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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem vězeňského bloku. Jedná se o nepodsklepený 

čtyřpodlaţní objekt, který je navrţen z keramických tvárnic Porotherm. Střecha je plochá 

jednoplášťová. Kapacita vězeňského bloku je 192 vězňŧ. Hlavní vchod je orientován na jih a 

vedlejší vchod na sever. Vězeňské cely jsou orientovány na východ a západ. Práce obsahuje 

výkresovou a dokumentační část a je zpracována jako prováděcí projekt. 

 

Klíčová slova 

věznice, plochá střecha, výtah, POROTHERM, prováděcí projekt   

 

Abstract 

This master`s thesis deals with the project of prison block. It confers about slab-on-ground 

four-floor object, which is projected from ceramic blocks Porotherm. The roof is flat single-layered. 

The capacity of this prison block is 192 prisoners. The main entrance is oriented to the south and 

service entrance to the north. Prison cells are oriented to the east and to the west. The work contains 

drawings and technical descriptions and it is composed as an implementing project. 
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ÚVOD 

 

 Diplomová práce se zabývá prováděcí dokumentací novostavby vězeňského bloku. Objekt je 

situován na území Zlínského kraje ve městě Holešov, katastrální území Holešov.  

Cílem této práce je vytvoření projektu vězeňského bloku, který bude slouţit pro umístění 

osob ve výkonu trestu odnětí svobody pro muţe s ubytovací kapacitou přibliţně 200 vězňŧ.  

  



VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

 

A / PRŦVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

A.1 Identifikační údaje stavby 

A1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:    Věznice  

      - Vězeňský blok C 

b) Místo stavby:    Holešov, parcela číslo 3051 

      Katastrální území Holešov  

A1.2 Údaje o stavebníkovi 

Identifikační údaje investora:  Ministerstvo spravedlnosti 

     Vyšehradská 424/16 

     128 10 Praha 2 

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:    Bc. Milan Klečka 

     Kostelany nad Moravou, č. 8 

     686 01 

A.2 Seznam vstupních podkladŧ 

 Dokumentace stavby v rozsahu pro stavební povolení 

 Energetický štítek obálky budovy 

 Územní plán obce Holešov 

 Radonový posudek 

 Výškopisný a polohopisný posudek 

 Hydrogeologický posudek 

A.3 Údaje o území 



a) Rozsah řešeného území 

Pozemek, na kterém bude realizace výstavby nového objektu probíhat, se nachází 

v severozápadní části obce Holešov v katastrálním území Holešov ve Zlínském kraji.  Výstavba 

objektu bude probíhat na nezastavěném pozemku parcelního čísla 3051. Pozemek byl dříve 

vyuţíván jako zemědělská pŧda. 

 Dané území je částečně zastavěné rodinnými domy na stavebních parcelách a hospodářskými 

stavbami. Pozemek je ve vlastnictví investora, který ho získal koupí od obecního úřadu v Holešově. 

Pozemek se nachází v rovinném terénu s maximálním výškovým rozdílem 1 metr na celkovou 

velikost pozemku. Výškové rozdíly budou řešeny pomocí konečných terénních úprav. 

Stavební pozemek přímo navazuje na vnitřní infrastrukturu věznice a dále věznice navazuje na 

místní komunikaci III. třídy. Z této komunikace je moţný přímý přístup na pozemek investora. 

Hlavní vchod do areálu věznice je pro zaměstnance a pro veřejnost ze severní strany. Sluţební vjezd 

vozidel vězeňské sluţby je ze severní strany. Kolem vězeňského areálu budou 4 vyhlídkové věţe, 

zajišťující dozor na celý areál. 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inţenýrských sítí, které budou napojeny na stávající 

řád. Konkrétně se jedná o: splaškovou kanalizační přípojku, dešťovou kanalizační přípojku, 

vodovodní přípojku, plynovou přípojku, elektrickou přípojku a přípojku sdělovacího vedení. 

Daná lokalita se nachází v oblasti se zvýšeným radonovým rizikem, proto byl proveden 

prŧzkum obsahu radonu v pŧdním podloţí. Měřením bylo zjištěno, ţe se měřené hodnoty 

radonového prŧzkumu nacházejí ve středním radonovém indexu. 

Na základě provedeného hydrogeologického prŧzkumu bylo zjištěno, ţe hladina podzemní 

vody nebude mít ţádný vliv na výstavbu objektu. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisŧ 

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisŧ, nejedná se památkovou 

rezervaci, památkovou zónu. Podle získaných informací neleţí pozemek v záplavovém, ani 

poddolovaném území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Město Holešov se nachází v povodí řeky Doubravy, která protéká katastrálním územím této 

obce. Správcem toku je státní podnik Povodí Moravy se sídlem v Přerově.  

Hladina podzemní vody na posuzovaném území se nachází v hloubce 5 m pod úrovní terénu 

a nebude ovlivňovat výstavbu objektu. 



 Sráţková voda z ploché střechy bude odváděna pomocí střešních vpustí a svodného 

potrubí do kanalizační dešťové přípojky a následně do dešťové kanalizace.  

 Odvodnění chodníkŧ a ostatních zpevněných ploch je řešeno pomocí spádování směrem 

k zatravněným plochám, kde se bude dešťová voda vsakovat. Parkoviště bude odvodněno pomocí 

liniových ţlabŧ a voda bude odvedena do dešťové kanalizace. 

d) Údaje o souladu s projektovou dokumentací 

Jednotlivé údaje jsou v souladu s projektovou dokumentací. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím  

Projektová dokumentace je v souladu s vydaným územním rozhodnutím a respektuje územní 

plán obce Krucemburk. 

f) Údaje o dodrţení obecných poţadavkŧ na vyuţití území 

Při návrhu byly respektovány a následně splněny poţadavky vyhlášky 501/2006 Sb. týkající 

se poţadavkŧ na vyuţívání území. 

 

g) Údaje o splnění poţadavkŧ dotčených orgánŧ 

Při návrhu byly respektovány a následně dodrţeny jednotlivé poţadavky dotčených orgánŧ. 

Konkrétně se jedná o tyto dotčené orgány: 

 ČEZ – stanovuje odstupovou vzdálenost od vedení VN  

 POVODÍ MORAVY - stanovuje odstupovou vzdálenost od hranice vodních tokŧ 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba si nevyţaduje ţádných výjimek a úlevových řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba si nevyţaduje ţádné podmiňující investice. 

j) Seznam pozemkŧ a staveb dotčených prováděním stavby 

 Komunikace:  p.č. 366/01 – vlastník: Město Holešov 

 Pozemky:  p.č. 3045 – vlastník: Město Holešov 

p.č. 3046 - vlastník: Město Holešov 

p.č. 3047 – vlastník: Město Holešov 



p.č. 3048 – vlastník:  Město Holešov 

pč. 3049 - vlastník: Město Holešov 

pč. 3050 - vlastník: Město Holešov 

pč. 3051 - vlastník: Město Holešov 

 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

Projektová dokumentace řeší novostavbu vězeňského bloku, který bude součástí věznice. 

Účelem uţívání stavby vězeňského bloku bude umístění osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody, konkrétně pro muţe.  

Jedná se o trvalou stavbu. Objekt bude vyuţíván celoročně.  

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisŧ, nejedná se o památkovou rezervaci, 

památkovou zónu a neleţí v záplavovém území. 

Při projektování byly dodrţeny technické poţadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. 

a jejího přepisu č. 20/2012 Sb. Dále byly splněny poţadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. týkající se 

bezbariérového uţívání staveb. 

NÁVRHOVÉ KAPACITY STAVBY: 

 ZASTAVĚNÁ PLOCHA      721,58 m 
2
 

 OBESTAVĚNÝ PROSTOR      11100 m
3
 

 UŢITNÁ PLOCHA       2139 m 
2
 

 PROJEKTOVANÁ KAPACITA VĚZŇŦ    192 

 POČET ZAMĚSTNANCŦ      4 - 8 

ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY: 

 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY    B 

 DRUHY ODPADŦ 

- Plasty 



- Papír 

- Biologický odpad 

- Sklo 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLYDY VÝSTAVBY: 

 ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY, PO VYDÁNÍ SOUHLASU STAVEBNÍHO ÚŘADU – 

PŘEDPOKLAD:      04/2014 

 DOKONČENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI:  05/2016 

 POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 

 - zemní práce a přípojky inţenýrských sítí 

- hrubá spodní stavba 

- hrubá vrchní stavba 

- práce vnitřní a dokončovací 

ORIENTAČNÍ NÁKLADY: 

Předpokládaná cena stavby:    15 000,- Kč / m
2
 uţitné plochy 

________________________________________________________________________ 

        32 085 000,- 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není v rámci dokumentace členěna na objekty.  

 

 

 

 

Vypracoval: 

 Bc. Milan Klečka        01/2014 

  



B / SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

  

B.1  Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Pozemek, na kterém bude realizace výstavby nového objektu probíhat, se nachází 

v severozápadní části obce Holešov v katastrálním území Holešov ve Zlínském kraji.  Výstavba 

objektu bude probíhat na nezastavěném pozemku parcelního čísla 3051. Pozemek byl dříve 

vyuţíván jako zemědělská pŧda. 

Dané území je částečně zastavěné rodinnými domy na stavebních parcelách a hospodářskými 

stavbami. Pozemek je ve vlastnictví investora, který ho získal koupí od obecního úřadu v Holešově. 

Pozemek se nachází v rovinném terénu s maximálním výškovým rozdílem 1 metr na celkovou 

velikost pozemku. Výškové rozdíly budou řešeny pomocí konečných terénních úprav. 

Stavební pozemek přímo navazuje na vnitřní infrastrukturu věznice a dále věznice navazuje na 

místní komunikaci III. třídy. Z této komunikace je moţný přímý přístup na pozemek investora. 

Hlavní vchod do areálu věznice je pro zaměstnance a pro veřejnost z jiţní strany. Sluţební vjezd 

vozidel vězeňské sluţby je také z jiţní strany. Kolem vězeňského areálu budou 4 vyhlídkové věţe, 

zajišťující dozor na celý areál. 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inţenýrských sítí, které budou napojeny na stávající 

řád. Konkrétně se jedná o: splaškovou kanalizační přípojku, dešťovou kanalizační přípojku, 

vodovodní přípojku, plynovou přípojku, elektrickou přípojku a přípojku sdělovacího vedení. 

b) Výčet a závěry provedených prŧzkumŧ a rozborŧ (geologický prŧzkum,  

 hydrogeologický prŧzkum, stavebně historický prŧzkum apod.) 

 Na pozemku byly provedeny následující prŧzkumy: 

 HYDROGEOLOGICKÝ PRŦZKUM 

 RADONOVÝ PRŦZKUM 

 GEOLOGICKÝ PRŦZKUM 



Daná lokalita se nachází v oblasti se zvýšeným radonovým rizikem, proto byl proveden 

prŧzkum obsahu radonu v pŧdním podloţí. Měřením bylo zjištěno, ţe se měřené hodnoty 

radonového prŧzkumu nacházejí ve středním radonovém indexu. 

 Na základě provedeného hydrogeologického prŧzkumu bylo zjištěno, ţe hladina podzemní 

vody nachází 5 m pod úrovní terénu a nebude mít ţádný vliv na výstavbu objektu.  

 Z geologického prŧzkumu vyplývá, ţe stavba bude zaloţena na hlinitopísčité zemině s  Rdt 

= 200 kPa. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Je nutné respektovat ochranné pásmo vedení VN, a ochranné pásmo ostatních inţenýrských 

sítí. 

Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území přírody, krajiny a zeleně. 

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

 Podle získaných informací neleţí pozemek v záplavovém, ani poddolovaném území. 

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

poměry v území  

 Provoz stavby nebude mít negativní vliv na stávající pozemky a stavby. 

 Nově budovaný objekt bude navrţen tak, aby nebyly narušeny odtokové poměry daného 

území.  

 Sráţková voda z ploché střechy bude odváděna pomocí střešních vpustí a svodného 

potrubí do kanalizační dešťové přípojky a následně do dešťové kanalizace.  

 Odvodnění chodníkŧ a ostatních zpevněných ploch je řešeno pomocí spádování směrem 

k zatravněným plochám, kde se bude dešťová voda vsakovat. Parkoviště bude odvodněno pomocí 

liniových ţlabŧ a voda bude odvedena do dešťové kanalizace. 

f) Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 Nejsou stanoveny ţádné poţadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 

g) Poţadavky na maximální zábory zemědělského pŧdního fondu nebo pozemkŧ 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Nedojde k záboru zemědělského pŧdního fondu, ani k záboru pozemkŧ určených k plnění 

funkce lesa. 



h) Územně technické podmínky (zejména moţnost napojení na stávající  

 dopravní a technickou infrastrukturu) 

 Nejsou stanoveny ţádné zvláštní podmínky, týkající se napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu. 

 Stavební pozemek přímo navazuje na vnitřní dopravní infrastrukturu věznice a dále 

věznice navazuje na místní komunikaci III. třídy. Z této komunikace je moţný přímý přístup na 

pozemek investora. 

 Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inţenýrských sítí, které budou napojeny na 

stávající řád. Konkrétně se jedná o: splaškovou kanalizační přípojku, dešťovou kanalizační 

přípojku, vodovodní přípojku, plynovou přípojku, elektrickou přípojku a přípojku sdělovacího 

vedení. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

  Stavba nemá ţádné věcné a časové vazby na okolní stavby a pozemky. S navrhovanými 

pracemi nejsou spojeny podmiňující, vyvolané a související investice. 

B.2  Celkový popis stavby  

 B.2.1  Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 Pozemek, na kterém bude realizace výstavby nového objektu probíhat, se nachází 

v severozápadní části obce Holešov v katastrálním území Holešov ve Zlínském kraji.  Výstavba 

objektu bude probíhat na nezastavěném pozemku parcelního čísla 3051. Objekt i pozemek budou 

majetkem investora, kterým je Ministerstvo spravedlnosti. 

 Stavba je navrţena v souladu s územním plánem obce. 

 Stavební pozemek přímo navazuje na vnitřní dopravní infrastrukturu věznice a dále 

věznice navazuje na místní komunikaci III. třídy. Z této komunikace je moţný přímý přístup na 

pozemek investora. 

 Účelem uţívání stavby vězeňského bloku bude umístění osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody, konkrétně pro muţe. Základní funkční jednotkou je lŧţková část s ubytovací kapacitou na 

jedno podlaţí přibliţně 48 vězňŧ. Do jedné cely lze umístit 4 vězně, případě přeplnění věznic 

v České republice, lze kapacitu na jednu celu navýšit dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody. 

Celková kapacita vězeňského bloku bude přibliţně 192 vězňŧ. Celková kapacita věznice bude 

přibliţně 384 vězňŧ. Další funkční jednotkou budovy je sociální část, ve které se nachází 

společenská místnost, sprchy, šatna a WC pro vězně.  



 B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 Budoucí objekt je navrţen tak, aby respektoval poţadavky územního plánu obce. Jedná se 

tedy o stavbu klasického rázu, která svým tvarem a stavebním uspořádáním nenarušuje venkovský 

vzhled obce. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení  

 Vězeňský blok je nepodsklepený čtyřpodlaţní objekt. Pŧdorysná plocha objektu je 

obdélníková. Střecha je plochá jednoplášťová se sklonem střešní roviny minimálně 3°. Střešní 

konstrukce je kryta hydroizolačním souvrstvím s břidličným posypem, které je černé barvy. 

 Vstupy do objektu vedou ze dvou stran. Hlavní vstup do vězeňského bloku je z jiţní 

strany. Vedlejší vstup do vězeňského bloku je z jiţní strany. 

 Fasáda objektu je tvořena šedou barvou. Sokl je upraven pomocí probarvené omítky 

Marmolit červeno-černo-bílé barvy. Okna jsou plastová, obdélníkového tvaru, bílé barvy. Dveře 

jsou hliníkové, obdélníkového tvaru, hliníkové barvy. Parapety budou tvořeny pomocí 

pozinkovaného plechu bílé barvy. Komíny jsou opláštěny pomocí komínového pláště šedé barvy. 

Komínová stříška bude nerezová, nerezové barvy. 

 Objekt je zaloţen na základových pasech a je řešen jako zděná stavba. 

 B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 Celkové provozní řešení budovy je následující. Hlavním vstupem z jiţní strany vstoupíme 

do zádveří, ze kterého přístup do technické místnosti, skladu čistého prádla, úklidové místnosti a 

dále do schodišťového prostoru. Ve schodišťovém prostoru se nachází dvouramenné levotočivé 

schodiště do 2 NP, výtah a vstup do chodby. Chodba je rozdělena mříţí na sociální a lŧţkovou 

funkční jednotku. V sociální části se nachází přímý vstup do společenské místnosti, WC a šatny, ze 

které vstup do sprch. V lŧţkové části se nachází 10 cel, které jsou vybaveny sanitární WC kabinou. 

Na lŧţkovou část navazuje schodišťový prostor. Ve schodišťovém prostoru se nachází 

dvouramenné levotočivé schodiště do 2 NP, výtah, vstup do dozorovny a vedlejší vstup do budovy, 

který je ze severní strany. V dozorovně je zřízeno WC s WC předsíní. 

 Ve druhém nadzemním podlaţí budovy se nacházejí stejné místnosti se stejným 

dispozičním uspořádáním. Jediným rozdílem je, ţe ve druhém nadzemním podlaţí nebude zádveří, 



ale chodba přístupná ze schodišťového prostoru. Třetí a čtvrté nadzemní podlaţí budovy je shodné 

s druhým nadzemním podlaţí. 

 B.2.4  Bezbariérové uţívání stavby  

 Objekt bude řešen jako částečně bezbariérový.  

 Bezbariérový pohyb bude zajištěn v celé budově. Cely jsou vybaveny WC kabinou pro 

zdravé osoby, v případě umístění imobilního vězně bude potřeba zvětšit WC kabinu na minimální 

rozměry 2150 x 1800 mm. Záchod bude opatřen dvěma madly – pevným a sklopným. Sklopné 

madlo musí být umístěno ve vzdálenosti 1050 mm od zdi. Osa WC musí být minimálně 450 mm od 

zdi. Osa umyvadla se umísťuje 550 mm od zdi. Umyvadlo musí být opět opatřeno madlem. Jedna 

sprcha bude opatřena sedátkem 450x450 mm a sklopným madlem. 

 Před vstupem do objektu bude vybudován volný prostor minimálně 1500x1500 mm, který 

bude slouţit pro otočení invalidního vozíku. Zařizovací předměty musejí být opatřeny dlouhými 

pákovými uzávěry baterií. 

 B.2.5  Bezpečnost při uţívání stavby  

 Bezpečnosti při uţívání stavby je zajištěna ocelovými mříţemi u okenních otvorŧ v celé 

budově. Zasklení oken a dveří bude bezpečnostní. Cely budou vybaveny speciálními vězeňskými 

dveřmi. Ve 4 NP bude nad zábradlím zřízené drátěné pletivo. 

 B.2.6  Základní charakteristika objektŧ  

a) Stavební řešení  

 Celkové provozní řešení budovy je následující. Hlavním vstupem z jiţní strany vstoupíme 

do zádveří, ze kterého přístup do technické místnosti, skladu čistého prádla, úklidové místnosti a 

dále do schodišťového prostoru. Ve schodišťovém prostoru se nachází dvouramenné levotočivé 

schodiště do 2 NP, výtah a vstup do chodby. Chodba je rozdělena mříţí na sociální a lŧţkovou 

funkční jednotku. V sociální části se nachází přímý vstup do společenské místnosti, WC a šatny, ze 

které vstup do sprch. V lŧţkové části se nachází 10 cel, které jsou vybaveny sanitární WC kabinou. 

Na lŧţkovou část navazuje schodišťový prostor. Ve schodišťovém prostoru se nachází 

dvouramenné levotočivé schodiště do 2 NP, výtah, vstup do dozorovny a vedlejší vstup do budovy, 

který je ze severní strany. V dozorovně je zřízeno WC s WC předsíní. 

 Ve druhém nadzemním podlaţí budovy se nacházejí stejné místnosti se stejným 

dispozičním uspořádáním. Jediným rozdílem je, ţe ve druhém nadzemním podlaţí nebude zádveří, 



ale chodba přístupná ze schodišťového prostoru. Třetí a čtvrté nadzemní podlaţí budovy je shodné 

s druhým nadzemním podlaţí. 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

Objekt bude navrţen jako zděná stavba. Objekt je nepodsklepený, zaloţený na základových 

pasech z prostého betonu. Objekt je ukončen jednoplášťovou plochou střechou.  

 Objekt má pŧdorysné rozměry 52,1 x 13,85 m. Výška atiky je výšce 15,382 m nad 

upraveným terénem. 

 Popis jednotlivých konstrukcí a specifikace materiálŧ jsou uvedeny ve výpise skladeb 

konstrukcí. 

Zemní práce 

Vzhledem k rovinnému charakteru stavebního pozemku, budou všechny výškové rozdíly 

upravovány pomocí terénních úprav na daném pozemku. 

Předpokládaná hloubka sejmutí ornice je 200 mm. Všechna odkopaná ornice bude pouţita 

na dokončující terénní úpravy.   

Hladina podzemní vody je pod hladinou základové spáry. Z toho dŧvodu nebude ovlivňovat 

základovou spáru ani výkopové práce. 

Základové konstrukce 

Objekt je zaloţen na základových pasech z betonu třídy C16/20, třída prostředí XC2, 

zpracovatelnost S3 (Zpracovatelnost betonu je pouze doporučená, lze ji změnit pouţitím 

odpovídajících typŧ plastifikátorŧ). Rozměry základových pasŧ pod obvodovou zdí jsou rozměrŧ 

500 x 900 mm a pod střední zdí 1000 x 1500 mm a 1200 x 1500 mm. Hloubka zaloţení pod 

obvodovou zdí je v hloubce 1070 mm pod úrovní upraveného terénu. V místě zaloţení obvodových 

stěn a výtahových šachet budou na základové pasy vyskládány bednící tvarovky TŠ 45, 

500/450/250 (P+D), (výrobce Beton Hronek) na maltu MC, následně budou tyto tvarovky 

vyztuţeny betonářskou výztuţí dle statického výpočtu a vyplněny betonem C16/20. Podkladní 

betonová deska o tloušťce 130 mm je navrţena z betonu C16/20-XC2-S3. Před zahájením betonáţe 

provést vyztuţení této desky KARI sítí, dle statického výpočtu. Zateplení základŧ v místě soklu a 

výtahových šachet bude navrţeno z EPS Perimetr tloušťky 100 mm. 



Obvodové konstrukce 

Obvodové konstrukce budou z nosných keramických tvarovek Porotherm 44 P+D tloušťky 

440 mm, na maltu MVC o minimální pevnosti malty v tlaku 5 MPa. Na vnější stranu zdiva 

nadzemních podlaţí bylo pouţito kontaktní zateplení pomocí fasádních desek z minerální plsti 

Isover TF Profi tloušťky 100 mm. 

Vnitřní nosné konstrukce 

 Vnitřní nosné stěny budou z keramických tvarovek Porotherm 24 P+D. Tloušťka stěny bude 

240 mm, na maltu MVC o minimální pevnosti malty v tlaku 5 MPa. Výtahová šachta bude 

vytvořena z ocelových profilŧ a s roštem z ocelových UW a CW profilŧ, krycí deska Knauf red 

s tloušťky 15 mm. Tloušťka šachty bude 250 mm. 

Vnitřní nenosné příčky  

Vnitřní nenosné příčky budou z keramických tvarovek Porotherm 11,5 P+D, na maltu MVC 

o minimální pevnosti malty v tlaku 5 MPa. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce bude v celém objektu řešena jako monolitická spojitá kříţem vyztuţená 

deska z betonu C25/30. Bude pouţita ocel B 500B s krytím výztuţe 25 mm.  Tloušťka stropní 

desky nad 1NP, 2NP a 3NP bude 150 mm a nad 4NP bude tloušťky 180 mm. Objekt je ztuţen 

ţelezobetonovými věnci ve všech podlaţích. 

Střecha  

Zastřešení budovy je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou se sklonem minimálně 3°. 

Skladba střechy od interiéru je tvořena parotěsnou vrstvou z oxidovaného asfaltového pásu 

s vloţkou z Al folie, tepelnou minerální izolací Isover R a SD s minimální tloušťkou 240 mm, která 

tvoří spád jednoplášťové ploché střechy a dvě vrstvy hydroizolací z modifikovaného asfaltového 

pásu s polyesterovou vloţkou. Horní asfaltový pás má povrchovou úpravu z břidličného posypu.  

Prostupy střešním pláštěm pro vyústění větracího potrubí se provede pomocí odvětrávacích 

kanálkŧ s továrně připojenou bitumenovou manţetou (výrobce např. TOPWET).  

Střecha je odvodněna pomocí čtyř střešních vtokŧ DN 125 mm s továrně připojenou 

bitumenovou manţetou (výrobce např. TOPWET). Vtok opatřit ochranným plastovým košem. 



Všechny prostupy budou zatepleny rohoţí na pletivu např. Isover Orstech DP 65 tl. 60 mm, 

po celé výšce objektu. 

Bezpečná manipulace na střeše je řešena pouţitím pevných kotvících bodŧ z ušlechtilé oceli. 

Rozmístění bodŧ na střeše znázorněno ve výkresové dokumentaci. 

Atika je vytvořena v první řadě z keramických tvarovek Porotherm 30/24 N na maltu MVC, 

ze dvou řad z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D a ţelezobetonovým věncem tloušťky 300 

mm. Atika je oplechována pozinkovaných plechem tl. 0,7 mm. Spád atiky je 5° a je vytvořený 

dvěma latěmi. 

Schodiště 

 Schodiště bude levotočivé dvouramenné. Budou pouţity schodišťová prefabrikovaná 

ramena Liapor. Mezipodesty budou ţelezobetonové monolitické desky tloušťky 170 mm,šířky 1600 

mm, z betonu C25/30, pouţitá výztuţ z oceli B 500B. Šířka schodišťového ramene je 1500 mm. 

Počet stupňŧ a rozměry schodiště jsou ze 1NP do 2NP: 22 x 161,36 x 290 mm. Sklon schodiště je 

29°. Počet stupňŧ a rozměry schodiště jsou ze 2NP do 3NP: 22 x 165,91 x 290 mm. Sklon schodiště 

je 29,5°. Počet stupňŧ a rozměry schodiště jsou ze 3NP do 4NP: 22 x 165,91 x 290 mm. Sklon 

schodiště je 29,5°. 

 Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím výšky 1000 mm, které je kotveno do schodiště. 

Výplňové konstrukce 

 Okna jsou navrţena jako plastová s tepelně izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu 

tepla zasklením 0,9 W/m
2
K. Vchodové dveře jsou hliníkové se součinitelem prostupu tepla 1,2 

W/m
2
K. 

 Vnitřní dveře jsou uvaţovány ocelové s tl. plechu 2 mm, vyztuţené ocelovými profily U a 

plochou ocelí do ocelových zárubní. 

Překlady 

Překlady v nosných obvodových stěnách jsou tvořeny z překladŧ PTH 7 s tepelnou izolací 

tloušťky 90 mm. Ve vnitřních nosných stěnách z překladŧ PTH 7, bez tepelné izolace. V příčkách 

jsou nad otvory ploché překlady PTH 11,5. 



 

Izolace 

 IZOLACE PROTI VODĚ 

Podkladní betonové vrstvy budou opatřeny penetrací. Jako izolace proti vodě a vlhkosti je 

navrţena ţivičná hydroizolace SKLOBIT Rn s nenasákavou vloţkou ze skelné tkaniny. Tato 

hydroizolace slouţí zároveň i jako izolace proti radonu. Izolace bude provedena alespoň ve dvou 

vrstvách s prostřídanými spárami. Izolace je v podkladní vrstvě připevněna natavením. Jednotlivé 

pásy musí být napojeny s přesahem, ten je minimálně 100 mm. U obvodových stěn bude 

hydroizolace z vnější strany stěny vytaţena alespoň o 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

V koupelně je navrţena tekutá hydroizolační stěrka Hasit-Sockeflex/optiflex. 

 IZOLACE TEPELNÁ 

Na obvodových stěnách je pouţito kontaktní zateplení pomocí fasádních desek z minerální 

plsti Isover TF Profi tloušťky 100 mm. V podlaze a zemině v 1NP je pouţita tepelná izolace 

ISOVER EPS 100Z tloušťky 2 x 70 mm.  

Zateplení základŧ v místě soklu a výtahových šachet bude navrţeno z EPS Perimetr tloušťky 

100 mm. 

Nutno dŧkladně dodrţet technické předpisy výrobce při napojení konstrukce podlahy na 

stěnu. 

Ve střešní konstrukci tepelnou minerální izolací Isover R a SD s minimální tloušťkou 240 

mm. Všechny prostupy budou zatepleny rohoţí na pletivu např. Isover Orstech DP 65 tl. 60 mm, po 

celé výšce objektu. Zateplení atiky bude pomocí fasádních desek z minerální plsti Isover TF Profi 

tloušťky 100 mm (z uliční strany) a tl. 70 mm (střešní strany). 

 IZOLACE AKUSTICKÁ 

V podlahách nad 1. NP je pro akustickou izolaci jsou pouţity podlahové desky z minerální 

plsti Isover N tl. 40 mm. 

 Komín 

  Komín je navrţen jako jedno prŧduchový značky SCHIEDEL MULTI ( 160 mm). Vnější 

rozměry 360 x 360 mm. Na tento komín budou napojeny plynové kotle umístěné v technických 

místnostech. Komínová hlava bude opatřena komínovým pláštěm a to podle podkladŧ firmy 



Schiedel. Komínová bude ukončen nerezovou konickou vyústkou. Komín bude dilatován od 

konstrukcí minimálně 30 mm. Komín bude ukončen minimálně 1 m nad atikou. 

Odvětrání WC, koupelen a digestoře 

 Všechny místnosti, které nemohou být odvětrány přirozeně, budou větrány nuceně pomocí 

vzduchotechnického zařízení, umístěného v technické místnosti. Nuceně budou odvětrány chodby, 

schodišťový prostor a sprchy. 

 Podlahy 

 Skladby podlah jsou řešeny samostatně ve výpisu skladeb podlah. Nutno dodrţet technické 

předpisy výrobce při napojení podlah na stěnu. 

Obklady 

 Obklady v místnostech budou provedeny do rŧzných výšek. Bliţší specifikace je patrna 

z projektové dokumentace a to konkrétně pŧdorysu příslušných podlaţí. 

 Podhledy 

Podhledy budou kotveny k nosné konstrukci pomocí hliníkových profilŧ, nebo zavěšených 

hliníkových závěsŧ. Bliţší specifikace je patrna z projektové dokumentace a to konkrétně pŧdorysu 

příslušných podlaţí. 

 Omítky 

 Vnitřní omítky budou provedeny z omítky jádrové vápenosádrové o zrnitosti 0 - 1 mm. Na 

jádrovou vrstvu omítky bude ve dvou vrstvách nataţena štuková omítka vápenosádrová o zrnitosti 0 

- 0,5 mm. Minimální tloušťka souvrství vnitřních omítek je 10 mm (doporučeno 15 mm). Přechody 

jednotlivých konstrukcí a materiálŧ vyztuţit výztuţnou síťovinou. Před zahájením omítek bude 

provedena elektroinstalace. 

Úprava fasády 

Pro povrchovou úpravu fasády objektu byla navřena silikonová tenkovrstvá probarvená 

omítka, šedé barvy, odstín č. 0426. Sokl je upraven pomocí probarvené omítky Marmolit červeno-

černo-bílé barvy, ozn. MAR2 0037. 

 Malby 

 Vnitřní konstrukce budou opatřeny finálním nátěrem značky PRIMALEX. Barevné 

provedení bude zvoleno na základě poţadavkŧ investora. Vnitřní stěny budou v celách opatřeny 



omyvatelným nátěrem do výšky 1500 nad úroveň podlahy. Barvy nátěrŧ stěn a stropŧ budou určeny 

investorem v prŧběhu provádění stavby. 

Instalační šachty a přizdívky 

 Instalační přizdívky k vedení rozvodŧ kanalizace a pitné vody budou v místech určených 

výkresovou dokumentací provedeny instalační sádrokartonové přizdívky tl. 150mm, do výšky 

stropu. Nosný rošt příčky bude z ocelových profilŧ CW a UW. Záklop bude zvolen dle druhu 

prostředí následovně:  

- prostory se zvýšenou vlhkostí (sprchy) – Knauf GREEN tl. 12,15 mm 

- ostatní prostory – knauf WHITE tl. 12,5 mm 

Instalační šachty procházející podlaţími, budou provedeny ze sádrokartonového záklopu 

obdobným zpŧsobem jako instalační příčky. V kaţdém podlaţí, kterým šachty prochází, budou 

umístěny alespoň jedny plastové revizní dvířka 200x200 ve výšce 1,5m nad podlahou daného 

podlaţí. Instalační šachty, procházející dvěma poţárními úseky, budou v místě prostupu poţárně 

dělící konstrukcí (stropní konstrukcí) utěsněny v závislosti na článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802/2009. 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ní pŧsobící v prŧběhu výstavby a uţívání nemělo za 

následek: 

 a) zřícení stavby nebo její části 

 b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení v dŧsledku 

přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině 

Při návrhu stavby byly dodrţeny technologické postupy dodavatelŧ stavebních materiálŧ. 

V rozsahu stavby byly výpočtem stanoveny rozměry základových pasŧ, dimenze stropních desek 

(viz statický výpočet). Konstrukce prŧvlakŧ, stropních desek a schodiště jsou navrţeny dle 

empirických rozměrŧ. 

Jednotlivé statické výpočty jsou vloţeny v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 

 

 



 B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení  

Technická zařízení nejsou v rámci tohoto projektu řešena. Jsou součástí samostatné přílohy 

projektové dokumentace. 

b) Výčet technických a technologických zařízení  

Hydraulický výtah (výrobce Vymyslický), rozměr kabiny 1100 x 2100 x 2150 mm, nosnost 

1000 kg. Centrální větrací jednotka Duplex 370 EC4, rozměry 840 x 1120 x 280 mm. Plynové kotle 

Therm 28 LXEA s výkonem 12 – 25 kW. Zásobníky teplé vody o objemu 200 l. Záloţní zdroj 

energie bude zajištěn jednotkami ASTIP PS STRONG výstupní napětí 3 x 400, 230V, výkonová 

řada 350VA - 50kVA. Hybridní ventilátor HB260. 

 B.2.8  Poţárně bezpečnostní řešení  

 Stavba musí být navrţena tak aby bylo dodrţeno: 

 zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

 omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 omezení šíření poţáru na sousední stavby 

 umoţnění evakuace osob 

 umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany 

Stavba je navrţena dle platných předpisŧ a norem a splňuje všechny poţadavky na 

protipoţární ochranu stavby. Viz poţárně bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

Všechny stavební konstrukce musí splňovat poţadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 

budov, části 1 – 4. 



 

b) Tab. 1: Přehled součinitelŧ prostupŧ tepla dle ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – 

Část 2: Poţadavky 

 Tepelně technické posouzení budovy je řešeno v technické zprávě „TECHNIKA 

PROSTŘEDÍ‘‘. Tepelně technickým výpočtem bylo prokázáno, ţe budova spadá do kategorie 

budov 

„B“ tedy „úsporná“. 

c) Posouzení vyuţití alternativních zdrojŧ energií  

Alternativní zdroje nejsou vyuţívány. 

 B.2.10   Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální 

prostředí.  Zásady řešení parametrŧ stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadŧ apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, neboť dochází k zastavění pozemku 

v souladu s celkovým územním řešením. Při výstavbě budou pouţity pouze materiály, které 

negativně neovlivňují ţivotní prostředí. Vlivem výstavby nedojde k zastínění okolních staveb. 

Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemku a splňuje poţadavky na odstupové 

vzdálenosti. Okolí objektu bude zatravněno a osázeno zelení. 

V rámci realizace bude s odpadem nakládáno v souladu s platnými předpisy, tj. zákon č. 

185/2001 Sb., o dopadech a novelou 169/2013 Sb., tohoto zákona a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude tříděn, odděleně skladován, odváţen a likvidován 

standardním zpŧsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Doklady o odpadech budou 

předloţeny ke kolaudaci. 

POŢADOVANÉ 

HODNOTY

UN,20

DOPORUČENÉ 

HODNOTY

Urec,20

0,3 0,25

0,3 0,2

0,24 0,16

0,3 0,2

0,3
0,25 (těţká)

0,20 (lehká)

0,45 0,3

0,75 0,5

0,6 0,4

1,05 0,7

1,3 0,9

2,2 1,45

2,7 1,8

1,7 1,2

1,5 1,2

1,4 1,1Šikmá výplň otvorŧ do 45°

Stěna s rozdílem teplot do 5°C včetně

Dveřní výplň z vytápěného prostoru do venkovního

Výplň otvoru ve vnější stěně

Strop pod nevytápěnou pŧdou (střecha bez TI)

Stěna k nevytápěné pŧdě

Strop a stěna vnitřní z vytápěného do temperovaného prostoru

Střecha se sklonem do 45 °

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině

Strop a stěna vnitřní z vytápěného do nevytápěného prostoru

Strop s rozdílem teplot do 10°C včetně

Stěna s rozdílem teplot do 10°C včetně

Strop s rozdílem teplot do 5°C včetně

POPIS KONSTRUKCE

Stěna vnější (lehká)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Stěna vnější (těţká)



Měření hodnoty radonového prŧzkumu se v dané lokalitě nachází ve středním radonovém 

indexu, coţ dle ČSN 73 0601 vyţaduje u projektované stavby protiradonovou izolaci. 

 Větrání 

Větrání objektu bude prováděno jak přirozeně pomocí okenních otvorŧ, tak i nuceně pomocí 

ventilátorŧ a vzduchotechnických rozvodŧ. Výtahové šachty budou větrané hybridním ventilátorem. 

 Vytápění 

Centrálním zdrojem tepla budou plynové kotle, umístěné v technických místnostech. 

Vytápění místností bude prostřednictvím radiátorŧ.  

 Osvětlení 

Pobytové místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorŧ a případně pomocí 

umělého osvětlení. Chodby budou osvětleny pomocí umělého osvětlení.  

 Zásobování vodou 

Do objektu bude přivedena pitná voda z místního vodovodního řádu. Ta pak bude rozvedena 

pomocí potrubí do všech poţadovaných míst. 

 Odpady 

Odpady z objektu budou likvidovány následujícím zpŧsobem:  

- Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace.  

- Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu objektu.  

- Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odváţen na smluvním 

základě oprávněnou organizací.  

 Vibrace, hluk, prašnost 

Objekt nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, okolní pozemky či stavby. Negativní 

vlivy, které jsou spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodrţováním reţimu pracovní doby a 

pracovního klidu. Prašnost bude odstraňována pomocí kropení, hlučné procesy budou omezovány 

na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy 

minimální. 

 

 

 



 B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloţí  

Měřené hodnoty radonového prŧzkumu se v dané lokalitě nacházejí ve středním radonovém 

indexu, coţ vyţaduje dle ČSN 73 0601 u projektované stavby opatření protiradonové hydroizolace 

např. SKLOBIT 40 Rn. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území, nehrozí zde sesuvy pŧdy ani 

seizmická činnost. Stavba respektuje současná ochranná pásma. 

b) Ochrana před bludnými proudy  

 Není poţadována. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

 Není poţadována. 

d) Ochrana před hlukem  

Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Negativní vlivy, které jsou 

spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodrţováním reţimu pracovní doby a pracovního klidu. 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy minimální. 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivŧ hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorŧ v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisŧm, zejména ČSN 73 0832 Akustika a nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k ţádnému negativnímu vlivu 

stavby na ţivotní prostředí. 

e) Protipovodňová opatření  

 Stavba se nenachází v záplavovém území, proto tato opatření nejsou poţadována. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

 Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inţenýrských sítí, které budou napojeny na 

stávající řád. Konkrétně se jedná o: splaškovou kanalizační přípojku, dešťovou kanalizační 

přípojku, vodovodní přípojku, plynovou přípojku, elektrickou přípojku a přípojku sdělovacího 

vedení. Na hranici pozemku budou zřízeny příslušné šachty a na jednotlivé sítě budou osazeny 

měřící zařízení, kterými bude kontrolována spotřeba a prŧtok energií. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  



Připojovací rozměry a výkonové kapacity přípojek nejsou řešeny. 

Délky jednotlivých přípojek jsou následující: 

- Kanalizace dešťová do místního řádu   93,10 m 

- Kanalizace splašková     170,20 m 

- Voda z místního řádu     157,57 m  

- Plyn        39,780 m 

- Elektrická energie      39,10 m 

- Sdělovací kabely      40,10 m 

 

B.4  Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení  

 Ve vězeňském areálu budou zřízeny zpevněné asfaltové komunikace, které budou slouţit 

jako příjezdové komunikace k jednotlivým objektŧm věznice. Hlavní vjezd do areálu věznice je 

z jiţní strany. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 Pozemek se nachází v těsné blízkosti místní silnice III. třídy. Na tuto komunikaci bude 

přímo napojena asfaltové cesta z věznice, které budou součástí pozemku investora. Napojení 

komunikací bude opatřeno svislým dopravním značením „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ‘‘. Pro objekt 

věznice jsou zřízeny autobusové zastávky. Jedna ve směru na Holešov a druhá ve směru na Rymice. 

Grafické řešení napojení na stávající dopravní infrastrukturu je patrné ze situace stavby.  

c) Doprava v klidu  

  Na pozemku u věznice budou zřízeny parkovací místa pro veřejnost a zaměstnance 

v počtu 56 parkovacích míst, z toho 3 parkovací místa pro imobilní osoby. Uvnitř vězeňského 

areálŧ bude 5 parkovacích míst a 6 garáţových stání pro zaměstnance 

 Parkovací plochy budou odvodněny pomocí liniových ţlabŧ. Voda bude odváděna do míst 

k tomuto účelu určených. 

d) Pěší a cyklistické stezky  

Pěší a cyklistické stezky nejsou v blízkém okolí zřízeny. 

 



B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy  

Pozemek se nachází v rovinném terénu s maximálním výškovým rozdílem 1 metr na 

celkovou velikost pozemku.  Výškové rozdíly budou řešeny pomocí konečných terénních úprav. 

Terénní úpravy v okolí objektu musejí být provedeny tak, aby byl umoţněn rychlý a 

bezpečný odvod vody od objektu. Část sráţkové vody bude svedena do kanalizace a část bude 

svedena na zelené plochy, které se nacházejí v okolí objektu. Minimální spád od objektu musí být 

2%. 

b) Pouţité vegetační prvky  

 V okolí objektu bude oseto travním semenem. Návrh vegetačních prvkŧ je patrný ze 

situace stavby. 

c) Biotechnická opatření  

  V okolí stavby nejsou pouţita ţádná biotechnická opatření. 

B.6  Popis vlivŧ stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana  

a) Vliv stavby na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pŧda  

 Ţivotní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, neboť dochází k zastavění pozemku 

v souladu s celkovým územním řešením. Při výstavbě budou pouţity pouze materiály, které 

negativně neovlivňují ţivotní prostředí. Vlivem výstavby nedojde k zastínění okolních staveb. 

Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemku a splňuje poţadavky na odstupové 

vzdálenosti. Okolí objektu bude zatravněno a osázeno zelení. 

 Odpady 

V rámci realizace bude s odpadem nakládáno v souladu s platnými předpisy, tj. zákon č. 

185/2001 Sb., o dopadech a novelou 169/2013 Sb., a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Odpad bude tříděn, odděleně skladován, odváţen a likvidován standardním 

zpŧsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Doklady o odpadech budou předloţeny ke 

kolaudaci. 

 Odpadní vody 

Odpadní vody z objektu budou likvidovány následujícím zpŧsobem:  

- Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace.  



- Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu objektu.  

- Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odváţen na smluvním 

základě oprávněnou organizací.  

Odvod splaškových vod od objektu nemá vliv na kvalitu prostředí. 

 Voda 

Objekt je pomocí vodovodní přípojky napojen na veřejný vodovod. Provoz stavby nemá vliv 

na kvalitu vody a prostředí. 

 Ovzduší 

 Stavba nám neovlivní kvalitu vnitřního ani vnějšího vzduchu. 

 Pŧda 

 Stavba nám neovlivní kvalitu pŧdy v okolí objektu. 

 Hluk 

 Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivŧ hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorŧ v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisŧm, zejména ČSN 73 0832 Akustika a nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k ţádnému negativnímu vlivu 

stavby na ţivotní prostředí. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromŧ, 

ochrana rostlin a ţivočichŧ apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Při výstavbě a ani při uţívání stavby nedojde k negativnímu vlivu na krajinu přírodu 

v okolí stavby. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

 Stavba nespadá do soustavy chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Nebylo provedeno ţádné zjišťovací řízení ani stanovisko EIA, nebyly tedy vydány ţádné 

podmínky. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisŧ  



 Nejsou navrţena ţádná ochranná a bezpečnostní pásma. Není stanoven ţádný rozsah 

omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisŧ.  

B.7  Ochrana obyvatelstva  

V dané lokalitě není navrhován ani poţadován evakuační kryt. 

B.8  Zásady organizace výstavby  

  Není součástí řešení. Zásady organizace výstavby by byly samostatnou přílohou 

projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Milan Klečka       01/2014 

  



D / DOKUMENTACE OBJEKTŦ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inţenýrského objektu 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

1) Technická zpráva 

a) ÚČEL OBJEKTU 

 Pozemek, na kterém bude realizace výstavby nového objektu probíhat, se nachází 

v severozápadní části obce Holešov v katastrálním území Holešov ve Zlínském kraji.  Výstavba 

objektu bude probíhat na nezastavěném pozemku parcelního čísla 3051. Pozemek je ve vlastnictví 

investora, který ho získal koupí od obecního úřadu v Holešově. 

 Stavební pozemek přímo navazuje na vnitřní infrastrukturu věznice a dále věznice 

navazuje na místní komunikaci III. třídy. Z této komunikace je moţný přímý přístup na pozemek 

investora. 

 Stavba je navrţena v souladu s územním plánem města Holešov. Jedná se o 

nepodsklepený objekt s nejvýše čtyřmi nadzemními podlaţími, obdélníkového pŧdorysu. Stavba je 

zaloţena na základových pasech a je ukončena jednoplášťovou plochou střechou.  

 Účelem uţívání objektu vězeňského bloku bude umístění osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody, konkrétně pro muţe.  

b) KAPACITNÍ ÚDAJE 

- ZASTAVĚNÁ PLOCHA      721,58 m
2
 

- OBESTAVĚNÝ PROSTOR     11100 m
3
 

- UŢITNÁ PLOCHA      2139 m 
2
 

- PROJEKTOVANÁ KAPACITA VĚZŇŦ   192 

- POČET ZAMĚSTNANCŦ     4 – 8 

-  



c) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

 Vězeňský blok je nepodsklepený čtyřpodlaţní objekt. Pŧdorysná plocha objektu je 

obdélníková. Střecha je plochá jednoplášťová se sklonem střešní roviny minimálně 3°. Střešní 

konstrukce je kryta hydroizolačním souvrstvím s břidličným posypem, které je černé barvy. 

 Vstupy do objektu vedou ze dvou stran. Hlavní vstup do vězeňského bloku je z jiţní 

strany. Vedlejší vstup do vězeňského bloku je z jiţní strany. 

 Fasáda objektu je tvořena šedou barvou. Sokl je upraven pomocí probarvené omítky 

Marmolit červeno-černo-bílé barvy. Okna jsou plastová, obdélníkového tvaru, bílé barvy. Dveře 

jsou hliníkové, obdélníkového tvaru, hliníkové barvy. Parapety budou tvořeny pomocí 

pozinkovaného plechu bílé barvy. Komíny jsou opláštěny pomocí komínového pláště šedé barvy. 

Komínová stříška bude nerezová, nerezové barvy.  

 Objekt je zaloţen na základových pasech a je řešen jako zděná stavba. 

 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

O Objekt bude navrţen jako zděná stavba. Objekt je nepodsklepený, zaloţený na 

základových pasech z prostého betonu. Objekt je ukončen jednoplášťovou plochou střechou.  

 Objekt má pŧdorysné rozměry 52,1 x 13,85 m. Výška atiky je výšce 15,382 m nad 

upraveným terénem. 

 Popis jednotlivých konstrukcí a specifikace materiálŧ jsou uvedeny ve výpise skladeb 

konstrukcí. 

Zemní práce 

Vzhledem k rovinnému charakteru stavebního pozemku, budou všechny výškové rozdíly 

upravovány pomocí terénních úprav na daném pozemku. 

Předpokládaná hloubka sejmutí ornice je 200 mm. Všechna odkopaná ornice bude pouţita 

na dokončující terénní úpravy.   

Hladina podzemní vody je pod hladinou základové spáry. Z toho dŧvodu nebude ovlivňovat 

základovou spáru ani výkopové práce. 

Základové konstrukce 

Objekt je zaloţen na základových pasech z betonu třídy C16/20, třída prostředí XC2, 

zpracovatelnost S3 (Zpracovatelnost betonu je pouze doporučená, lze ji změnit pouţitím 

odpovídajících typŧ plastifikátorŧ). Rozměry základových pasŧ pod obvodovou zdí jsou rozměrŧ 



500 x 900 mm a pod střední zdí 1000 x 1500 mm a 1200 x 1500 mm. Hloubka zaloţení pod 

obvodovou zdí je v hloubce 1070 mm pod úrovní upraveného terénu. V místě zaloţení obvodových 

stěn a výtahových šachet budou na základové pasy vyskládány bednící tvarovky TŠ 45, 

500/450/250 (P+D), (výrobce Beton Hronek) na maltu MC, následně budou tyto tvarovky 

vyztuţeny betonářskou výztuţí dle statického výpočtu a vyplněny betonem C16/20. Podkladní 

betonová deska o tloušťce 130 mm je navrţena z betonu C16/20-XC2-S3. Před zahájením betonáţe 

provést vyztuţení této desky KARI sítí, dle statického výpočtu. Zateplení základŧ v místě soklu a 

výtahových šachet bude navrţeno z EPS Perimetr tloušťky 100 mm. 

Obvodové konstrukce 

Obvodové konstrukce budou z nosných keramických tvarovek Porotherm 44 P+D tloušťky 

440 mm, na maltu MVC o minimální pevnosti malty v tlaku 5 MPa. Na vnější stranu zdiva 

nadzemních podlaţí bylo pouţito kontaktní zateplení pomocí fasádních desek z minerální plsti 

Isover TF Profi tloušťky 100 mm. 

Vnitřní nosné konstrukce 

 Vnitřní nosné stěny budou z keramických tvarovek Porotherm 24 P+D. Tloušťka stěny bude 

240 mm, na maltu MVC o minimální pevnosti malty v tlaku 5 MPa. Výtahová šachta bude 

vytvořena z ocelových profilŧ a s roštem z ocelových UW a CW profilŧ, krycí deska Knauf red 

s tloušťky 15 mm. Tloušťka šachty bude 250 mm. 

Vnitřní nenosné příčky  

Vnitřní nenosné příčky budou z keramických tvarovek Porotherm 11,5 P+D, na maltu MVC 

o minimální pevnosti malty v tlaku 5 MPa. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce bude v celém objektu řešena jako monolitická spojitá kříţem vyztuţená 

deska z betonu C25/30. Bude pouţita ocel B 500B s krytím výztuţe 25 mm.  Tloušťka stropní 

desky nad 1NP, 2NP a 3NP bude 150 mm a nad 4NP bude tloušťky 180 mm. Objekt je ztuţen 

ţelezobetonovými věnci ve všech podlaţích. 

Střecha  

Zastřešení budovy je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou se sklonem minimálně 3°. 

Skladba střechy od interiéru je tvořena parotěsnou vrstvou z oxidovaného asfaltového pásu 

s vloţkou z Al folie, tepelnou minerální izolací Isover R a SD s minimální tloušťkou 240 mm, která 



tvoří spád jednoplášťové ploché střechy a dvě vrstvy hydroizolací z modifikovaného asfaltového 

pásu s polyesterovou vloţkou. Horní asfaltový pás má povrchovou úpravu z břidličného posypu.  

Prostupy střešním pláštěm pro vyústění větracího potrubí se provede pomocí odvětrávacích 

kanálkŧ s továrně připojenou bitumenovou manţetou (výrobce např. TOPWET).  

Střecha je odvodněna pomocí čtyř střešních vtokŧ DN 125 mm s továrně připojenou 

bitumenovou manţetou (výrobce např. TOPWET). Vtok opatřit ochranným plastovým košem. 

Všechny prostupy budou zatepleny rohoţí na pletivu např. Isover Orstech DP 65 tl. 60 mm, 

po celé výšce objektu. 

Bezpečná manipulace na střeše je řešena pouţitím pevných kotvících bodŧ z ušlechtilé oceli. 

Rozmístění bodŧ na střeše znázorněno ve výkresové dokumentaci. 

Atika je vytvořena v první řadě z keramických tvarovek Porotherm 30/24 N na maltu MVC, 

ze dvou řad z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D a ţelezobetonovým věncem tloušťky 300 

mm. Atika je oplechována pozinkovaných plechem tl. 0,7 mm. Spád atiky je 5° a je vytvořený 

dvěma latěmi. 

Schodiště 

 Schodiště bude levotočivé dvouramenné. Budou pouţity schodišťová prefabrikovaná 

ramena Liapor. Mezipodesty budou ţelezobetonové monolitické desky tloušťky 170 mm,šířky 1600 

mm, z betonu C25/30, pouţitá výztuţ z oceli B 500B. Šířka schodišťového ramene je 1500 mm. 

Počet stupňŧ a rozměry schodiště jsou ze 1NP do 2NP: 22 x 161,36 x 290 mm. Sklon schodiště je 

29°. Počet stupňŧ a rozměry schodiště jsou ze 2NP do 3NP: 22 x 165,91 x 290 mm. Sklon schodiště 

je 29,5°. Počet stupňŧ a rozměry schodiště jsou ze 3NP do 4NP: 22 x 165,91 x 290 mm. Sklon 

schodiště je 29,5°. 

 Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím výšky 1000 mm, které je kotveno do schodiště. 

Výplňové konstrukce 

 Okna jsou navrţena jako plastová s tepelně izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu 

tepla zasklením 0,9 W/m
2
K. Vchodové dveře jsou hliníkové se součinitelem prostupu tepla 1,2 

W/m
2
K. 

 Vnitřní dveře jsou uvaţovány ocelové s tl. plechu 2 mm, vyztuţené ocelovými profily U a 

plochou ocelí do ocelových zárubní. 

 



Překlady 

Překlady v nosných obvodových stěnách jsou tvořeny z překladŧ PTH 7 s tepelnou izolací 

tloušťky 90 mm. Ve vnitřních nosných stěnách z překladŧ PTH 7, bez tepelné izolace. V příčkách 

jsou nad otvory ploché překlady PTH 11,5. 

Izolace 

 IZOLACE PROTI VODĚ 

Podkladní betonové vrstvy budou opatřeny penetrací. Jako izolace proti vodě a vlhkosti je 

navrţena ţivičná hydroizolace SKLOBIT Rn s nenasákavou vloţkou ze skelné tkaniny. Tato 

hydroizolace slouţí zároveň i jako izolace proti radonu. Izolace bude provedena alespoň ve dvou 

vrstvách s prostřídanými spárami. Izolace je v podkladní vrstvě připevněna natavením. Jednotlivé 

pásy musí být napojeny s přesahem, ten je minimálně 100 mm. U obvodových stěn bude 

hydroizolace z vnější strany stěny vytaţena alespoň o 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

V koupelně je navrţena tekutá hydroizolační stěrka Hasit-Sockeflex/optiflex. 

 IZOLACE TEPELNÁ 

Na obvodových stěnách je pouţito kontaktní zateplení pomocí fasádních desek z minerální 

plsti Isover TF Profi tloušťky 100 mm. V podlaze a zemině v 1NP je pouţita tepelná izolace 

ISOVER EPS 100Z tloušťky 2 x 70 mm.  

Zateplení základŧ v místě soklu a výtahových šachet bude navrţeno z EPS Perimetr tloušťky 

100 mm. 

Nutno dŧkladně dodrţet technické předpisy výrobce při napojení konstrukce podlahy na 

stěnu. 

Ve střešní konstrukci tepelnou minerální izolací Isover R a SD s minimální tloušťkou 240 

mm. Všechny prostupy budou zatepleny rohoţí na pletivu např. Isover Orstech DP 65 tl. 60 mm, po 

celé výšce objektu. Zateplení atiky bude pomocí fasádních desek z minerální plsti Isover TF Profi 

tloušťky 100 mm (z uliční strany) a tl. 70 mm (střešní strany). 

 IZOLACE AKUSTICKÁ 

V podlahách nad 1. NP je pro akustickou izolaci jsou pouţity podlahové desky z minerální 

plsti Isover N tl. 40 mm. 



 Komín 

  Komín je navrţen jako jedno prŧduchový značky SCHIEDEL MULTI ( 160 mm). Vnější 

rozměry 360 x 360 mm. Na tento komín budou napojeny plynové kotle umístěné v technických 

místnostech. Komínová hlava bude opatřena komínovým pláštěm a to podle podkladŧ firmy 

Schiedel. Komínová bude ukončen nerezovou konickou vyústkou. Komín bude dilatován od 

konstrukcí minimálně 30 mm. Komín bude ukončen minimálně 1 m nad atikou. 

Odvětrání WC, koupelen a digestoře 

 Všechny místnosti, které nemohou být odvětrány přirozeně, budou větrány nuceně pomocí 

vzduchotechnického zařízení, umístěného v technické místnosti. Nuceně budou odvětrány chodby, 

schodišťový prostor a sprchy. 

 Podlahy 

 Skladby podlah jsou řešeny samostatně ve výpisu skladeb podlah. Nutno dodrţet technické 

předpisy výrobce při napojení podlah na stěnu. 

Obklady 

 Obklady v místnostech budou provedeny do rŧzných výšek. Bliţší specifikace je patrna 

z projektové dokumentace a to konkrétně pŧdorysu příslušných podlaţí. 

 Podhledy 

Podhledy budou kotveny k nosné konstrukci pomocí hliníkových profilŧ, nebo zavěšených 

hliníkových závěsŧ. Bliţší specifikace je patrna z projektové dokumentace a to konkrétně pŧdorysu 

příslušných podlaţí. 

 Omítky 

 Vnitřní omítky budou provedeny z omítky jádrové vápenosádrové o zrnitosti 0 - 1 mm. Na 

jádrovou vrstvu omítky bude ve dvou vrstvách nataţena štuková omítka vápenosádrová o zrnitosti 0 

- 0,5 mm. Minimální tloušťka souvrství vnitřních omítek je 10 mm (doporučeno 15 mm). Přechody 

jednotlivých konstrukcí a materiálŧ vyztuţit výztuţnou síťovinou. Před zahájením omítek bude 

provedena elektroinstalace. 



Úprava fasády 

Pro povrchovou úpravu fasády objektu byla navřena silikonová tenkovrstvá probarvená 

omítka, šedé barvy, odstín č. 0426. Sokl je upraven pomocí probarvené omítky Marmolit červeno-

černo-bílé barvy, ozn. MAR2 0037. 

 Malby 

 Vnitřní konstrukce budou opatřeny finálním nátěrem značky PRIMALEX. Barevné 

provedení bude zvoleno na základě poţadavkŧ investora. Vnitřní stěny budou v celách opatřeny 

omyvatelným nátěrem do výšky 1500 nad úroveň podlahy. Barvy nátěrŧ stěn a stropŧ budou určeny 

investorem v prŧběhu provádění stavby. 

Instalační šachty a přizdívky 

 Instalační přizdívky k vedení rozvodŧ kanalizace a pitné vody budou v místech určených 

výkresovou dokumentací provedeny instalační sádrokartonové přizdívky tl. 150mm, do výšky 

stropu. Nosný rošt příčky bude z ocelových profilŧ CW a UW. Záklop bude zvolen dle druhu 

prostředí následovně:  

- prostory se zvýšenou vlhkostí (sprchy) – Knauf GREEN tl. 12,15 mm 

- ostatní prostory – knauf WHITE tl. 12,5 mm 

Instalační šachty procházející podlaţími, budou provedeny ze sádrokartonového záklopu 

obdobným zpŧsobem jako instalační příčky. V kaţdém podlaţí, kterým šachty prochází, budou 

umístěny alespoň jedny plastové revizní dvířka 200x200 ve výšce 1,5m nad podlahou daného 

podlaţí. Instalační šachty, procházející dvěma poţárními úseky, budou v místě prostupu poţárně 

dělící konstrukcí (stropní konstrukcí) utěsněny v závislosti na článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802/2009. 

d) DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 Celkové provozní řešení budovy je následující. Hlavním vstupem z jiţní strany vstoupíme 

do zádveří, ze kterého přístup do technické místnosti, skladu čistého prádla, úklidové místnosti a 

dále do schodišťového prostoru. Ve schodišťovém prostoru se nachází dvouramenné levotočivé 

schodiště do 2 NP, výtah a vstup do chodby. Chodba je rozdělena mříţí na sociální a lŧţkovou 

funkční jednotku. V sociální části se nachází přímý vstup do společenské místnosti, WC a šatny, ze 

které vstup do sprch. V lŧţkové části se nachází 10 cel, které jsou vybaveny sanitární WC kabinou. 

Na lŧţkovou část navazuje schodišťový prostor. Ve schodišťovém prostoru se nachází 

dvouramenné levotočivé schodiště do 2 NP, výtah, vstup do dozorovny a vedlejší vstup do budovy, 

který je ze severní strany. V dozorovně je zřízeno WC s WC předsíní. 



 Ve druhém nadzemním podlaţí budovy se nacházejí stejné místnosti se stejným 

dispozičním uspořádáním. Jediným rozdílem je, ţe ve druhém nadzemním podlaţí nebude zádveří, 

ale chodba přístupná ze schodišťového prostoru. Třetí a čtvrté nadzemní podlaţí budovy je shodné 

s druhým nadzemním podlaţí. 

e) BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ STAVBY 

 Objekt bude řešen jako částečně bezbariérový.  

 Bezbariérový pohyb bude zajištěn v celé budově. Cely jsou vybaveny WC kabinou pro 

zdravé osoby, v případě umístění imobilního vězně bude potřeba zvětšit WC kabinu na minimální 

rozměry 2150 x 1800 mm. Záchod bude opatřen dvěma madly – pevným a sklopným. Sklopné 

madlo musí být umístěno ve vzdálenosti 1050 mm od zdi. Osa WC musí být minimálně 450 mm od 

zdi. Osa umyvadla se umísťuje 550 mm od zdi. Umyvadlo musí být opět opatřeno madlem. Jedna 

sprcha bude opatřena sedátkem 450x450 mm a sklopným madlem. 

 Před vstupem do objektu bude vybudován volný prostor minimálně 1500x1500 mm, který 

bude slouţit pro otočení invalidního vozíku. Zařizovací předměty musejí být opatřeny dlouhými 

pákovými uzávěry baterií. 

f) CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE VÝROBY 

 Celkové provozní řešení budovy je následující. Hlavním vstupem z jiţní strany vstoupíme 

do zádveří, ze kterého přístup do technické místnosti, skladu čistého prádla, úklidové místnosti a 

dále do schodišťového prostoru. Ve schodišťovém prostoru se nachází dvouramenné levotočivé 

schodiště do 2 NP, výtah a vstup do chodby. Chodba je rozdělena mříţí na sociální a lŧţkovou 

funkční jednotku. V sociální části se nachází přímý vstup do společenské místnosti, WC a šatny, ze 

které vstup do sprch. V lŧţkové části se nachází 10 cel, které jsou vybaveny sanitární WC kabinou. 

Na lŧţkovou část navazuje schodišťový prostor. Ve schodišťovém prostoru se nachází 

dvouramenné levotočivé schodiště do 2 NP, výtah, vstup do dozorovny a vedlejší vstup do budovy, 

který je ze severní strany. V dozorovně je zřízeno WC s WC předsíní. 

 Ve druhém nadzemním podlaţí budovy se nacházejí stejné místnosti se stejným 

dispozičním uspořádáním. Jediným rozdílem je, ţe ve druhém nadzemním podlaţí nebude zádveří, 

ale chodba přístupná ze schodišťového prostoru. Třetí a čtvrté nadzemní podlaţí budovy je shodné 

s druhým nadzemním podlaţí. 

 

 



g) KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 

VLASTNOSTI STAVBY 

Objekt bude navrţen jako zděná stavba. Objekt je nepodsklepený, zaloţený na základových 

pasech z prostého betonu. Objekt je ukončen jednoplášťovou plochou střechou.  

Objekt má pŧdorysné rozměry 52,1 x 13,85 m. Výška atiky je výšce 15,382 m nad 

upraveným terénem. 

 Obvodové stěny i vnitřní příčky v prvních nadzemních podlaţích budou montované 

s dřevěnou nosnou konstrukcí, příčky ve druhém nadzemním podlaţí budou opět montované ovšem 

s nosnou kovovou konstrukcí. Všechny stěny budou opláštěny sádro-vláknitými deskami firmy 

FERMACELL. Stropy v části pro bydlení budou dřevěné trámové, ze spodní části opatřené 

podhledem ze sádrovláknitých desek FERMACELL. Nad restaurací nebude proveden ţádná 

podhledová ani stropní konstrukce, nosná část střechy bude pohledově přiznaná. 

Pozemek se nachází v rovinném terénu s maximálním výškovým rozdílem 1 metr na 

celkovou velikost pozemku v severozápadní části obce Holešov. Celý areál věznice je napojen na 

veřejnou infrastrukturu. Některé vnější plochy kolem věznice budou zpevněné a budou slouţit pro 

parkování vozidel návštěvníkŧ a zaměstnancŧ. Plochy ve vnitřním areálu věznice budou některé 

zatravněné a některé zpevněné přizpŧsobené pobytu vězněných osob. 

 Hlavní vchod do areálu věznice je pro zaměstnance a pro veřejnost z jiţní strany. Sluţební 

vjezd vozidel vězeňské sluţby je také z jiţní strany. Kolem pozemku bude řešena ohradní zeď s 

oplocením. 

 Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména vyhláškami 

MVČR: 23/2008 Sb. o technických podmínkách poţární ochrany staveb, 246/2001 Sb. o stanovení 

podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru, zákonem 133/1985 Sb. o 

poţární ochraně a vyhláškami MMRČR č. 268/2009 Sb. o obecně technických poţadavcích na 

výstavbu a č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále je zpracována v souladu s platnými ČSN, 

viz poloţku 2.1 v seznamu pouţitých podkladŧ pro zpracování. Předpis č. 169/1999 Sb. Zákon o 

výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonŧ. 

 

h) HYGIENICKÉ POŢADAVKY (OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 

PROSTŘEDÍ) 

Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, neboť dochází k zastavění pozemku 

v souladu s celkovým územním řešením. Při výstavbě budou pouţity pouze materiály, které 



negativně neovlivňují ţivotní prostředí. Vlivem výstavby nedojde k zastínění okolních staveb. 

Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemku a splňuje poţadavky na odstupové 

vzdálenosti. Okolí objektu bude zatravněno a osázeno zelení. 

V rámci realizace bude s odpadem nakládáno v souladu s platnými předpisy, tj. zákon č. 

185/2001 Sb., o dopadech a novelou 169/2013 Sb., a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Odpad bude tříděn, odděleně skladován, odváţen a likvidován standardním 

zpŧsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Doklady o odpadech budou předloţeny ke 

kolaudaci. 

Měření hodnoty radonového prŧzkumu se v dané lokalitě nachází ve středním radonovém 

indexu, coţ dle ČSN 73 0601 vyţaduje u projektované stavby protiradonovou izolaci. 

 Větrání 

Větrání objektu bude prováděno jak přirozeně pomocí okenních otvorŧ, tak i nuceně pomocí 

ventilátorŧ a vzduchotechnických rozvodŧ. Výtahové šachty budou větrané hybridním ventilátorem. 

 Vytápění 

Centrálním zdrojem tepla budou plynové kotle, umístěné v technických místnostech. 

Vytápění místností bude prostřednictvím radiátorŧ.  

 Osvětlení 

Pobytové místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorŧ a případně pomocí 

umělého osvětlení. Chodby budou osvětleny pomocí umělého osvětlení.  

 Zásobování vodou 

Do objektu bude přivedena pitná voda z místního vodovodního řádu. Ta pak bude rozvedena 

pomocí potrubí do všech poţadovaných míst. 

 Odpady 

Odpady z objektu budou likvidovány následujícím zpŧsobem:  

- Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace.  

- Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu objektu.  

- Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odváţen na smluvním 

základě oprávněnou organizací.  

- Vibrace, hluk, prašnost 



Objekt nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, okolní pozemky či stavby. Negativní 

vlivy, které jsou spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodrţováním reţimu pracovní doby a 

pracovního klidu. Prašnost bude odstraňována pomocí kropení, hlučné procesy budou omezovány 

na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy 

minimální. 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivŧ hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorŧ v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisŧm, zejména ČSN 73 0832 Akustika a nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k ţádnému negativnímu vlivu 

stavby na ţivotní prostředí. 

i) BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ STAVBY 

 Bezpečnosti při uţívání stavby je zajištěna ocelovými mříţemi u okenních otvorŧ v celé 

budově. Zasklení oken a dveří bude bezpečnostní. Cely budou vybaveny speciálními vězeňskými 

dveřmi. Ve 4 NP bude nad zábradlím zřízené drátěné pletivo. 

 

j) OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Nejsou poţadovány zvláštní poţadavky, které by se týkaly ochrany zdraví a pracovního 

prostředí. 

k) STAVEBNÍ FYZIKA 

 TEPELNÁ TECHNIKA 

Všechny stavební konstrukce musí splňovat poţadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 

budov, části 1 – 4. 



 

a) Tab. 1: Přehled součinitelŧ prostupŧ tepla dle ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – 

Část 2: Poţadavky 

 Tepelně technické posouzení budovy je řešeno v technické zprávě „TECHNIKA 

PROSTŘEDÍ‘‘. 

 OSVĚTLENÍ 

Pobytové místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorŧ a případně pomocí 

umělého osvětlení. Chodby budou osvětleny pomocí umělého osvětlení.  

 OSLUNĚNÍ 

Jednotlivé místnosti jsou navrhovány s ohledem na oslunění místností přímým slunečním 

zářením. 

 AKUSTIKA, HLUK, VIBRACE 

 Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivŧ hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorŧ v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisŧm, zejména ČSN 73 0832 Akustika a nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k ţádnému negativnímu vlivu 

stavby na ţivotní prostředí. 

 Skladba vnitřních stropní konstrukce je navrţena tak, aby splňovala poţadavky na 

kročejovou neprŧzvučnost stavební konstrukce. Této neprŧzvučnosti je dosaţeno vhodnou skladbou 

stropní konstrukce, pouţitím vhodné akustické izolace a pruţně zavěšených podhledŧ. 

 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENRGIEMI 

Nejsou stanoveny ţádné zásady, které by se týkali hospodaření s energiemi. 

POŢADOVANÉ 

HODNOTY

UN,20

DOPORUČENÉ 

HODNOTY

Urec,20

0,3 0,25

0,3 0,2

0,24 0,16

0,3 0,2

0,3
0,25 (těţká)

0,20 (lehká)

0,45 0,3

0,75 0,5

0,6 0,4

1,05 0,7

1,3 0,9

2,2 1,45

2,7 1,8

1,7 1,2

1,5 1,2

1,4 1,1Šikmá výplň otvorŧ do 45°

Stěna s rozdílem teplot do 5°C včetně

Dveřní výplň z vytápěného prostoru do venkovního

Výplň otvoru ve vnější stěně

Strop pod nevytápěnou pŧdou (střecha bez TI)

Stěna k nevytápěné pŧdě

Strop a stěna vnitřní z vytápěného do temperovaného prostoru

Střecha se sklonem do 45 °

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině

Strop a stěna vnitřní z vytápěného do nevytápěného prostoru

Strop s rozdílem teplot do 10°C včetně

Stěna s rozdílem teplot do 10°C včetně

Strop s rozdílem teplot do 5°C včetně

POPIS KONSTRUKCE

Stěna vnější (lehká)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Stěna vnější (těţká)



m) OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 Ochrana před pronikáním radonu z podloţí  

Měřené hodnoty radonového prŧzkumu se v dané lokalitě nacházejí ve středním radonovém 

indexu, coţ vyţaduje dle ČSN 73 0601 u projektované stavby opatření protiradonové hydroizolace 

např. SKLOBIT 40 Rn. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území, nehrozí zde sesuvy pŧdy ani 

seizmická činnost. Stavba respektuje současná ochranná pásma. 

 Ochrana před bludnými proudy  

 Není poţadována. 

 Ochrana před technickou seizmicitou  

 Není poţadována. 

 Ochrana před hlukem  

Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Negativní vlivy, které jsou 

spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodrţováním reţimu pracovní doby a pracovního klidu. 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy minimální. 

 Protipovodňová opatření  

 Stavba se nenachází v záplavovém území, proto tato opatření nejsou poţadována. 

n) POŢADAVKY NA POŢÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

 Stavba musí být navrţena tak aby bylo dodrţeno: 

- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

- omezení číření poţáru na sousední stavby 

- umoţnění evakuace osob 

- umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany 

Stavba je navrţena dle platných předpisŧ a norem a splňuje všechny poţadavky na 

protipoţární ochranu stavby. Viz poţárně bezpečnostní řešení stavby. 

 



o) ÚDAJE O POŢADOVANÉ JAKOSTI NAVRŢENÝCH MATERIÁLŦ 

Jakost a kvalita poţitých materiálŧ je patrná z technických listŧ výrobkŧ, které jsou 

přiloţeny jako příloha k technické dokumentaci. 

p) ÚDAJE O POŢADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

Nejsou poţadovány údaje o jakosti provedení stavby. 

q) POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŦ A 

ZVLÁŠTNÍCH POŢADAVKŦ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŢENÝCH 

KONSTRUKCÍ 

 Při realizaci stavby se nepředpokládá s vyuţíváním netradičních technologických postupŧ 

a zvláštními poţadavky na provádění a jakost navrţených konstrukcí, 

R) POŢADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 

ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ DÍLENSKÉ 

DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

 Nejsou zpracovány poţadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby. 

S) STANOVENÍ POŢADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH 

KONSTRUKCÍ 

V projektu nejsou poţadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami. 

t) VÝPIS POUŢITÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŦ 

Při zpracování projektové dokumentace byly pouţity tyto normy: 

 ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

 ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Poţadavky 

 ČSN 73 0540 – 3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

 ČSN 73 0540 – 4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

 ČSN 73 0802  -Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 0802 – Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 ČSN 73 08018 – Poţární bezpečnost staveb – osazení objektu osobami 

 ČSN 73 0833 – Poţární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 



 ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloţí 

 ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy poţární bezpečnosti staveb 

 ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresŧ stavební části 

 ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní poţadavky 

 ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

 ČSN 73 4108 – Hygienické zařízení a šatny 

 ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobkŧ - Poţadavky 

 ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

 ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

 ČSN 73 4201:10/2010 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a 

připojování spotřebičŧ paliv 

 ČSN 73 4203:04/2004 – Krby s otevřeným a uzavřeným ohništěm 

 ČSN EN 1995: EUROKÓD 5 – navrhování dřevěných konstrukcí 

 Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 Zákon č. 169/2013., novela odpadového zákona 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 

 Předpis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o 

technických poţadavcích na stavby 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečující 

bezbariérové uţívání staveb 

 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

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



 Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb 

 Vyhláška MVČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a 

výkonu státního poţárního dozoru 

 Vyhláška MVČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany 

staveb 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

 Předpis č. 169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 

některých souvisejících zákonŧ. 

2) Výkresová část 

Výkres č.  

D.01 VÝKRES ZÁKLADŦ       M 1:50 

D.02 PŦDORYS 1 NP        M 1:50 

D.03 PŦDORYS 2 NP        M 1:50 

D.04 PŦDORYS 3 NP        M 1:50 

D.05 PŦDORYS 4 NP        M 1:50 

D.10 VÝKRES JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY   M 1:50 

D.11 ŘEZ A – A‘         M 1:50 

D.12 ŘEZ B – B‘         M 1:50 

D.13 POHLED SEVERNÍ A JIŢNÍ      M 1:50 

D.14 POHLED VÝCHODNÍ       M 1:50 

D.15 POHLED ZÁPADNÍ        M 1:50 

3) Dokumenty podrobností 

DOKUMENT 1 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

DOKUMENT 2  VÝPIS OKEN 

DOKUMENT 3 VÝPIS DVEŘÍ 

DOKUMENT 4 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŦ 



DOKUMENT 5 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŦ 

DOKUMENT 8 NÁVRH SCHODIŠTĚ 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

 PODROBNÝ POPIS NAVRŢENÉHO NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY 

Objekt bude navrţen jako zděná stavba. Objekt je nepodsklepený, zaloţený na základových 

pasech z prostého betonu. Objekt je ukončen jednoplášťovou plochou střechou.  

 Objekt má pŧdorysné rozměry 52,1 x 13,85 m. Výška atiky je výšce 15,382 m nad 

upraveným terénem. 

 Popis jednotlivých konstrukcí a specifikace materiálŧ jsou uvedeny ve výpise skladeb 

konstrukcí. 

Základové konstrukce 

Objekt je zaloţen na základových pasech z betonu třídy C16/20, třída prostředí XC2, 

zpracovatelnost S3 (Zpracovatelnost betonu je pouze doporučená, lze ji změnit pouţitím 

odpovídajících typŧ plastifikátorŧ). Rozměry základových pasŧ pod obvodovou zdí jsou rozměrŧ 

500 x 900 mm a pod střední zdí 1000 x 1500 mm a 1200 x 1500 mm. Hloubka zaloţení pod 

obvodovou zdí je v hloubce 1070 mm pod úrovní upraveného terénu. V místě zaloţení obvodových 

stěn a výtahových šachet budou na základové pasy vyskládány bednící tvarovky TŠ 45, 

500/450/250 (P+D), (výrobce Beton Hronek) na maltu MC, následně budou tyto tvarovky 

vyztuţeny betonářskou výztuţí dle statického výpočtu a vyplněny betonem C16/20. Podkladní 

betonová deska o tloušťce 130 mm je navrţena z betonu C16/20-XC2-S3. Před zahájením betonáţe 

provést vyztuţení této desky KARI sítí, dle statického výpočtu. Zateplení základŧ v místě soklu a 

výtahových šachet bude navrţeno z EPS Perimetr tloušťky 100 mm. 

 Orientační výpočet základových konstrukcí je uveden v příslušných podkladech.  

 Nezámrzná hloubka v daném území se uvaţuje 1000 mm pod úrovní terénu. 

Obvodové konstrukce 

Obvodové konstrukce budou z nosných keramických tvarovek Porotherm 44 P+D tloušťky 

440 mm, na maltu MVC o minimální pevnosti malty v tlaku 5 MPa. Na vnější stranu zdiva 

nadzemních podlaţí bylo pouţito kontaktní zateplení pomocí fasádních desek z minerální plsti 

Isover TF Profi tloušťky 100 mm. 



Vnitřní nosné konstrukce 

Vnitřní nosné stěny budou z keramických tvarovek Porotherm 24 P+D. Tloušťka stěny bude 

240 mm, na maltu MVC o minimální pevnosti malty v tlaku 5 MPa. Výtahová šachta bude 

vytvořena z ocelových profilŧ a s roštem z ocelových UW a CW profilŧ, krycí deska Knauf red 

s tloušťky 15 mm. Tloušťka šachty bude 250 mm. 

Vnitřní nenosné příčky 

Vnitřní nenosné příčky budou z keramických tvarovek Porotherm 11,5 P+D, na maltu MVC 

o minimální pevnosti malty v tlaku 5 MPa. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce bude v celém objektu řešena jako monolitická spojitá kříţem vyztuţená 

deska z betonu C25/30. Bude pouţita ocel B 500B s krytím výztuţe 25 mm.  Tloušťka stropní 

desky nad 1NP, 2NP a 3NP bude 150 mm a nad 4NP bude tloušťky 180 mm. Objekt je ztuţen 

ţelezobetonovými věnci ve všech podlaţích. 

Střecha  

Zastřešení budovy je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou se sklonem minimálně 3°. 

Skladba střechy od interiéru je tvořena parotěsnou vrstvou z oxidovaného asfaltového pásu 

s vloţkou z Al folie, tepelnou minerální izolací Isover R a SD s minimální tloušťkou 240 mm, která 

tvoří spád jednoplášťové ploché střechy a dvě vrstvy hydroizolací z modifikovaného asfaltového 

pásu s polyesterovou vloţkou. Horní asfaltový pás má povrchovou úpravu z břidličného posypu.  

Prostupy střešním pláštěm pro vyústění větracího potrubí se provede pomocí odvětrávacích 

kanálkŧ s továrně připojenou bitumenovou manţetou (výrobce např. TOPWET).  

Střecha je odvodněna pomocí čtyř střešních vtokŧ DN 125 mm s továrně připojenou 

bitumenovou manţetou (výrobce např. TOPWET). Vtok opatřit ochranným plastovým košem. 

Všechny prostupy budou zatepleny rohoţí na pletivu např. Isover Orstech DP 65 tl. 60 mm, 

po celé výšce objektu. 

Bezpečná manipulace na střeše je řešena pouţitím pevných kotvících bodŧ z ušlechtilé oceli. 

Rozmístění bodŧ na střeše znázorněno ve výkresové dokumentaci. 

Atika je vytvořena v první řadě z keramických tvarovek Porotherm 30/24 N na maltu MVC, 

ze dvou řad z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D a ţelezobetonovým věncem tloušťky 300 

mm. Atika je oplechována pozinkovaných plechem tl. 0,7 mm. Spád atiky je 5° a je vytvořený 



dvěma latěmi.třecha nad ubytovací částí je tvořena pomocí dřevěného krovu. Pro izolaci střechy 

bude pouţita krokevní a podkrokevní izolace ISOVER o celkové tloušťce 320 mm.  

Schodiště 

 Schodiště bude levotočivé dvouramenné. Budou pouţity schodišťová prefabrikovaná 

ramena Liapor. Mezipodesty budou ţelezobetonové monolitické desky tloušťky 170 mm,šířky 1600 

mm, z betonu C25/30, pouţitá výztuţ z oceli B 500B. Šířka schodišťového ramene je 1500 mm. 

Počet stupňŧ a rozměry schodiště jsou ze 1NP do 2NP: 22 x 161,36 x 290 mm. Sklon schodiště je 

29°. Počet stupňŧ a rozměry schodiště jsou ze 2NP do 3NP: 22 x 165,91 x 290 mm. Sklon schodiště 

je 29,5°. Počet stupňŧ a rozměry schodiště jsou ze 3NP do 4NP: 22 x 165,91 x 290 mm. Sklon 

schodiště je 29,5°. 

 Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím výšky 1000 mm, které je kotveno do schodiště. 

Pod schodištěm bude umístěn betonový základ, který bude přenášet příslušné zatíţení od schodiště. 

 Návrh schodiště probíhal na základě empirických rozměrŧ. 

 ÚDAJE O POŢADOVANÉ JAKOSTI NAVRŢENÝCH MATERIÁLŦ 

Jakost a kvalita poţitých materiálŧ je patrná z technických listŧ výrobkŧ, které jsou 

přiloţeny jako příloha k technické dokumentaci. 

 POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŦ 

Při výstavbě nejsou pouţívány ţádné netradiční technologické postupy. 

 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Stavební jáma bude hloubena ho hloubky 1000 mm a bude zajištěna pomocí svahování na 

základě vnitřního úhlu tření zeminy. Jámu není potřeba nijak mechanicky zajišťovat. 

 STANOVENÍ POŢADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH 

KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, 

POKUD JSOU STANOVOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – 

STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A 

NORMAMI 

V projektu nejsou poţadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami. 

 POŢADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 

ZHOTOVITELEM STAVBY 



Tyto poţadavky se v rámci projektové dokumentace nezpracovávají. 

b) Podrobný statický výpočet 

Z hlediska statického byly řešeny základové konstrukce, které byly stanoveny na základě 

orientačních výpočtŧ. Dále byl proveden statický návrh spojité kříţem vyztuţené stropní desky. 

Jednotlivé výpočty jsou uvedeny ve statickém výpočtu. Ostatní dimenze prvkŧ byly stanoveny na 

základě empirických rozměrŧ. 

Statické výpočty jsou uvedeny v samostatné části projektové dokumentace. 

VÝPOČET 1  NÁVRH ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

VÝPOČET 2  NÁVRH SPOJITÉ KŘÍŢEM VYZTUŢENÉ DESKY 

c) Výkresová část 

Výkres č.   

D.06 VÝKRES TVARU NAD 1 NP     M 1:50 

D.07 VÝKRES TVARU NAD 2 NP     M 1:50 

D.08 VÝKRES TVARU NAD 3 NP     M 1:50 

D.09 VÝKRES TVARU NAD 4 NP     M 1:50 

D.1.3  Poţárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatnou technickou zprávu - Poţárně bezpečnostní řešení stavby. 

D.1.4  Technika prostředí 

Viz samostatnou technickou zprávu technika prostředí. 

D.2  Dokumentace technického a technologického zařízení 

Technická zařízení nejsou v rámci tohoto projektu řešena. Jsou součástí samostatné přílohy 

projektové dokumentace. 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Milan Klečka       01/2014 

  



ZÁVĚR 

 

 Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit prováděcí dokumentaci vězeňského bloku pro 

osoby ve výkonu trestu odnětí svobody pro muţe s ubytovací kapacitou přibliţně 200 vězňŧ a 

navrhnout funkční areál věznice, čehoţ bylo dosaţeno. 
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RD   rodinný dŧm 

PT   pŧvodní terén 

UT   upravený terén 

NP   nadzemní podlaţí 

VŠ   vodoměrná šachta 

RŠ   revizní šachta 

TI    tepelná izolace 

HI   hydroizolace 

ČSN   česká státní norma 

Sb.   Sbírka 

SKVD   spojitá kříţem vyztuţená deska 
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PŘÍLOHY 

 

Sloţka B a sloţka C jsou samostatně 

(Citace ze směrnice děkana č. 19/2011: „ V případě potřeby mohou jeden celek svázaný 

nerozebíratelnou vazbou tvořit jen náleţitosti uvedené v bodech a) – m). přílohy podle bodu n), 

kterými jsou zpravidla podklady, výpočty, výkresy a zdrojové kódy, mohou tvořit samostatnou 

nebo samostatné přílohy. Vše je pak vloţeno do tvrdých spisových desek se šňŧrkou podle Čl. 3 

této směrnice.“) 

 

 


