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Abstrakt  

Téma této diplomové práce je novostavba objektu věznice v Moravských Budějovicích. 
Stavba má 4 nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Konstrukční systém objektu tvoří ztracené 
bednění a systém Porotherm. Stropní konstrukce jsou z železobetonových dutinových panelů. 
Objekt je zastřešený plochou střechou.  
  
Klí čová slova 
Věznice, ztracené bednění, systém Porotherm, železobetonové dutinové stropní panely, 
plochá střecha, cela, kontaktní zateplení  

  
 

 

Abstract 
Theme of this diploma thesis is a newly buil building of prison in Moravské Budějovice. The 
buiding has four ground floors and is without cellar. The structural system of the building is 
made up of permanent formwork and system Porotherm. Ceiling construction is made up of 
reinforced hollow core slab. The building is covered with a flat roof.  
  
Keywords 

Prison, permanent formwork, sytem Porotherm, reinforced hollow core slab, flat roof, jail, 
contact thermal insulation  
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Úvod 

 Tato diplomová práce řeší novostavbu objektu věznice v Moravských 

Budějovicích. Objekt je navržen pro ubytování odsouzených. V objektu se nachází cely 

se zvýšeně stavebně technickým zabezpečením. Budova je nepodsklepená a má 4 

nadzemní podlaží. Objekt je navržen z tvarovek ztraceného bednění, vnitřní nosné zdivo 

prvního nadzemního podlaží tvoří keramické tvarovky Porotherm. Stropní konstrukce je 

navržena z dutinových železobetonových panelů. Střecha je navržena jako jednoplášťová 

plochá. 

 Cílem práce bylo vyřešit dispoziční řešení objektu pro daný účel, návrh vhodného 

konstrukčního systému a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

včetně textové části a příloh dle pokynů vedoucího diplomové práce. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě  
 

a) název stavby  
 Novostavba objektu věznice v Moravských budějovicíh  

 

b) místo stavby  
 

 Moravské Budějovice, ulice Dopravní  p.č.: 3149/5, 3149/64, 3149/68 

 67602 Moravské Budějovice 

 k. ú. Moravské Budějovice  
 Zas. Plocha: 495,4 m

2
 

 4 nadzemní podlaží,  
výška k hřebenu od 0,000 = 16,200 m 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
 

 Česká Republika, Vězeňská správa ČR 

 Soudní 1672/1a 

 Praha 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 

a) jméno, příjmení,obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla,  
 

 Veleba Jakub 

 5.6.1991 

 Blížkovice 324  

 671 55 

 Tel.: 725 057 040 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace,  

 

 Veleba Jakub 

 5.6.1991 

 Blížkovice 324  

 671 55 

 Tel.: 725 057 040 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),  
 

Stavba podléhá stavebnímu povolení 
Městský úřad Moravské Budějovice, nám. Míru 31; 676 02 Moravské 

 Budějovice 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby  
 

Podkladem je použitá projektová dokumentace zpracovaná Jakubem Velebou 

 Zaměření výšek provedla firma GeoVM. 
 

c) další podklady 

 

Požadavky stavebníka  
 

A.3 Údaje o území 
 

 

a) rozsah řešeného území,  
 

Je zpracován ve výkresu situace D.1 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  
 

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o 
památkovou rezervaci, památkovou zónu, a neleží v záplavovém území apod.  

 

c) údaje o odtokových poměrech  
 

Odvodnění stavby je zajištěno pomocí střešních vpustí, které jsou svedeny do 
kanalizačního potrubí  

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  
 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací  
 

Není předmětem PD, viz předcházející oddíl. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
  

V rámci PD byly dodrženy obecné požadavky na využití území 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  
 

V rámci PD byly splněny požadavky dotčených orgánů 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení,  
 

Stavba si nevyžaduje žádných výjimek a úlevových řešení 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,  
 

Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující investice 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  
 

Sousední parcely viz výkres situace 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
  

Novostavba vězeňského bloku 

 

b) účel užívání stavby,  
 

Stavba pro ubytování vezňů 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  
 

Trvalá stavba  
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),  
 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, nejedná se památkovou 
rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod.  
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  
 

 Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášek 
č.501/2006 Sb. (obecných požadavcích na využívání území), č.268/2009 Sb. (o 
technických požadavcích na stavby). Stavba není řešena jako bezbariérová a nesplňuje 
vyhlášku č. 398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb). 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů  
 

aa) s veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností musí být nakládáno v 
souladu s ustanoveními zákona o odpadech ,včetně popisů vydaných k jeho povolení-
bude splněno v rámci stavby  
 

ab) v rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou 
stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícího 
během stavby bylo nakládáno způsobem,který je v souladu s předcházející podmínkou - 
bude splněno v rámci stavby  
 

ac) zachované dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před 
poškozováním a ničením, bude přihlédnuto k ČSN 83 9061 - splněno  
 

ad) nesmí dojít ke kácení dřevin v zájmu ochrany volně žijících ptáků – splněno  
 

ae) realizací záměru a jeho užívání nesmí dojít k znečištění podzemních ani 
povrchových a k zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě – splněno  
 

af) veškeré manipulace s vodám závadnými látkami po dobu realizace záměru musí být 
prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení s srážkovými vodami bude – bude splněno v rámci stavby 

  

ag) pro provoz vodních děl bude zpracován provozní řád dle vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů 
vodních děl, který bude předložen při podání žádosti o kolaudační souhlas pro stavbu 

vodních děl. – splněno v stupni PD – DPS  

 

ah) srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k 
negativním vlivům dotčení práv a právem chráněných zájmů vlastníků okolních 
nemovitostí, zejména podmáčení sousedních pozemků  
 

ach) při případném porušení melioračního zařízení při provádění stavby musí být 
provedena obnova a přeložení melioračního zařízení tak, aby nedocházelo k zatápění 
pozemků bez připomínek pouze doporučení a upozornění, které je respektováno a to 
včetně napojení veřejného osvětlení z distribuce ČEZ a to v případě, že nebude předána 
do správy městského obvodu.  
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d) Útvar hlavního architekta- odbor památkové péče  
předmět žádosti není kulturní památkou,neleží v památkové zóně a tudíž se na něj 
nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění – 

souhlasné stanovisko  
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení,  
Stavba nemá žádné výjimky a úlevové řešení  

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),  
 

zastavěná plocha činní 495,4 m
2
, 

obestavěný prostor 8 050,25  m
3
,  

užitná plocha 1 540,6m
2 

ubytovací kapacita: 30x třílůžková cely, 3x jednolůžková cela 

 

i) základní bilance stavby  

 

Odpadní dešťové  vody budou odváděny do veřejné kanalizace. 
Energetická náročnost budovy  -  Vyhovující 
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
  

Stavba tvoří jeden objekt.  Předpokládané započetí stavby je 1.3.2017 a 

ukončení se předpokládá 30.3.2018 

 

k) orientační náklady stavby.  
Orientační náklady stavby jsou 9 300 000 Kč s DPH 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Brně dne 12. 1. 2016 

  

Zpracoval: Veleba Jakub 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

 

B.1  POPIS ÚZEMÍ VÝSTAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Projektem řešený pozemek st. p. č. 3149/5, 3149/68, 3149/64 v k.ú. Moravské 
Budějovice. Okolí parcel tvoří pole a zástavba průmyslových budov. Přístupný 
je v současnosti z ulice Dopravní 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů 

 

Na místě byl proveden radonový průzkum. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí 
a dotčenými orgány. Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani není 
v památkové zóně. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby naodtokové 
poměry v území 

 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 

nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Pozemek je bez stávajících staveb, stromů, keřů, inženýrských a ochranných 
pásem. Pozemek leží u místní komunikace a je na tuto komunikaci přímo 
napojen.  

 

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 
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h)  Územně technické podmínky – napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Lokalita je obslužná z ulice Dopravní  na p.č. 375/49 v k. ú. Moravské 
 Budějovice. Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: 
 elektro vedení NN (EON, a.s.), STL plynovod (RWE Distribuční služby, s.r.o.), 
 kanalizace a  vodovod (město Moravské Budějovice) 
 

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

 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

 

B.2 CELKOVÝ  POPIS  STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Účel stavby: Stavba pro ubytování vězňů 

Počet obyvatelů:  63 osob 

Užitná plocha nových prostor: 1540,6 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanistické řešení 
 

Urbanistické řešení vězeňského bloku vychází z tvaru pozemku a rozmístění 
dalších staveb v areálu věznice a požadavků stavebníka. Příjezd k řešenému 
objektu je umožněn z ulice Dopravní 

 

b) Architektonické řešení 
 

Objekt obdélníkového tvaru o rozměrech 13,1 x 41,05m  je řešen jako 
čtyřpodlažní nepodsklepený. Objekt je určen k ubytování odsouzených. 
Zastřešení je provedeno plochou jednoplášťovou střechou. Výplně okenních 
otvorů jsou provedeny plastovými okny s izolačním trojsklem. Jako vstupní 
dveře jsou použity ocelové dveře odolné proti vloupání. Barva fasády bílá.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn od východu. Vstup do objektu je 

zajištěn od východu. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Tento typ objektu nevyžaduje plnit požadavky na užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Objekt není bezbariérově přístupný. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
zranění výbuchem a vloupání či úniku odsouzených. Během užívání stavby 
budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 

 

a) Stavební řešení 
 

Vnitřní dispoziční řešení navrhl investor s projektantem dle vlastních 
požadavků. 

. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

Objekt je navržen jako zděný z tvarovek ztraceného bednění, které budou 
vyztuženy ocelovou výztuží a zality betonem. Vnitřní nosné a příčkové zdivo 
v 1NP tvoří keramické tvárnice Porotherm. V ostatních nadzemních podlažích 
nosné zdivo tvoří tvarovky ztraceného bednění a příčky keramické tvárnice 
Porotherm. Stropní konstrukce je navržena z dutinových železobetonových 
panelů. Strop nad společenskou místností tvoří předpjaté železobetonové panely 
spiroll. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem z desek 

z minerálních vláken. Jako izolace střechy jsou požity modifikované asfaltové 
pásy 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 

únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 
 

B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 
 

a) Technické zařízení 
 

Objekt bude napojen zemním vedením na distribuční síť nízkého napětí 
přípojkou. Pitnou vodou je objekt zásoben z veřejného zdroje. Likvidace 

splaškových a dešťových vod bude řešena odvodem do veřejné kanalizace.  Plyn 

bude do objektu zaveden ze stávajícího plynového vedení. Objekt bude vytápěn 
pomocí dvou plynových kotlů.  
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b) Výčet technických a technologických zařízení 
 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech 

projektové dokumentace. 
 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 
 

Viz samostatná část dokumentace Požárně bezpečnostní řešení. 
 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 

Viz samostatná část dokumentace  
 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 

Není řešeno 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 

Větrání prostor v objektu bude zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi 
bez použití VZT a klimatizační jednotky. Denní osvětlení a proslunění bude 

zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení 
bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 
elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný 
zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. 
Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, 

která neohrožuje zdraví a bude vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Na staveništi bylo provedeno radonové měření. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Významné 
namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
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c) Ochrana před technikou seizmicitou 

 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, 
průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 
nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Kolem areálu věznice bude zřízena 6m vysoká železobetonová stěna, která by 
částečně měla zabránit šíření hluku do areálu 

 

e) Protipovodňová opatření 
 

Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 
 

 

f) Ostatní účinky 

 

Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým 

hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými 
obvodovými konstrukcemi a střechou. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno v projektové dokumentaci ve 
výkresu situace  

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých 
částech dokumentace – Elektroinstalace, Zdravotně technické instalace. 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení 
 

Dopravní řešení a napojení na komunikaci je řešeno ve výkresu situace  
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Lokalita je obslužná od východu  po místní komunikaci  
 

c) Doprava v klidu 
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Na pozemku stavebníka je umožněno stání osobních automobilů pro 
zaměstnance a návštěvy. Parkování je řešeno pomocí zpevněné plochy  

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
 

a) Terénní úpravy 

 

Bude upraveno dle architektonické studie zahrady přiložené u projektové 
dokumentace. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Vegetace zůstává stávající  
 

c) Biotechnická opatření 
 

Není předmětem dokumentace. 
 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANU 
 

a) Vliv na životní prostředí 
 

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí.  
 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 

 

 

 

 



7 

 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 

 

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

 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
 

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

podle jiných právních předpisů 

 

Není předmětem dokumentace 

 

 

 

 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení 
budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie ze zhotoveného jističe, 
voda bude využívána z vlastního zdroje. Dodavatel stavby si smluvně zajistí 
požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se 
stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 

Odvodnění staveniště bude řešeno do záchytné jámy pro dešťovou vodu 
umístěnou při jižní straně pozemku dle výkresu situace. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Pro odběr elektřiny během stavby bude zřízen nový elektroměrový rozvaděč. 
Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci ulice na Předlískách. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště 
z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno 
v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby 
byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro 
ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně 
postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení 
vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a 
vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č.88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v 

chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v 
chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 –Nejvyšší přípustné hodnoty 

hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci 
jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické 
stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. 
míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v 

časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší 
přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu 

splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním 
bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 
uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, 

které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 

č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 

souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je 
nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami 
pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 
Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, 
zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího 
rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným 
vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

Likvidace 
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Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. 
O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 
likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu 
určenou. 
 

17 01 01 beton  

17 01 02 cihla  

17 02 01 dřevo  
17 02 02 sklo  

17 02 03 plasty  

17 04 05 železo/ocel  
17 05 01 zemina/kameny  

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad  
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie 

zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního 

prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou 
vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k 
tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou 
užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu 
objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, 
jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 

Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat 
budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů 
budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít 
ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou 
dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný 
prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníkůdodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se 
vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, 
oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné 
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předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a 
další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, 
aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce bylyprováděny účelně a 
hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené 
osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí 
být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné 
ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. 
Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování 
navrhované komunikace nebo během budování přípojek), dodavatel stavby je 

musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Při prácina 

svahu ve sklonu min 2:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 

opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. 
Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, 
respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. 
Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. 
jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. 
Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a 
musí být uzamykatelné. 

 

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby omezenou 

schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro 

bezbariérové užívání. 
 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
. 

 

m)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 12 měsíců po započetí stavby. Stavba 

není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup 
výstavby: 
- zemní práce 

- hrubá stavba  
- montáž výplní 
- vnitřní kompletace 

- kompletace vnitřních rozvodů 

- dokončovací stavební práce 

- okolní zpevněné plochy 

 

 

 V Brně  dne 12.1.2016                Zpracoval: Veleba Jakub   
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1 Účel objektu 

 Objekt je určen pro trvalý pobyt odsouzených. Cely jsou řešeny jako cely se 

zvýšeně stavebně technickým zabezpečením. 

2 Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 

přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu 

Projekt řeší novostavbu vězeňského bloku v areálu věznice. Objekt je řešen jako 

čtyřpatrový nepodsklepený. Zastřešení je navrženo jako plochá jednoplášťová střecha. 

Objekt je založen na základových pasech. 

Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 13,1x41,05. Vězeňský blok je 

rozdělen na dvě zóny, na zónu společenskou administrativní (1NP) a na zónu pro 

odsouzené. (2NP, 3NP, 4NP) Vstup na pozemek je orientován na jihovýchodní straně 

z ulice Dopravní. Hlavní vstup do objektu je taktéž orientován na jihovýchodní straně. 

Na objekt je napojen naváděcí koridor na severozápadní straně. V 1NP se nachází 

zádveří, s čistícími zónami. Chodba z níž je zajištěn přístup do: kotelny, skladu, čtyř 

výslechových místností, WC Muži, WC ženy, návštěvní místnosti, Prohlídkových 

místností, tří kancelaří a meziskladu. Ve 2NP se nachází chodba, dozorcovna, 

vychovatelna. Dále do prostorů oddělených katrem kde se nachází jednotlivé cely, 

sprchy a společenská místnost.  

Před zahájením výstavby je parcela celoplošně zatravněná. Výstavba nijak 

zásadně neovlivní změnu kolem budoucího objektu. Pozemek bude ze všech stran 

obehnán železobetonovou zdí o výšce 6m a plotem o výšce 3,5m s vrcholovou úpravou 

(ostnatý drát). Na pozemku bude zřízeno parkoviště.. Objekt není řešen jako 

bezbariérový 
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3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, 

zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

 

Zastavěná plocha (vězeňský blok): 495,4 m² 

Obestavěný prostor: 8 050,25 m
3
 

Užitná plocha: 1540,6m² 

Počet nadzemních podlaží: 4 

4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho 

zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

4.1 Zemní práce 

 Před zahájením výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice o tl. 150mm. 

Sejmutá zemina bude uskladněná na staveništi a opětovně použita na teréní úpravy. 

Výkopové práce zahrnují zejména výkopy rýh pro základové pásy. Budou prováděny 

strojně, pouze dočištění rýh bude provedeno ručně.  

4.2 Základové konstrukce 

Základové pásy byly nadimenzovány na výpočtovou hodnotu třídy zeminy R3 

(skalní horniny) tedy Rdt = 800 kPa. Přítomnost agresivní vody nebyla zjištěna.  

Všechny obvodové stěny a vnitřní nosné konstrukce jsou založeny n 

základových pasech. Základy jsou provedeny z prostého betonu C25/30. Základy pod 

obvodovými stěnami jsou zatepleny soklovým polystyrénem Isover EPS SOKL 3000 tl. 

100mm 
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 Podkladní betonová deska v tloušťce 150mm z betonu C25/30 je vyztužena kari 

sítí 100/100/6. Tato deska bude tvořit rovnoměrný podklad pro hydroizolační vrstvu. 

4.3 Svislé konstrukce 

 Objekt je řešen jako zděný. Obvodové nosné zdivo je tvořeno z betonových 

tvárnic ztraceného bednění tl. 400mm. Do tvárnic bude vkládána výztuž B500B a budou 

zality betonem C 30/37. Vnitřní nosné zdivo v 1NP je navrženo z keramických tvárnic 

porotherm 30 profi tl. 300mm zděné na maltu pro tenké spáry. V ostatních nadzemních 

podlažích tvoří vnitřní nosné zdivo betonové tvárnice ztraceného bednění.  

4.4 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci tvoří železobetonové dutinové panely PZD tl.  250mm a 

předpjaté železobetonové panely CHCE 250 tl. 250mm. Nadokenní překlady tvoří ve 

zdech z keramických tvárnic  překlady PTH systému porotherm a ve zdech z tvárnic 

ztraceného bednění prefabrikované železobetonové překlady. V objektu jsou navrženy 

železobetonové průvlaky k vynášení konstrukce schodiště a stropu ( výztuž a beton dle 

návrhu 

4.5 Schodiště 

Schodiště je navrženo jako tříramenné železobetonové. Tvořené 

z prefabrikovaných podest a schodišťových ramen. Výztuž a beton schodiště dle návrhu 

statika.  

4.6 Věnce 

Železobetonové věnce jsou navrženy z betonu C25/30 a pevnostní třídy oceli B500B. 

Všechny věnce jsou umístěny pod stropní konstrukcí. 

4.7 Izolace tepelné a akustické a hydroizolační 

 Tepelné izolace jsou navrženy v souladu s ČSN 730540-2. Základy pod 

obvodovými stěnami jsou zatepleny izolací Isover EPS SOKL tl. 100mm. Podlahy na 
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terénu jsou izolovány dvěma vrstvami izolace Isover 200 S tl. 140mm. Podlahy jsou po 

obvodě izolovány a oddilatovány izolačními pásy Isover N-PP tl. 10mm.  Fasáda je 

zateplena kontaktně fasádním deskami z minerálních vláken Isover TF Profi tl. 300mm. 

Střešní konstrukce je zateplena dvěma vrstvami pěnového polystyrenu EPS 150 (S) o tl. 

120mm a 160mm. Podlaha ve 2NP je taktéž po obvodě oddilatována pásy Isover N/PP a 

je opatřena vrstvou akustické izolace Isover T-N 30mm. 

 Hydroizolace základové desky je navržena z modifikovaného asfaltového pásu 

s nosnou vložkou ze skelné tkaniny o tl. 4mm. Izolce bude vytažena minimálně 300mm 

nad terén. Jako parozábrany v střešní konstrukci je použit modifikovaný asflatový pás 

s nosnou vložkou z AL folie nakašírované skelnou rohoží. Hydroizolaci střešní 

konstrukce tvoří souvrství z modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou z PE 

rohože. 

4.8 Truhlářské výrobky 

Jednotlivé truhlářské výrobky viz výpis prvků 

 

4.9 Klempířské výrobky 

Oplechování parapetů a atiky bude provedeno z plechu který je opatřený 

antikorozním nátěrem. Všechny styky omítky s plechem   trvale pružným tmelem.  

Veškeré přesné specifikace použitých klempířských výrobků viz. výpis klempířských 

prvků. 

4.10 Výplně otvorů 

Jako okenní výplně jsou navrženy plastová okna s šestikomorovým rámem 

zasklená izolačním trojsklem vyplněná argonem. Všechny dveře jsou navrženy jako 

ocelové dvoustěnné (mezera mezi stěnami vyplněna izolačním materiálem). Dveře jsou 

odolné proti vloupání. Podrobný popis oken a dveří viz. příloha výpis prvků 
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4.11 Podlahy 

Všechny podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí. Jako nášlapné vrstvy jsou 

použity linoleum, cementový potěr a keramická dlažba. Všechny podlahy jsou po 

obvodě oddilatovány pásy Isover N/PP a opatřené dřevěnými lištami nebo keramickými 

soklíky. Přesné skladby podlah jsou vypsané v příloze Výpis podlah. 

4.12 Povrchové úpravy 

Vnitřní stěny a obvodové stěny z vnitřní strany budou omítnuty 

vápenocementovou omítkou tl. 10mm. Úprava povrchu ve sprchách a prostorách budou 

keramickým obkladem do  výšky 1700mm nad podlahou. V jednotlivých celách budou 

provedeny obklady v místech sociálních zařízení. Fasáda bude provedena ze souvrství 

weber. 

4.13 Větrání 

Odvětrání objektu je přirozené okny.  

4.14 Vodovod 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod novou vodovodní přípojkou. Pomocí 

této přípojky bude zásobován pitnou vodou. Přípojka vodovodu bude přivedena na 

stavební pozemek. Potrubí je v zemi uloženo do pískového lože.  

4.15 Kanalizace splašková a dešťová 

K objektu bude zřízena kanalizační přípojka pro odvod splaškové vody. Přípojka 

bude napojena na jednotnou kanalizační síť vedenou v komunikaci přilehlé k objektu. 

Na kanalizační přípojce bude zřízena revizní šachta ( na pozemku). Dešťová voda bude 

svedena do kanalizační přípojky a tím do jednotné kanalizační sítě. Odvod dešťové 

bude napojen na přípojku v revizní šachtě. 
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4.16 Elektrická energie 

Objek bude napojen na rozvodnou síť areálu. Rozvodná skříň bude umístěna 

v kotelně všechny rozvody budou vedeny dle návrhu projektu elektroinstalace. 

4.17 Plynovod 

Objekt bude napojen na plynovod přípojkou.  

4.18 Kontroly 

Během výstavby objektu budou provedeny minimálně tyto kontroly: 

- kontrola základové spáry, 

- kontrola celistvosti hydroizolace, 

- kontrola celistvosti tepelné izolace, 

-kontrola rovinnosti a svislosti, 

-kontrola odchylek, 

- kontrola dodržení správných technologických postupů. 

 

5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 

výplní otvorů 

Všechny konstrukce byly navrženy v souladu s ČSN 730540 tak, aby 

vyhovovaly požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla. Podle energetického 

štítku byla budova zatříděna do skupiny C - vyhovující. Průměrný součinitel prostupu 

tepla obálkou budovy je 0,297 W/m
2
K. okna v obvodových stěnách mají součinitel 

prostupu tepla 0,8 W/m
2K, dveře 1,7 W/m

2K. Jednotlivé součinitele prostupů tepla jsou 

uvedeny v přílohách stavební fyziky (Program Teplo) 
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6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrsko geologického a hydrogeologického 

průzkumu 

 Dle průzkumu byl pozemek zatříděn do skupiny R3 skalní horniny. Způsob 

založení objektu popsán výše. 

 

 

7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a 

řešení případných negativních účinků 

Stavba objektu nebude narušovat svými rozměry a ani charakterem okolní 

zástavbu a nebude mít nepříznivý vliv na okolí ani po dokončení stavby.Daný objekt 

nezasahuje do žádného ochranného pásma, ani se nenachází v chráněném území. Stavba 

a provoz domu nemají žádný zvláštní negativní vliv na životní prostředí. Provádění 

stavby ovšem vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby (prašnost, 

hluk, doprava, použití stavebního mechanizmu a znečištění komunikace). Investor však 

bude dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře. Při likvidaci odpadu bude 

postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. Odpad při stavební činnosti bude tříděn a 

odvážen na skládku. Odpad vzniklý pozdějším provozem domu bude tříděn a ukládán 

do popelnicových nádob nebo kontejnerů na tříděný odpad a jejich svoz bude zajištěn 

obcí. 

8 Dopravní řešení 

 Pozemek je napojen na jihovýchodní straně na přilehlou komunikaci zpevněnou 

plochou asfaltovou plochou. 
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9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí 

 Pozemek se nenachází na poddolovaném území nebo území se seismickou 

aktivitou.  

10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, způsobilými 

pracovníky, případně svépomocí za odborného dohledu a za dodržení platných 

předpisů,z nichž zásadní jsou tyto: 

ČSN EN 1997 – Eurokod 7: navrhování geotechnických konstrukcí – 

Část 1, obecná pravidla; 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty; 

ČSN 73 0508 – Denní osvětlení budov; 

ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách; 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov; 

ČSN P 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 

ustanovení; 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech; 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy; 

ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí; 

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí; 

ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží; 



9 

 

N. vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci,na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky; 

Vyhl.591/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích; 

Vyhl.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 

 

 

V Blížkovicích dne 12.1.2016  Vypracoval: Veleba Jakub 

 



Závěr 

 Diplomová práce splňuje stanovené zadání a cíle. Díky vypracování této 
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technických podkladů jednotlivých výrobců. Součástí diplomové práce jsou výkresy, 
textová část, výpočty, výpis skladeb a výrobků, posouzení z hlediska stavební fyziky, 
požárně bezpečnostní řešení a specializace betonových konstrukcí a vytápění.   
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