAIL D5         M 1:5 
20.DETAIL D6         M 1:5 
21.DETAIL D7         M 1:5 
22.DETAIL D8         M 1:5 
23.TECHNICKÉ ZPRÁVY: A, B, F 



SEZNAM P�ÍLOH SLOŽKA C3: 

1) VÝKRES SITUACE        M 1:200 
2) VÝKRES 1NP         M 1:100 
3) VÝKRES 2NP         M 1:100 
4) VÝKRES 3NP         M 1:100 
5) POŽARNÍ ZPRÁVA    
6) STAVEBN� FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU   

  

�



P�ÍLOHY
Viz. samostatné složky diplomové práce B, C1, C2 a C3  
P�ÍLOHY DIPLOMOVÉ PRÁCE 
· SLOŽKA B – STUDIE 
· SLOŽKA C1 – TEXTOVÁ �ÁST PROJEKTU 
· SLOŽKA C2 – VÝKRESOVÁ �ÁST 
· SLOŽKA C3 – VÝKRESOVÁ �ÁST


