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ABSTRAKT  
Diplomová práce byla zpracována jako projektová dokumentace pro provedení stavby. 
Navrženým objektem je administrativní budova v Praze. Budova má 4 nadzemní a 1 podzemní 
podlaží. V nadzemních podlažích jsou umístěny kancelářské prostory, v podzemním podlaží 
byly navrženy garáže. Jako konstrukční systém byl zvolen železobetonový monolitický skelet 
s průvlaky.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Administrativní budova, železobetonový monolitický skelet, garáže  

ABSTRACT  
This diploma thesis was prepared as a construction project documentation. The proposed 
building is an office building in Prague. The building has 4 above-ground floors and 
1 underground floor. On the above-ground floors the office spaces are located, while the 
underground floor is designated as garages. Monolithic reinforced concrete skeleton with 
beams was chosen as the construction system.  
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Office building, monolithic reinforced concrete skeleton, garages  
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ÚVOD 
 Diplomová práce řeší projekt administrativní budovy. Objekt byl navržen v Praze na 

rovinatém nezastaveném pozemku. Konstrukční systém byl navržen jako železobetonový 

monolitický skelet s průvlaky.  

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout administrativní budovu s rozsahem práce ve 

stupni dokumentace pro provedení stavby s ohledem na normy a požadavky.  

 Dokumentace obsahuje část A Průvodní zpráva, část B Souhrnná technická zpráva, 

část C Situační výkresy a část D v rozsahu části D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, 

část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení a část  

D.1.4 Zhodnocení konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky. Dále obsahuje studii 

s dispozičním návrhem budovy.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  Administrativní budova  

b) místo stavby: ulice Jeremiášova, Praha 13 

 katastrální území Praha Stodůlky 

 číslo parcely 2131/514 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   VUT FAST 

Adresa:   Veveří 331/95,  

    602 00 Brno-střed, Česko 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel projektové dokumentace:   Bc. Assem Nukeyeva 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

SO 01 – Administrativní budova 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 -  Studie 

 - Katastrální mapa dotčených pozemků 

 - Příslušné normy ČSN, ČSN EN a vyhlášky 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

 Budova je umístěna na pozemku s parcelním číslem 2131/514 v katastrálním obci 

Praha a katastrálním území Stodůlky. Výměra pozemku je 4594 m2. Území je 

nezastavené, povrch je zatravněný a roste na něm hodně stromů a keřů.  

Stavba je napojena na technickou a dopravní infrastrukturu: vedle pozemku vedou 

silnice ulice Jeremiášova, v těsné blízkosti je umístěna autobusová zastávka 

Archeologická.  

Na sousedních parcelách jsou umístěny administrativní budovy, restaurace, školy, 

hotely a park. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území, 

 Není předmětem této práce. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Není předmětem této práce. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů –  

 V rámci práce nebyly provedeny žádné průzkumy. Z geologické mapy byly zjištěny 

základové poměry území. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 - Stavba se nenachází v chráněném území. 

 - Stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace. 

 - Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou stavbou dotčena chráněná území a přírodní 

památky.  

 - Z hlediska dopravy: ochranné pásmo letiště s výškovým omezením staveb do výšky 

VVP. 

 - Z hlediska technické infrastruktury: 

 Před zahájením stavby je potřena vytyčit všechny stávající inženýrské sítě. 

 Souběh a křížení nově budovaných přípojek inženýrských sítí s ostatními 

podzemními inženýrskými sítěmi bude řešen v souladu s ČSN 736005 s ohledem na 

vyjádření jednotlivých správci sítí. 

 Nad stávajícími podzemními rozvody a v jejich ochranném pásmu nebudou 

umisťovány žádné objekty zařízení staveniště. 

 

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 

Průměr potrubí do 500 mm - pásmo 1,5 m, 

průměr potrubí větší než 500 mm - pásmo 2,5 m, 

průměr potrubí 200 mm uloženého ve větší hloubce než 2,5 m - pásmo 3,5 m. 

 

Ochranné pásmo plynovodu 

Nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce - pásmo 1 m, 

ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu, ostatních přípojek aj. - pásmo 4 m, 

technologické stavby - pásmo 4 m od svého půdorysu. 

 

Ochranná pásma vysokého napětí (VN) 

Nadzemní vedení 

U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně, 

- pro vodiče bez izolace - pásmo 7 m; 

- pro vodiče s izolací základní - pásmo 2 m; 

- pro závěsná kabelová vedení - pásmo 1 m; 
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U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně, 

- pro vodiče bez izolace - pásmo 12 m; 

- pro vodiče s izolací základní - pásmo 5 m; 

U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - pásmo 15 m, 

U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - pásmo 20 m, 

U napětí nad 400 kV - pásmo 30 m, 

U závěsného kabelového vedení 110 kV - pásmo 2 m, 

U zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - pásmo 1 m. 

 

Podzemní vedení 

Vedení do napětí 110 kV včetně - pásmo 1 m, 

Vedení s napětím nad 110 kV - pásmo 3 m. 

 

Ostatní ochranná pásma 

Ochranné pásmo silnice 

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní 

komunikace I. třídy, 

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 

třídy a místní komunikace II. třídy. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

 Stavba se nenachází poddolovaném území, ani v záplavovém území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 

Objekt je navržen v souladu s platnými normami a vyhláškami. Produkování emisí 

a znečišťování ovzduší je minimální. Zásahy v důsledku předpokládané realizace stavby 

nebudou mít za následek narušení ekologické stability krajiny. V okolí nejsou žádné 

ekologické zátěže.  

Hygienická nezávadnost stavby bude zajištěna použitím schválených výrobků, které 
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splňují příslušná ustanovení a normy a také budou dodrženy správné technologie 

výstavby. Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a objekty na nich umístěné.  

Odtokové poměry nebudou v řešeném území významně ovlivněny stavbou. Řešení 

dešťových vod z navrženého objektu bude do stávající dešťové kanalizační sítě.  

 V důsledku provedení stavby nedoje k ovlivnění podloží.  

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Asanace ve smyslu souboru opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať 

už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek, není 

uvažována. 

 Demolice není uvažována v rámci projektu. 

 Kácení dřevin se musí provádět mimo vegetační a mimo hnízdní období (kromě 

března až června). 

 Po dobu kácení dřevin a se doporučuje provádět biologický dozor. 

 Dřeviny a keře v blízkosti stavby, které budou zachovány, před započetím výstavby 

technicky se musí ochránit před mechanickým poškozením dle ČSN 83 9061. V případě 

poškození dřevin je nutné zajistit odborným způsobem, stanoveným biologickým 

dozorem, urychlené ošetření a učinění opatření, stanovená biologickým dozorem, k 

zabránění opakování poškození.  

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavba nemá žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu ani lesního 

půdního fondu. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 

bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Budova bude napojena na vodovod, plynovod, kanalizaci a elektro vedení na 

jižní straně od objektu novými přípojkami. Přístup na staveniště je z ulice Jeremiášova. 
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

 Nejsou žádné vazby ani související investice 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí, 

 Stavba bude provedena na pozemku s parcelním číslem 2131/514 v katastrálním obci 

Praha a katastrálním území Stodůlky. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby;  

 Jedná se o novostavbu administrativní budovy 

 

b) účel užívání stavby 

 Po dokončení prací stavba bude sloužit převážně jako administrativní budova 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z 

technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

  Není předmětem této práce 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Není předmětem této práce 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

apod. 

- zastavěná plocha: 854,59 m2 

- obestavěný prostor: 17 000 m3 

- užitná plocha: 3776 m2 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Bilance potřeby vody  

Pitná voda 

administrativa - WC, umyvadla a tekoucí teplá voda  

100 osob*14 m3/os.rok=1400 m3/rok  

 

Hospodaření s dešťovou vodou  

Plocha střechy = 855 m2 

součinitel =0,9 

redukovaná plocha = 770 m2 
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Retenční objem 56,9 m3 

 

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude odváděna do retenční nádrže o objemu min. 57 

m3. Odtok z retenčních nádrží do veřejné kanalizace bude regulován na požadované 

množství.  

 

Třída energetické náročnosti budovy C – podrobněji viz část D.1.4 Zhodnocení 

konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy 

 Dělení stavby na etapy: 

 Stavba proběhne v jediné etapě. Etapa bude členěna na následující fáze: 

 - kacení dřevin  

 - provádění přeložek a přípojek inženýrských sítí  

 - provádění zajištění a hloubení stavební jámy 

 - provádění stavby 
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 - dokončovací práce  

 Odhadovaný termín výstavby:  

 - zahájení   06/2021 

 - dokončení:   06/2023  

Celkové trvání výstavby je odhadováno na 24 měsíců. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 D.1.1.a Technická zpráva 

1. Účel objektu  

 Navržený objekt má sloužit jako administrativní budova 

 

2. Materiálové a dispoziční řešení stavby 

 Jedná se o administrativní budovu, která má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. 

Řešený objekt je půdorysně obdélníkového tvaru o rozměrech 45,70 x 18,70 m.  

V 1.- 4. nadzemních podlažích jsou umístěny kancelářské místnosti a prostory typu open 

space, v 1.PP jsou umístěna garážová stání a technické zázemí objektu. 

 Nosné konstrukce objektu jsou železobetonové monolitické. 

 V suterénní a nadzemních částech objektu nosný systém je tvořen železobetonovým 

monolitickým skeletem se ztužujícími jádry, doplněný průvlaky. Po obvodě v 1.PP jsou 

umístěny železobetonové stěny z vodonepropustného betonu. 

 Objekt je založen na základové desce z vodonepropustného betonu. Stěny suterénu 

vytvářejí spolu se základovou deskou suterénní „bílou vanu“. 

Železobetonové deskové schodišťově je tříramenné, ramena jsou prefabrikovaná. 

 

3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

 Požární bezpečnost stavby 

 Požárně – bezpečnostní řešení stavby administrativní budovy je zpracováno v 

samostatné příloze projektové dokumentace (příloha D.1.3) a zohledněno v návrhu 

vlastního objektu včetně technických zařízení. 

 Prostupy technických rozvodů požárními stěnami a stropy musí být prokazatelně 

protipožárně utěsněny (s možností kontroly) a označeny ve shodě s předpisy.  

 

 Zemní práce, zajištění stavební jámy 

 Sejmutí ornice a terénní úpravy budou provedeny v rámci přípravných prací. 

 V rámci zemních prací bude vyhlouben výkop ve sklonu 1:2 pro základovou desku. 

V rámci výkopových prací bude provedeno zpevnění svahu proti sesunutí. Půdorysné 
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rozměry dna stavební jámy jsou dány obrysem podzemní stěny. Hloubka dna stavební 

jámy je dána tvarem základových konstrukcí a je patrna z výkresu. 

 

 V úrovni základové spáry bude uložen podkladní beton. Uložení podkladního betonu 

musí následovat bezprostředně po očištění základové spáry, aby nedošlo k znehodnocení 

zemin atmosférickými srážkami. Stavební jáma bude zajištěna podzemními 

monolitickými stěny tl. 300 mm. 

  Pod úroveň základové spáry zasahují dojezdy výtahů. 

 

 Základy a spodní stavba 

 Založení administrativní budovy je navrženo jako plošné na železobetonové 

monolitické desce tl. 500 mm. Základová deska a suterénní stěny tl.300 mm spolu tvoří 

systém „bílá vana“. Veškeré prostupy a pracovní spáry budou ošetřeny těsnicími prvky.  

 V místech dojezdů výtahů je deska lokálně snížena. 

 Základová deska i suterénní stěny budou provedeny z vodostavebního betonu 

s užitím krystalizační přísad. Při návrhu výztuže je nutné počítat s maximální přípustnou 

šířkou trhliny 0,3 mm a krytím na spodní straně 50 mm. Konstrukce musí být na horním 

povrchu chráněna stěrkou, která ji bude chránit před působením chemických látek 

(chloridy, ropné látky, atd.) a mechanickým opotřebením. 

 

 Nosné konstrukce 

 Nosné konstrukce objektu jsou železobetonové, monolitické. V celém objektu se 

jedná o železobetonový monolitický skelet se ztužujícími jádry a průvlaky.  

 Suterén objektu tvoří obvodové železobetonové stěny (tl. 300 mm) a železobetonové 

sloupy a stěny (tl. 200 mm) v modulových osách respektující garážová stání a komunikaci 

v suterénu. 

 Šachty výtahů jsou odděleny od sousedních nosných konstrukcí. Železobetonová 

schodišťová ramena jsou prefabrikovaná. 

 Stěny suterénu vytvářejí spolu se základovou deskou suterénní „bílou vanu“. 

Podrobnější popis hlavních konstrukčních prvků je uveden v tech. zprávě konstrukční 

části projektu (příloha D.1.2). 
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 Ve výkresech tvarů jsou zakresleny všechny šachty a větší prostupy 

železobetonovými konstrukcemi potřebné pro vnitřní instalace. Otvory pro instalace do 

rozměru 100 x 100 mm nemusí být zakresleny v dokumentaci. Dodavatel zajistí jejich 

provedení dle výkresů instalací TZB. Stejně nejsou s výjimkou otvorů pro páteřní 

rozvody v dokumentaci zakresleny úpravy potřebné pro elektroinstalaci. 

 

 Schodiště, výtahové šachty 

 Schodišťová ramena jsou prefabrikována. Ramena jsou přímá, oddilatována od 

okolních svislých konstrukcí a uložena na ozuby monolitických podest prostřednictvím 

pryžových podložek. Všechna schodiště jsou tříramenná, situovaná vedle výtahových 

šachet s monolitickou železobetonovou mezipodestou. 

 V budově jsou navrženy dvě komunikační jádra se schodištěm a výtahem, propojující 

všechna podlaží. Základní geometrie stupňů těchto hlavních schodišť v nadzemních 

podlažích je 166 / 298 mm při sklonu ramene 29°. 

 Ramena všech schodišť jsou uložena na podesty prostřednictvím pryžových bloků a 

jsou dilatována od železobetonových schodišťových stěn 20 mm spárou (omezení 

přenosu kročejového hluku do sousedních chráněných prostor). 

 Stupnice schodišťových stupňů a podest jsou tvořeny keramickou dlažbou. 

 Schodiště mají ocelová zábradlí s madly, kotvená přes patní plech kotevními šrouby. 

 Schodišťové prostory jsou ve 2. – 4. NP přirozeně osvětleny okny v kombinaci s 

umělým osvětlením spínaným v závislosti na intenzitě denního osvětlení.  

 Železobetonové stěny výtahových šachet tl. 200 mm jsou s výjimkou základových 

desek dilatovány od sousedních stěn spárou tl. 20 mm vyplněnou pružnými deskami EPS, 

od navazujících stropních desek jsou dilatovány spárovými deskami. 

 

 Výtahy 

 V souboru jsou instalovány celkem 2 osobní výtahy (v každém jádru jeden), 

propojujících všechna podlaží. Šachty jsou železobetonové a jsou dilatovány od okolních 

konstrukcí s výjimkou základových desek. Tvoří samostatný požární úsek.

 Referenčně je uvažováno s výtahy KONE, MonoSpace 500 o jmenovité nosnosti 

11500 kg / max.15 osob, rozměry výtahové šachty 1900 / 2000 mm rychlost 1,75 m/s. 

Výtahy jsou trakční, s frekvenčně řízeným elektromechanickým pohonem s plynulou 
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regulací umístěným v šachtě, řídícím rozvaděčem v nejvyšší stanici v rámu výtahu, s 

digitální hláskou napojitelnou na IP telefon, se sběrem směrem dolů, vnitřními 

půdorysnými rozměry kabiny min. 1600 x 1500 mm. Dveře kabiny i šachty jsou 

samočinně vodorovně posuvné, světlé šířky 1400 mm. 

 Provedení kabin: nerez – stěny, strop - nerez brus, podlaha černý granit; boční stěna 

zrcadlo celoplošně; úprava šachetních dveří a rámu: základní nátěr + vrchní nástřik RAL 

9006. 

 Vybavení kabiny výtahu vyhoví užívání handicapovanými lidmi ve shodě s 

vyhláškou č.398/2009 Sb. 

 

 Obvodový plášť 

 Fasádní stěny jsou provedeny jako cihelné, popř. železobetonové a budou v plném 

rozsahu opláštěny vnějším kontaktním tepelně izolačním systémem z minerální vlny či 

EPS. Povrch fasády tvoří silikátová omítka zrnitosti 2 mm.  

 Barevné řešení obvodového pláště je patrné z výkresů pohledů (příloha č. D.1.1.06), 

uplatňují se zde barvy RAL 7046, RAL 7035. 

 Soklové části jsou opatřeny izolantem na bázi fasádních soklových desek EPS. 

Povrch soklů objektu je upraven soklovou omítkou.  

  

 Konstrukce zastřešení 

 Hlavní střecha je navržena jednoplášťová. Hlavní hydroizolací tvoří mPVC folie 

s výztužnou vložkou. 

 Střešní terasa v 4NP je navržena jako jednoplášťová. Hydroizolační souvrství je z  

2 x SBS modifikovaných asfaltových pásů: horní pás polyesterová rohož min. 200g/m2, 

spodní pás - skleněná tkanina min. 200 g/m2. Nášlapná horní vrstva je z betonových 

dlaždic 400*400*50 na výškově nastavitelných podložkách (10-130 mm). Terasa bude 

vybavena bezpečnostním ocelovým zábradlím se skleněnou výplní. 

 

 Zpevněné plochy 

 Zpevněné plochy u vchodu a u chodníků budou provedeny z betonové dlažby kladené 

na vrstvě z písku a drceného kameniva. 
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 Omítky 

 Vnější omítky jsou tvořeny silikátovou omítkou barvy RAL 7046 a RAL 7035: 

minerální jednosložková omítka pastovité konzistence, vysoce paropropustná, použitelná 

v exteriéru, odolná vůči povětrnostním vlivům. 

 Vnitřní omítky jsou navrženy jako jednovrstvé vápenocementové štukové 

omítky s vysokou přídržností a pevností v ohybu. Omítka obsahuje speciální přísadu, 

která po vytvrzení omítky vytvoří celoplošně armovací vrstvu.  

 

 Obklady 

 V kuchyňkách a v prostorách WC povrchovou úpravu stěn tvoří obklady rozměrů 

30x60 a je potřeba celý obklad vyspárovat epoxidovou spárovací hmotou. 

 

 Podlahy 

 V kancelářských prostorech a na chodbách s open space je navržená laminátová 

plovoucí podlaha Quick-Step. Na záchodech a umyvárnách nášlapnou vrstvu podlahy 

tvoři keramická dlažba do tmelu se součinitelem smykového tření min 0,3. Roznášecí 

vrstvu tvoří samonivelační anhydritový potěr CA – C20 – F4 a vrstva je uložena na 

akustické kročejové izolaci.  

 

 Příčky 

 V budově jsou navrženy SDK příčky tl. 100 mm Rigips se vzduchovou 

neprůzvučnosti Rw=57 dB. 

 Dále jsou navrženy zděné příčky tl. 200 mm z cihel HELUZ AKU P15. 

  

 Podhledy 

 V projektu byly navrženy sádrokartonové podhledy tl. 500 mm na ocelovém 

závěsném systému s minerální izolaci. 

 

 Zámečnické práce 

 Zámečnické konstrukce budou zhotoveny z konstrukční oceli. Povrchová úprava 

prvků – žárové zinkování 
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 Klempířské práce 

 Vyrobené díly budou provedeny v souladu s detaily dle předpisů výrobce. Jedná se 

o veškeré oplechování atiky a parapetů oken.  

 

 Výplně otvorů 

 Viz příloha výpis prvku 

 

 Vytápění 

 Objekt bude připojen na lokální teplovodní síť. V budově je navrženo centralizované 

zásobování teplem (CZT). Předávací stanice – výměník je umístěna v technické místnosti 

v 1PP, která bude samostatným požárním úsekem. Výměník bude zajišťovat přípravu 

otopné vody pro vytápění a také přípravu topné vody pro vzduchotechniku. 

 Vlastním zdrojem tepla v jednotlivých místnostech bude teplá voda rozvedená do 

deskových topných těles RADIK.  

 

 Chlazení 

 Chlazené budov bude zajištěno vzduchotechnikou. 

 

 Větrání 

 V budově bude v kuchyňkách, na WC a v CHÚC zajištěno nucené větrání pomocí 

VZT rozvodů napojených na páteřní rozvody v instalačních šachtách s vyústěním nad 

střechy budovy. VZT potrubí bude z nehořlavého materiálu – plechové.  

 V kancelářských prostorech bude převážně větrání přirozeným způsobem  
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4. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí  

 V celém průběhu stavební činnosti i ve fázi jejích přípravných prací musí být všemi 

pracovníky stavby důsledně dodržována všechna opatření a zákonné předpisy k zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi. 

 Po celou dobu výstavby budovy bude na staveništi zajištěn odborný stavební dozor 

a dodržován bezpečnostní režim vstupu na staveniště. Staveniště bude oploceno, 

osvětleno, stavební jáma zajištěna.  

 Výběr z dotčených norem dotýkajících se problematiky bezpečnosti práce : zákon č. 

183/2006 Sb. stavební zákon; zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení 

vlády č. 441/2004 Sb.; nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky; nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se 

stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru; nařízení vlády č. 378/2001 

Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí; nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým 

se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 

okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu; 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků; nařízení vlády č 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.262/2006 Sb. - zákoník 

práce. 
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5. Stavební fyzika 

 Denní osvětlení je zajištěno navrženými okny. Umělé osvětlení bude zajištěno 

jednotlivými svítidly. 

 Nouzové osvětlení chráněných i nechráněných únikových cest, hromadných garáží a 

chodby bude řešeno svítidly s vlastním záložním zdrojem a musí odpovídat ČSN EN 

1838. Nouzové osvětlení bude s minimální funkčností v době požáru 15 minut.  

 Tepelně-technické posouzení a akustické posouzení podrobněji viz samostatná 

příloha D1:4 Zhodnocení konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky 

 

6. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení;  

 Všechny použité materiály jsou certifikované a souhlasí s požadavky projektové 

dokumentace administrativní budovy. 

 

7. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

 V projektové dokumentaci se neuvažuje s použitím netradičních technologických 

postupů a zvláštních požadavků na provádění. 

 

8. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele  

 Není předmětem této práce  

 

9.  stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami  

 Není předmětem této práce 
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10.  výpis použitých norem. 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 

ČSN 73 0802 – PBS. Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 – PBS. Společná ustanovení 

ČSN 73 0818 – PBS. Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0821 ed. 2 – PBS. Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0833 – PBS. Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0872 – PBS. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 

ČSN 73 0873 – PBS. Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0875 – PBS. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace 

v rámci požárně bezpečnostního řešení 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov -Část 1: Terminologie. 

ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov -Část 2: Požadavky. 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov -Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov -Část 4: Výpočtové metody. 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

ČSN 730525 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky -Všeobecné zásady. 

ČSN 730527 -Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky -Prostory pro kulturní 

účely -Prostory ve školách -Prostory pro veřejné účely. 

ČSN EN1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 206 + A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 1996-1-1 +A1 Navrhování zděných konstrukcí 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout administrativní budovu, umístěnou 

v Praze 13, Stodůlky. Rozsah práce byl dán vyhláškou č. 499/2006 Sb. a zadáním 

vedoucí práce. 

Výsledkem je vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby 

administrativní budovy s kompletním návrhem vhodného konstrukčního systému, 

posouzením konstrukcí a prvků z požárního hlediska, z hlediska stavební fyziky a 

vyřešení jednotlivých detailů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Normy: 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 

ČSN 73 0802 – PBS. Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 – PBS. Společná ustanovení 

ČSN 73 0818 – PBS. Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0821 ed. 2 – PBS. Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0833 – PBS. Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0872 – PBS. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 

ČSN 73 0873 – PBS. Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0875 – PBS. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace 

v rámci požárně bezpečnostního řešení 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov -Část 1: Terminologie. 

ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov -Část 2: Požadavky. 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov -Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov -Část 4: Výpočtové metody. 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

ČSN 730525 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky -Všeobecné zásady. 

ČSN 730527 -Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky -Prostory pro kulturní 

účely -Prostory ve školách -Prostory pro veřejné účely. 

ČSN EN1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 206 + A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 1996-1-1 +A1 Navrhování zděných konstrukcí 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

PP podzemní podlaží 

NP nadzemní podlaží 

SO stavební objekt 

DPS dokumentace pro provedení stavby 

ČSN česká státní norma 

EN evropská norma 

PT původní terén 

UT upravený terén 

B.p.v. Výškový systém – Balt po vyrovnání  

XPS extrudovaný polystyren 

EPS expandovaný polystyren 

PE Polyethylen 

SDK sádrokarton 

ŽB železobeton 

PP polypropylen 

PVC  polyvinylchlorid 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

CHÚC chráněná úniková cesta 

NÚC nechráněná úniková cesta 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

k.ú. katastrální území 

p.č. parcelní číslo 

tl. Tloušťka 

vč. včetně 

Sb.  sbírka 

č. číslo 

VZT vzduchotechnika 

CZT centralizované zásobování teplem 
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