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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace provádění stavby 

administrativní budovy. Objekt je navržen jako samostatně stojící budova se třemi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. V podzemním podlaží se nachází 

hromadná garáž a v nadzemních podlažích jsou kancelářské prostory. Konstrukční 

systém objektu je železobetonový monolitický skelet. Střecha objektu je plochá.  

  

Klíčová slova 

administrativní budova, železobetonový monolitický skelet, plochá střecha, 

provětrávaná fasáda, hromadná garáž  

  

  

  

Abstract 

The purpose of this diploma thesis is the processing of the project documentation of 

office building. The object is designed as a detached building with three floors and with 

one basement. A collective garage is situated in the basement and office spaces are 

situated on the floors. The structural system of the building is reinforced concrete 

skeleton. The roof of the building is flat.  

  

Keywords 

office building, reinforced concrete skeleton, flat roof, ventilated facade, collective 

garage  
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ÚVOD  

 Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace provádění 

stavby administrativní budovy. Objekt je navržen jako samostatně stojící budova se 

třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím na rovinném terénu. V podzemním 

podlaží se nachází hromadná garáž a v nadzemních podlažích jsou kancelářské prostory 

s hygienickým zázemím pro zaměstnance. Konstrukční systém objektu je 

železobetonový monolitický skelet. Střecha objektu je plochá. Cílem této práce je 

vypracování projektu budovy, která vytvoří příjemné a funkční pracovní prostředí pro 

zaměstnance.  

 Součástí hlavní textové části jsou zprávy – průvodní, souhrnná technická a 

technická zpráva pro architektonicko–stavební řešení. V přílohách jsou obsaženy 

přípravné a studijní práce, potřebné výkresy pro projektovou dokumentaci provedení 

stavby, požárně bezpečnostní řešení, stavební fyzika, ve které je obsaženo tepelně 

technické posouzení.  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Administrativní budova 

 

b) místo stavby 

Znojemská,  

586 01 Jihlava 

k.ú. Jihlava (okres Jihlava); 659673 

parcela číslo 5535/10 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

ACO Industries k.s. 

Havlíčkova 260 

582 22 Přibyslav 

IČ: 48119458 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bc. Eliška Pometlová 

Česká Jablonná 28 

582 22 Přibyslav 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena 

Bylo vydáno stavební povolení. 

Stavební úřad 

Masarykovo nám. 97/1 

586 01 Jihlava 
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b) základní informace o dokumentaci 

 Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. 

 

c) další podklady 

- výsledky inženýrsko-geologického průzkumu dané lokality, hydrogeologického 

průzkumu a radonového průzkumu 

- získané informace z projednání s investorem 

- mapové podklady a ortofotomapa - seznam.cz, google.cz, nahlizenidokn.cz 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Nově zbudovaná administrativní budova se nachází v jižní části města Jihlava 

při ulici Znojemská na parcele č. 5535/10. Stavební pozemek v současné době není 

zastavěn a není ani jinak využíván. Celková výměra pozemku je 14600 m
2
. Pozemek je 

zastavěn pouze z části, zbylé plochy budou využity pro další výstavbu v budoucnu.  

 

d) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Parcela se nenachází v CHKO, památkové rezervaci ani v záplavovém území. 

 

e) údaje o odtokových poměrech 

 Srážková voda ze střechy a ze zpevněných ploch bude dešťovou kanalizací 

vedena do veřejné dešťové kanalizace. Z okolí stavby je odvedení dešťové vody 

zajištěno povrchovým vsakem.  

 

f) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platným Územním plánem 

města Jihlava i jeho pozdějších změn dle § 52 zákona č. 183 / 2006 Sb. Poslední změna 

byla z června 2013. 
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g) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací. 

 Na území není vydán žádný regulační plán. Stavba je navržena v souladu s 

územním rozhodnutím. 

 

h) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy v celém rozsahu. 

 

i) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

 

j) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Z hlediska využití území nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

k) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Nejsou známy žádné související ani podmiňující investice. 

 

l) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Seznam sousedních pozemků: 

parc.č.  5535/1- JUDr. Václav Novák Ph.D., Bc Marie Nováková, Lípová 75/3,   

   586 01 Jihlava 

  - orná půda 

 5535/18 - S.O.K. real, a.s., Hrotovická-Průmyslová zóna 162, 674 01 Střítež 

    - orná půda 

 5535/28 - Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 

    - ostatní plocha 

 5535/40 - Společenství vlastníků 

    - ostatní plocha 

 5535/49 - Společenství vlastníků 

    - zahrada 
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 5535/52 - Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 

    - ostatní plocha 

 6000 - Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 

          - ostatní plocha 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novou stavbu. 

 

b) účel užívání 

 Stavba bude sloužit pro projekční a prezentační činnost soukromé firmy. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

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

apod.) 

 Stavba není chráněna podle žádných právních předpisů. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy technické požadavky na 

stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby včetně změn 

provedených vyhláškou č. 20/2012 Sb. Dále byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb. 

 

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

jiných právních předpisů 

 Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace.  
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

Zastavěná plocha:  932,78 m
2
 

Obestavěný prostor:  15244,72 m
3
 

Užitná plocha:   3091,85 m
2 

Počet podlaží:   4 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Počet pracovníků:  68 

Počet parkovacích stání: 66 

 

i) 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.) 

 Dešťové vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Voda z nezpevněných 

ploch bude vsakována na pozemku. Objekt bude vytápěn radiátory pomocí plynu. 

Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí stavby. Vznikající odpady 

budou likvidovány. Budova spadá do třídy energetické náročnosti C - vyhovující. 

 

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

etapy) 

 Předpokládaný termín zahájení výstavby je duben 2017 a předpokládané 

dokončení stavby je září 2019. 

 

k) orientační náklady stavby 

 Orientační náklady na stavbu jsou stanoveny na 76 220 000 Kč. 
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A.5 Členění stavby na objekty technická a technologická 

zařízení 

SO 01 Administrativní budova 

SO 02 Chodníky 

SO 03 Komunikace a parkoviště 

SO 04 Terénní úpravy 

SO 05 Plochy zeleně 

SO 06 Kanalizační přípojka 

SO 07 Dešťová přípojka 

SO 08 Vodovodní přípojka 

SO 09 Plynová přípojka 

SO 10 Přípojka sdělovacího vedení 

SO 11 Přípojka silového vedení nízkého napětí 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Brno, leden 2016       Bc. Eliška Pometlová 

          

         .............................. 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek se nachází v jižní části města Jihlava. Terén pozemku je 

rovinatý. Vjezd na pozemek je ze západní strany z ulice Znojemská. V katastru 

nemovitostí je veden jako ostatní plocha, není zastavěn a nijak funkčně využíván. Na 

pozemku se nachází travnatý porost.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Z výsledků vyplynulo, že podloží je vhodné pro založení stavby na základových pásech 

a základových patkách. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 9,6 m pod 

původním terénem. Byl proveden radonový průzkum, který zjistil, že hladina 

radonového rizika je nízká. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nadzemních a podzemních vedení jsou 

dána příslušnými správci sítí a dotčenými orgány. Stavba nenarušuje žádné z těchto 

ochranných pásem. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.  

 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

poměry v území 

 Stavba během užívání nebude nepříznivě působit na okolní domy a nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí ve svém okolí. Stavbou nebudou dotčeny stávající 

odtokové poměry daného území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku se nenachází žádné jiné objekty, které by musely být zbourány a 

ani dřeviny, které by bylo nutné odstranit.  
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 Parcela není evidována v zemědělském půdním fondu ani není určena pro plnění 

funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

 Objekt bude napojen na stávající veřejné sítě. Budou vybudovány nové přípojky 

vodovodu, elektrické energie, splaškové a dešťové kanalizace, plynu a sdělovacích 

kabelů. Při realizaci budou dodržena ochranná pásma inženýrských sítí. Pozemek bude 

dopravně napojen na přilehlou komunikaci ulice Znojemská. Dojde k vybudování 

sjezdu pro podzemní hromadné garáže.  

 

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

 Stavba nemá bezprostřední časové vazby na okolní výstavbu. Se stavbou nejsou 

provázány žádné související a podmiňující investice.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude sloužit pro projekční a prezentační činnost soukromé firmy.  

 

Zastavěná plocha:  932,78 m
2
 

Obestavěný prostor:  15244,72 m
3
 

Užitná plocha:   3091,85 m
2 

Počet podlaží:   4 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Počet pracovníků:  68 

Počet parkovacích stání: 66 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Na území nejsou vydána žádná regulační opatření. Administrativní budova je 

postavena v souladu s územním plánem. Na pojení na stávající komunikaci je ze 

západní strany pozemku. Zastavěné plocha pozemku je 932,78 m
2
. Pozemek je zastavěn 

pouze z části, zbylé plochy budou použity pro výstavbu v budoucnu.  

 

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

řešení  

 Navrhovaná administrativní budova je čtyřpodlažní. Objekt má tři nadzemní a 

jedno podzemní podlaží. Budova má tvar obdélníku, který z jedné strany schodovitě 

ustupuje. Budova je navržena rovnoběžně s ulicí Znojemská. V prvním nadzemním 

podlaží je obvodová stěna posunuta dovnitř objektu, aby tvořila závětří před vstupem do 

budovy. Ve třetím nadzemním podlaží obvodová konstrukce ustupuje, aby vznikla 

terasa. Budova je zastřešena plochou střechou. Příjezd k objektu je po asfaltové 

komunikaci a chodníky kolem budovy jsou zpevněné betonovou zámkovou dlažbou.  

 Fasáda objektu je tvořena vláknocementovými deskami v barevné kombinaci 

bílé (Pearl 901) a šedé (Flint 921) o matném povrchu. Sokl je tvořen mozaikovou 

omítkou barvy šedé. Okna jsou hliníková a budou opatřena vnějšími žaluziemi.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Jedná se o administrativní objekt s kancelářskými prostorami. Vchod do budovy 

je ze západní strany. V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž pro parkování 

osobních automobilů zaměstnanců a technická místnost pro zařízení k vnější údržbě 

objektu. V nadzemních podlažích jsou po obvodě budovy umístěny kanceláře, zasedací 

místnosti a schodišťový prostor. V jádře budovy je umístěno sociální zařízení, 

kuchyňky, sklady a archiv. Technická místnost je umístěna vedle schodišťového 

prostoru v 1NP a strojovna vzduchotechniky ve 3NP. Za vstupem do budovy je zádveří, 

na které navazuje hala s recepcí. V prvním nadzemním podlaží je také umístěn bufet pro 

zaměstnance. Příjezd k objektu je z hlavní komunikace na západní strany pozemku.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Celá budova je řešena jako bezbariérová. Přístup do objektu i vnitřní prostory 

splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Před budovou jsou vyhrazena tři 

parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do objektu 

je po šikmé rampě. V objektu se nachází dva výtahy. Veškeré výškové rozdíly, kromě 

přístupu na terasu ve 3NP, která není řešena bezbariérově, jsou do 20 mm.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Celá stavba je navržena tak, aby odpovídala vyhlášce č. 269/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích na stavbu. Výška zábradlí schodiště a terasy je 1000 

mm. Vodorovné mezery v zábradlí nejsou širší než 180 mm. Pochůzné plochy schodišť 

budou opatřeny protiskluznou ochranou. Veškeré použité materiály jsou zdravotně 

nezávadné a neuvolňují nebezpečné výpary. Stavba je navržena a bude provedena 

takovým způsobem, aby při jejím užívání nedošlo k úrazu uvnitř nebo v blízkosti 

objektu.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Jedná se o novostavbu administrativní budovy, která má tři nadzemní podlaží a 

jedno podzemní podlaží. Konstrukční systém tvoří železobetonový monolitický skelet, 

který se skládá ze sloupů a lokálně podepřených stropních desek s krajním ztužujícím 

trámem. Výplňové zdivo je z pórobetonových tvárnic YTONG P2-400. Obvodový plášť 

tvoří provětrávaná fasáda s minerální izolací tl. 160 mm. Stavba je založena na 

základových pasech a základových patkách. Vnitřní příčky jsou z příčkovek YTONG 

tl. 150 mm. Stěny podzemního podlaží jsou monolitické železobetonové tl. 400 mm, 

zateplené pěnovým polystyrenem tl. 160 mm. Okna jsou hliníková. Střecha je plochá. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

 Před započetím výkopů bude na pozemku sejmuta ornice ve vrstvě 150 -

 200 mm. Ornice bude uložena na pozemku v místě nepostiženém výstavbou a bude 
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použita ke konečným úpravám terénu. Po sejmutí ornice se provede výkop stavební 

jámy. Zemina bude uložena také na pozemku a použita na konečné úpravy. Základová 

půda je tvořena hlínou štěrkovitou. 

 

Základy 

 Objekt je založen na základových patkách, které jsou pod vnitřními sloupy a 

základových pásech, které jsou po obvodu. Základy jsou železobetonové z betonu 

C25/30 a ocelové výztuže B500B. Pod základy je podkladní beton o mocnosti 50 mm. 

Základy jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 0,30 MPa. Výpočet základů je 

uveden v příloze Výpočet základů. Podkladní betonová deska bude tloušťky 150 mm z 

betonu třídy C 20/25 vyztužená KARI sítí 6/150 × 150 mm. 

 

Svislé konstrukce 

 Nosné svislé konstrukce budou železobetonové sloupy tloušťky 400 mm. 

Suterénní obvodové stěny a ztužující stěny jsou monolitické železobetonové, tloušťky 

400 mm. Svislou konstrukci výtahové šachty tvoří monolitická železobetonová stěna 

tloušťky 250 mm. Veškeré svislé konstrukce jsou z betonu třídy C30/37 a ocelové 

výztuže B500B.  

 Nenosné obvodové zdivo v nadzemních podlažích bude z pórobetonových 

tvárnic YTONG P2-400 o rozměrech 300 × 249 ×599 mm zděných na tenkovrstvou 

zdicí maltu YTONG. 

 Vnitřní příčky budou tloušťky 150 mm provedeny z příčkovek YTONG P2-500 

o rozměrech 150 × 249 ×599 mm zděných na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG.  

  

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce ve všech podlažích je tvořena monolitickou železobetonovou 

lokálně podepřenou deskou tloušťky 260 mm. Deska je z betonu třídy C30/37 a ocelové 

výztuže B500B. Deska bude po obvodu ztužena trámem o šířce 300 mm a výšce 

600 mm, který bude součástí desky.  

 

Schodiště a výtahové šachty 

 Schodiště je monolitické železobetonové. Je dvouramenné se šířkou ramene 

1500 mm a šířkou podesty 1500 mm. Tloušťka desek podest je 160 mm, tloušťka 

schodišťové desky bez stupňů je 150 mm. Rozměry stupňů jsou 177,3 × 270 mm. 
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Schodiště bude po vnějším obvodu dilatované a osazené do tlumících podestových 

izobloků.  

 V objektu se nachází dva výtahy bez strojovny umístěné ve výtahové šachtě.  

 

Střešní konstrukce 

 Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Skladba střešního pláště je 

s klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva je tvořena spádovými tepelněizolačními 

klíny se spádem 3%. Střecha je odvodněná střešními vpustěmi DN 100 napojenými na 

vnitřní svody. V případě ucpání vpustí, jsou na střeše umístěny pojistné přepady.   

 

Instalační šachty a instalační předstěny 

 Instalační šachty jsou zděné opatřené revizními dvířky. Instalační předstěny 

jsou opláštěné sádrokartonovými šachtovými stěnami.  

 

Výplně otvorů   

  Vnější okna a dveře jsou hliníková s izolačním trojsklem (Schüco) a splňují 

doporučený součinitel prostupu tepla 1,2 W/m
2
K 

 Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkovou zárubní. Dveře do kanceláří jsou 

částečně prosklené. Na vstupu do schodišťového prostoru jsou posuvné dveře osazené 

do prosklené příčky. 

 

Vnější úpravy povrchů 

 Na objektu je provětrávaná fasáda. Budova je celoplošně zateplená tepelnou 

izolací z minerální vlny. Pohledová vrstva je tvořena vláknocementovými deskami v 

barevné kombinaci šedé a bílé připevněné k hliníkovému roštu. Na sokl je použita 

mozaiková omítka. Výška soklu je 0,3 m. 

 

Vnitřní úpravy povrchů 

 Vnitřní omítky stěn budou vápenocementové tloušťky 10 mm. V hygienických 

místnostech budou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 2  m nad podlahou. 

Na stropech budou sádrokartonové podhledy zavěšené na hliníkovém roštu. V prostoru 

nad podhledy budou vedeny instalace.  
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Podlahy 

 Nášlapné vrstvy jsou řešeny dle jednotlivých účelů místností jako keramická 

dlažba, marmoleum (přírodní linoleum), polyuretanová stěrka. Roznášecí vrstva 

podlahy bude od svislých konstrukcí dilatovaná vložením okrajového pásku. Přechody 

mezi jednotlivými druhy podlah budou tvořeny přechodovými lištami. Podrobné 

skladby podlah jsou uvedeny v příloze Výpis skladeb. 

 

Hydroizolace 

 Hydroizolační souvrství spodní stavby je tvořeno modifikačním asfaltovým 

pásem, který je celoplošně nataven k podkladu. Hydroizolační souvrství ploché 

jednoplášťové střechy a terasy je tvořeno dvěma asfaltovými modifikovanými pásy. 

Spodní pás je nalepen na tepelnou izolaci a vrchní pás je celoplošně natavený. 

Hydroizolační pásy jsou provedeny s minimálním přesahem 100 mm. 

 

Tepelná izolace 

 V zateplovacím systému obvodového pláště bude použita izolace z minerální 

vlny tloušťky 160 mm a bude mechanicky kotvená k podkladu. Sokl bude zateplený 

tepelnou izolací EPS Perimetr tloušťky 140 mm. V podlaze prvního nadzemního 

podlaží bude tepelně izolační vrstva tvořená expandovaným polystyrenem EPS 100 

tloušťky 160 mm. Ve skladbě ploché střechy a terasy bude použita tepelná izolace 

EPS 150, která také vytvoří potřebný sklon střechy. Tepelná izolace bude položena ve 

vrstvách, aby byly překryty spáry.  

 

Kročejová izolace 

 V podlahách mezi nadzemními podlažími je umístěna minerální izolace z 

kamenných vláken o tloušťce 30 mm. Roznášecí vrstva podlahy bude od svislých 

konstrukcí dilatovaná vložením okrajového pásku.  

 

Klempířské výrobky 

 Klempířské výrobky jsou popsány v příloze Výpis klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

 Zámečnické výrobky jsou popsány v příloze Výpis zámečnických výrobků. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby 

účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude stavba vystavena během 

užívání, nemohly způsobit zřícení stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření. 

Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, které jsou navrženy v této 

projektové dokumentaci  je zhodnocena statikem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Kanalizace 

 Splašková voda je vedena do veřejné splaškové kanalizace. Napojení na 

splaškovou kanalizaci je na západní straně pozemku. Na kanalizační přípojce je 

umístěna kanalizační šachta. Vnitřní kanalizace je vedena v instalačních šachtách nebo 

podhledu a je odvětrána na střechu. Materiál vnitřní kanalizace je polypropylen HT.  

 Dešťová voda ze střechy terasy a zpevněných okolních ploch je vedena do 

dešťové kanalizace. Přípojka dešťové kanalizace se napojuje na severní hranici 

pozemku. Na přípojce jsou umístěny revizní šachty.   

Materiál kanalizace vedené v zemi je PVC KG. 

 

Vodovod 

 Objekt je napojen na stávající vodovodní řad. Vodovodní přípojka, která vede od 

vodovodního řadu do vodoměrné šachty, je napojená v severní části pozemku. Ve 

vodoměrné šachtě je umístěna vodoměrná sestava. Vodovodní přípojka je provedena z 

HDPE 100 SDR. Vnitřní rozvody vody jsou provedeny z polypropylenových trubek a 

jsou vedeny ve stěnách nebo v instalačních šachtách. Ohřev teplé vody je zajištěn 

plynem. 

 

Vytápění 

  Objekt bude vytápěn radiátory pomocí plynu. Plynový kotel bude umístěn v 

technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. Napojení plynovodu je na severní 

straně pozemku. Na hranici pozemku je umístěna skříň HUP, ve kterém je plynoměr a 

regulátor tlaku plynu ze středotlaku na nízkotlak. Plynovodní přípojka je provedena z 

HDPE 100 SDR.  
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Elektroinstalace 

 Přípojka elektrického vedení je vedena v zemi od trafostanice po přípojkovou 

skříň, která je na hranici v severní části pozemku, a z ní následně k objektu. Vnitřní 

rozvody elektřiny jsou vedeny pod omítkami.  

 

Vzduchotechnika 

 V celém objektu je zajištěno nucené větrání. Potrubí vzduchotechniky je vedeno 

v podhledech. Strojovna vzduchotechniky se nachází ve třetím nadzemním podlaží. Na 

střeše objektu jsou umístěny nasávací a výfukové hlavice. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 Celý objekt tvoří 11 požárních úseků.  

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

P 01.1/N03   pv = 42 kg/m
2  

zatříděný do III. SPB 

P 01.2/N03    -  zatříděný do II. SPB 

P 01.3    pv = 15 kg/m
2 

 zatříděný do II. SPB 

P 01.4    pv = 30,34 kg/m
2 

zatříděný do III. SPB 

N 01.5   pv = 23,14 kg/m
2 

zatříděný do II. SPB 

Š- N 01.6/ N03   -  zatříděný do II. SPB 

Š- N 01.7/ N03   -  zatříděný do II. SPB 

Š- N 01.8/ N03   -  zatříděný do II. SPB 

N 02.9   pv = 143,29 kg/m
2 

zatříděný do VI. SPB 

N 03.10    -  zatříděný do II. SPB 

N 01.11   pv = 11,05 kg/m
2 

zatříděný do I. SPB 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 Veškeré konstrukce byly navrženy tak, aby vyhověly všem požadavkům na 

požární odolnost staveb. 
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d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 V budově se nachází jedna chráněná úniková cesta typu A, která vede na volné 

prostranství. Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802.  

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

 Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na 

sousední pozemky. 

 

f) zajištění potřebného množství vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

 V objektu jsou navrženy tři vnitřní odběrná místa požární vody, v každém 

nadzemním podlaží je jedno. Vnější odběrné místo se nachází ve vzdálenosti 25 m od 

objektu na vodovodním řadu v ulici Nad Jihlávkou. Administrativní budova je také 

vybavena přenosnými hasicími přístroji: 

P 01.1/N03 - III. 3 x PG 55A 

P 01.3 - II.   2 x PG 183 B 

P 01.4 - III.   1 x PG 43 A 

N 01.5 - II.   1 x PG 21 A 

N 02.9 - VI.   1 x PG 21 A 

N 01.11 - I.   1 x PG 21 A 

  

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

 Příjezd k posuzovanému objektu je zajištěn z veřejné komunikace ulice 

Znojemská na západní straně pozemku. Komunikace je obousměrná šířky 8 m. Šířka 

přístupové komunikace je 6 m a vede až k nástupní ploše, která se nachází před hlavním 

vchodem do objektu.  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

 Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny. Na 

potrubí jsou osazeny požární klapky.  
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i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

 CHÚC typu A bude osvětlena nouzovým osvětlením, které musí být funkční 

minimálně po dobu 15 minut. 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 V objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 

a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Budou označena místa hlavního uzávěru vody, hlavního 

uzávěru plynu, hlavního vypínače elektrického proudu a přístupy k těmto uzávěrům. 

Dále budou označeny požární hydranty, směry úniku na únikových cestách a únikové 

východy, umístění přenosných hasicích přístrojů. Značky musí být viditelné a 

rozpoznatelné i při přerušení dodávky energie.  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

 Objekt byl posuzován dle ČSN EN 73 0540 – 2:2011 + Z1:2012. Konstrukce 

objektu splňují všechny požadavky dané nornou. Podrobný výpočet je uveden složce 

č. 5 Tepelně technické posouzení. 

 

b) energetická náročnost stavby 

 Energetický štítek obálky budovy je třídy C – vyhovující. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Nebude využíváno alternativních zdrojů energie.  

 

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

  komunální prostředí 

 Hygienické limity výměny vzduchu pro pracovní prostředí kanceláří budou 

zajištěny systémem nuceného větrání. Odvod zplodin z prostorů podzemní garáže bude 

zajištěn také pomocí systému nuceného větrání. Budova má ústřední vytápění, kde 

zdrojem bude plynový kotel. Přísun čerstvé pitné vody je realizován napojením objektu 
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na veřejný vodovod. Denní osvětlení v kancelářích je zajištěno okny. Na chodbách a 

schodišti bude umělé osvětlení. Odpadní vody jsou odváděny do splaškové kanalizace. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího   

 prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Při radonovém průzkumu bylo zjištěno nízké radonové riziko. Z průzkumu 

vyplývá použití běžných hydroizolací bez zvýšených nároků na nepropustnost plynů z 

podloží. Přesto budou veškeré prostupy instalací izolační vrstvou řádně utěsněny.   

   

b) ochrana před bludnými proudy 

 Ochrana před bludnými proudy nebude řešena, výskyt v okolí nebyl prokázán.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Objekt se nenachází v oblasti, kde by byl ohrožen technickou seizmicitou. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Ochrana před hlukem je zajištěna konstrukcí obvodového pláště.  

  

e) protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v záplavovém území, ochrana tedy není nutná. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Nově budovaný objekt bude připojen k přípojkám dešťové a splaškové 

kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektrické energie a sdělovací sítě. Napojovací místa, 

délky a trasy sítí jsou znázorněny ve výkresu situace. 

 

b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

 Budou řešeny v jednotlivých projektových dokumentacích a technických 

zprávách stavebních objektů projektanty jednotlivých profesí.  
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Objekt je z jihozápadní strany napojen na místní komunikaci, ulici Znojemská.  

Příjezdová cesta je asfaltová. Vede na parkoviště před objektem a napojením na rampu 

do podzemních garáží. 

  

b) napojení území na stávající infrastrukturu 

 Objekt bude dopravně napojen na stávající pozemní komunikaci, ulici 

Znojemská a to vybudováním sjezdu.  

 

c) doprava v klidu 

 Parkovací stání pro zaměstnance jsou navržena v objektu v prvním podzemním 

podlaží a venku před objektem. Parkoviště je dostupné sjezdem z ulice Znojemská. Na 

venkovním parkovišti jsou vyhrazena stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

  Na pozemcích investora se neuvažuje s návrhem pěších nebo cyklistických 

stezek.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Po dokončení stavby budou v okolí objektu provedeny terénní úpravy. Ornice, 

která byla během výstavby depomována na nezastavěné části pozemku bude použita při 

terénních úpravách.  

 

b) použité vegetační prvky 

 Po dokončení stavby bude na pozemku provedena výsadba stromů a keřů.  

 

c) biotechnická opatření 

 Žádná biotechnická opatření nejsou uvažována. 

 



 

24 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Výstavba ani užíváním objektu nebudou negativně ovlivňovat životní prostředí. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  

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

krajině 

 V okolí objektu se nenachází žádné chráněné dřeviny, památné stromy, ani zde 

není místo, kde by se zdržovali chránění živočichové. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy 

NATURA 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovací řízení nebo stanoviska EIA 

 Vliv stavby na ŽP nebyl posuzován z hlediska EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů  

 Objekt nezasahuje do žádných ochranných pásem z hlediska ochrany životního 

prostředí, ani se na něj nevztahují žádná omezení. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Veškeré požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva budou 

splněny. Zejména je nutno v průběhu výstavby zamezit vstupu nepovolaných osob do 

prostoru staveniště. Z toho důvodu bude staveniště v celém rozsahu oploceno, u vjezdu 

na staveniště bude zřízena uzamykatelná brána a staveniště bude jasně označeno 

značkami Zákaz vstupu nepovolaným osobám.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Součástí projektové dokumentace bude komplexní výkaz výměr, který obsahuje 

výpis všech dodávek a prací včetně materiálů. Zajištění těchto materiálů je plně 

v kompetenci budoucího zhotovitele. 

 

b) odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště bude zajištěno dešťovou kanalizací, která bude zřízena pro 

zařízení staveniště. Ta bude uzpůsobena tak, aby zajistila odvodnění celého prostoru 

staveniště.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude ze západní strany napojeno na ulici Znojemská. Výjezd ze 

staveniště bude řádně označen dopravními značkami.  

 Napojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno provizorními přípojkami, 

které budou napojeny na přípojky budované pro nový objekt. Jedná se především o 

přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu a elektrické energie.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Během provádění stavby je nutné dodržet všechny příslušné normy, zákony a 

nařízení, neobtěžovat zbytečně okolí hlukem a prachem, případně světlem v nočních 

hodinách. Provádění stavby nebude negativně působit na okolní stavby a pozemky více 

než bude nezbytně nutné. 

 

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

dřevin 

 Staveniště bude po celém obvodu oploceno. Na vjezdu na staveniště bude 

zřízena uzamykatelná brána a staveniště bude jasně označeno značkami Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám. Na pozemku se nenachází žádné jiné objekty, které by musely 

být zbourány a ani dřeviny, které by bylo nutné odstranit. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Trval zábor staveniště bude proveden na pozemku p.č. 5535/10. Nebudou 

prováděny žádné zábory veřejných ani jiných pozemků.  

 

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

likvidace 

 Nepředpokládá se nadměrná produkce odpadů. Odpad bude přímo na staveništi 

tříděn a průběžně převážen k likvidaci. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech. 

Předpokládané druhy odpadu - seznam odpadů dle vyhlášky. 381/2001Sb.: 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Způsob likvidace 

08 01 11 

Odpadní barvy a laky 

obsahující organická 

rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

nebezpečný Odvoz k likvidaci 

08 01 12 

Jiné odpadní barvy a 

laky neuvedené pod 

číslem 08 01 11 

ostatní Odvoz k likvidaci 

08 04 09 

Odpadní lepidla a 

těsnící materiály 

obsahující organická 

rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

nebezpečný Odvoz k likvidaci 

08 04 10 

Jiná odpadní lepidla a 

těsnící materiály 

neuvedené pod číslem 

08 04 09 

ostatní Odvoz k likvidaci 

12 01 13  Odpady  ze svařování ostatní Odvoz k likvidaci 

17 01 01 Beton ostatní Odvoz k likvidaci 

17 01 02 Cihly ostatní Odvoz k likvidaci 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických 

výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 07 

ostatní Odvoz k likvidaci 

17 02 01 Dřevo ostatní Odvoz k likvidaci 

17 02 02 Sklo ostatní Odvoz k likvidaci 

17 02 03 Plasty ostatní Odvoz k likvidaci 
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17 03 02 

Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 

17  03 01 

ostatní Odvoz k likvidaci 

17 04 02 Hliník ostatní Odvoz k likvidaci 

17 04 05 Železo a ocel ostatní Odvoz k likvidaci 

17 05 04 

Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 

17 05 03 

ostatní Odvoz k likvidaci 

17 06 03 

Jiné izolační 

materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 

ostatní Odvoz k likvidaci 

17 08 02 

Stavební materiály na 

bázi sádry neuvedené 

pod číslem  17 08 01 

ostatní Odvoz k likvidaci 

20 01 01 Papír a lepenka ostatní Odvoz k likvidaci 

20 01 39 Plasty ostatní Odvoz k likvidaci 

20 03 01 
Směsný komunální 

odpad 
ostatní Odvoz k likvidaci 

 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 

 Zemní práce budou provedeny v rozsahu daném projektovou dokumentací. 

Jedná se o základové konstrukce, suterén a zemní práce související se zbudováním 

přípojek. Před zahájením zemních prací bude sejmuta ornice v mocnosti 15-20 cm. 

Ornice bude skladována na pozemku v místě, kde neprobíhá výstavba. Ostatní zemina 

bude také skladována na pozemku a použita na finální terénní úpravy.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Ochrana životního prostředí při výstavbě je zajištěna dodržením požadavků 

plynoucích ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Stroje 

vyjíždějící ze staveniště budou v případě potřeby očištěny. Pracovat se bude s ohledem 

na minimalizaci zátěže okolí hlukem, prachem nebo vibracemi. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 Během výstavby musí být dodrženy veškeré požadavky plynoucí ze zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

dále nařízení 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, ve znění 

pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění 

pozdějších předpisů.  

  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Nejsou uvažovány žádné výstavbou dotčené stavby vyžadující bezbariérové 

užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  

 Stavba a staveniště se budou nacházet pouze na pozemcích investora a nebudou 

zasahovat do veřejné komunikace. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpokládaný termín zahájení výstavby je duben 2017 a předpokládané 

dokončení stavby je září 2019. 

 

 

Brno, leden 2016       Bc. Eliška Pometlová 

         .............................. 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Stavba bude sloužit pro projekční a prezentační činnost soukromé firmy. V 

podzemním podlaží je umístěna hromadná garáž pro parkování zaměstnanců. Stavba je 

umístěna jako volně stojící na rovinatém pozemku. Vjezd na pozemek je ze západní 

strany z přilehlé komunikace.  

 

Zastavěná plocha:  932,78 m
2
 

Obestavěný prostor:  15244,72 m
3
 

Užitná plocha:   3091,85 m
2 

Počet podlaží:   4 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Počet pracovníků:  68 

Počet parkovacích stání: 66 

 

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

  bezbariérové užívání stavby 

 Navrhovaná administrativní budova je čtyřpodlažní. Objekt má tři nadzemní a 

jedno podzemní podlaží. Budova má tvar obdélníku, který z jedné strany schodovitě 

ustupuje. Budova je navržena rovnoběžně s ulicí Znojemská. V prvním nadzemním 

podlaží je obvodová stěna posunuta dovnitř objektu, aby tvořila závětří před vstupem do 

budovy. Ve třetím nadzemním podlaží obvodová konstrukce ustupuje, aby vznikla 

terasa. Budova je zastřešena plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Příjezd k 

objektu je po asfaltové komunikaci a chodníky kolem budovy jsou zpevněné betonovou 

zámkovou dlažbou.  

 Objekt tvořen monolitickým železobetonovým skeletem, vyzděným tvárnicemi 

YTONG. Fasáda objektu je z vláknocementových desek v barevné kombinaci bílé 

(Pearl 901) a šedé (Flint 921) o matném povrchu, které jsou zavěšené na hliníkovém 

roštu. Sokl je do výšky 0,3 nad terénem tvořen mozaikovou omítkou šedé barvy. Okna 

jsou hliníková s izolačním trojsklem a budou opatřena vnějšími žaluziemi.  

 V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž pro parkování osobních 

automobilů zaměstnanců a technická místnost pro zařízení k vnější údržbě objektu. V 
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nadzemních podlažích jsou po obvodě budovy umístěny kanceláře, zasedací místnosti a 

schodišťový prostor s dvouramenným schodištěm. V jádře budovy je umístěno sociální 

zařízení, kuchyňky, sklady a archiv. Technická místnost je umístěna vedle 

schodišťového prostoru v 1NP a strojovna vzduchotechniky ve 3NP. Za vstupem do 

budovy je zádveří, na které navazuje hala s recepcí. V prvním nadzemním podlaží je 

také umístěn bufet pro zaměstnance. Hlavní a boční vstup je ze západní strany budovy. 

Příjezd k objektu je z hlavní komunikace na západní straně pozemku.   

 Celá budova je řešena jako bezbariérová. Přístup do objektu i vnitřní prostory 

splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Před budovou jsou vyhrazena tři 

parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do objektu 

je po šikmé rampě o sklonu 6,25%. V objektu se nachází dva výtahy. Veškeré výškové 

rozdíly, kromě přístupu na terasu ve 3NP, která není řešena bezbariérově, jsou do 

20 mm.  

 

 

D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické   

  vlastnosti stavby 

Zemní práce 

 Před započetím výkopů bude na pozemku sejmuta ornice ve vrstvě 150 -

 200 mm. Ornice bude uložena na pozemku v místě nepostiženém výstavbou a bude 

použita ke konečným úpravám terénu. Po sejmutí ornice se provede výkop stavební 

jámy. Zemina bude uložena také na pozemku a použita na konečné úpravy. Základová 

půda je tvořena hlínou štěrkovitou. 

 

Základy 

 Objekt je založen na základových patkách, které jsou pod vnitřními sloupy a 

základových pásech, které jsou po obvodu. Základy jsou železobetonové z betonu 

C25/30 a ocelové výztuže B500B. Pod základy je podkladní beton o mocnosti 50 mm. 

Základy jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 0,30 MPa. Výpočet základů je 

uveden v příloze Výpočet základů. Podkladní betonová deska bude tloušťky 150 mm z 

betonu třídy C 20/25 vyztužená KARI sítí 6/150 × 150 mm. 
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Svislé konstrukce 

 Nosné svislé konstrukce budou železobetonové sloupy tloušťky 400 mm. 

Suterénní obvodové stěny a ztužující stěny jsou monolitické železobetonové, tloušťky 

400 mm. Svislou konstrukci výtahové šachty tvoří monolitická železobetonová stěna 

tloušťky 250 mm. Veškeré svislé konstrukce jsou z betonu třídy C30/37 a ocelové 

výztuže B500B.  

 Nenosné obvodové zdivo v nadzemních podlažích bude z pórobetonových 

tvárnic YTONG P2-400 o rozměrech 300 × 249 ×599 mm zděných na tenkovrstvou 

zdicí maltu YTONG. 

 Vnitřní příčky budou tloušťky 150 mm provedeny z příčkovek YTONG P2-500 

o rozměrech 150 × 249 ×599 mm zděných na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG.  

  

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce ve všech podlažích je tvořena monolitickou železobetonovou 

lokálně podepřenou deskou tloušťky 260 mm. Deska je z betonu třídy C30/37 a ocelové 

výztuže B500B. Deska bude po obvodu ztužena trámem o šířce 300 mm a výšce 

600 mm, který bude součástí desky.  

 

Schodiště a výtahové šachty 

 Schodiště je monolitické železobetonové. Je dvouramenné se šířkou ramene 

1500 mm a šířkou podesty 1500 mm. Tloušťka desek podest je 160 mm, tloušťka 

schodišťové desky bez stupňů je 150 mm. Rozměry stupňů jsou 177,3 × 270 mm. 

Schodiště bude po vnějším obvodu dilatované a osazené do tlumících podestových 

izobloků.  

 V objektu se nachází dva výtahy bez strojovny umístěné ve výtahové šachtě.  

 

Střešní konstrukce 

 Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Skladba střešního pláště je 

s klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva je tvořena spádovými tepelněizolačními 

klíny se spádem 3%. Střecha je odvodněná střešními vpustěmi DN 100 napojenými na 

vnitřní svody. V případě ucpání vpustí, jsou na střeše umístěny pojistné přepady.   
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Instalační šachty a instalační předstěny 

 Instalační šachty jsou zděné opatřené revizními dvířky. Instalační předstěny 

jsou opláštěné sádrokartonovými šachtovými stěnami.  

 

Výplně otvorů   

  Vnější okna a dveře jsou hliníková s izolačním trojsklem (Schüco) a splňují 

doporučený součinitel prostupu tepla 1,2 W/m
2
K 

 Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkovou zárubní. Dveře do kanceláří jsou 

částečně prosklené. Na vstupu do schodišťového prostoru jsou posuvné dveře osazené 

do prosklené příčky. 

 

Vnější úpravy povrchů 

 Na objektu je provětrávaná fasáda. Budova je celoplošně zateplená tepelnou 

izolací z minerální vlny. Pohledová vrstva je tvořena vláknocementovými deskami v 

barevné kombinaci šedé a bílé připevněné k hliníkovému roštu. Na sokl je použita 

mozaiková omítka. Výška soklu je 0,3 m. 

 

Vnitřní úpravy povrchů 

 Vnitřní omítky stěn budou vápenocementové tloušťky 10 mm. V hygienických 

místnostech budou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 2  m nad podlahou. 

Na stropech budou sádrokartonové podhledy zavěšené na hliníkovém roštu. V prostoru 

nad podhledy budou vedeny instalace.  

 

Podlahy 

 Nášlapné vrstvy jsou řešeny dle jednotlivých účelů místností jako keramická 

dlažba, marmoleum (přírodní linoleum), polyuretanová stěrka. Roznášecí vrstva 

podlahy bude od svislých konstrukcí dilatovaná vložením okrajového pásku. Přechody 

mezi jednotlivými druhy podlah budou tvořeny přechodovými lištami. Podrobné 

skladby podlah jsou uvedeny v příloze Výpis skladeb. 

 

Hydroizolace 

 Hydroizolační souvrství spodní stavby je tvořeno modifikačním asfaltovým 

pásem, který je celoplošně nataven k podkladu. Hydroizolační souvrství ploché 
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jednoplášťové střechy a terasy je tvořeno dvěma asfaltovými modifikovanými pásy. 

Spodní pás je nalepen na tepelnou izolaci a vrchní pás je celoplošně natavený. 

Hydroizolační pásy jsou provedeny s minimálním přesahem 100 mm. 

 

Tepelná izolace 

 V zateplovacím systému obvodového pláště bude použita izolace z minerální 

vlny tloušťky 160 mm a bude mechanicky kotvená k podkladu. Sokl bude zateplený 

tepelnou izolací EPS Perimetr tloušťky 140 mm. V podlaze prvního nadzemního 

podlaží bude tepelně izolační vrstva tvořená expandovaným polystyrenem EPS 100 

tloušťky 160 mm. Ve skladbě ploché střechy a terasy bude použita tepelná izolace 

EPS 150, která také vytvoří potřebný sklon střechy. Tepelná izolace bude položena ve 

vrstvách, aby byly překryty spáry.  

 

Kročejová izolace 

 V podlahách mezi nadzemními podlažími je umístěna minerální izolace z 

kamenných vláken o tloušťce 30 mm. Roznášecí vrstva podlahy bude od svislých 

konstrukcí dilatovaná vložením okrajového pásku.  

 

Klempířské výrobky 

 Klempířské výrobky jsou popsány v příloze Výpis klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

 Zámečnické výrobky jsou popsány v příloze Výpis zámečnických výrobků. 

  

D.1.1.a.4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní  

  prostředí 

Celá stavba je navržena tak, aby odpovídala vyhlášce č. 269/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích na stavbu. Výška zábradlí schodiště a terasy je 1000 mm. 

Vodorovné mezery v zábradlí nejsou širší než 180 mm. Pochůzné plochy schodišť 

budou opatřeny protiskluznou ochranou. Veškeré použité materiály jsou zdravotně 

nezávadné a neuvolňují nebezpečné výpary. Stavba je navržena a bude provedena 

takovým způsobem, aby při jejím užívání nedošlo k úrazu uvnitř nebo v blízkosti 

objektu.  
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D.1.1.a.5 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění,  

  akustika/hluk, vibrace 

Stavební fyzika je podrobně popsána ve složce č. 6 Stavební fyzika.  

 

D.1.1.a.6 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno ve složce č. 5 D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, leden 2016       Bc. Eliška Pometlová 

         .............................. 
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ZÁVĚR 

Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace novostavby 

administrativní budovy. Budova je podsklepená, kde v podzemním podlaží se nachází 

hromadné garáže a v nadzemních podlažích kancelářské prostory s hygienickým 

zázemím pro zaměstnance. 

 Tuto práci jsem vypracovala dle platných právních požadavků, předpisů a 

norem. Diplomová práce byla vypracována dle zadání tak, aby objekt vytvořil vhodné 

zázemí pro zaměstnance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Odborná literatura 

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Brno: Vysoké učení technické, 

Fakulta stavební, 2005, 157 s.  

 

DOSEDĚL, Antonín. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. upr. vyd. Praha: Sobotáles, 

2004, 242 s. ISBN 80-868-1706-7.  

Zákony, normy a vyhlášky 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy 

ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  

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

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 

Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního  

          požárního dozoru 

Vyhláška 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 

 



 

38 

 

Webové stránky 

Zdivo. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.ytong.cz 

Fasády. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.cembrit.cz 

Střešní prvky. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.topwet.cz 

Tepelná izolace. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.isover.cz 

Lepidla, omítky, stěrky. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.cemix.cz 

Lepidla, stěrky. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.schonox.cz 

Okna, dveře. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.schueco.com 

Interiérové dveře. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.solodoor.cz 

Sekční vrata. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.spedos.cz 

Sádrokarton. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.knauf.cz 

Hydroizolace. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.dek.cz 

Vzorové detaily. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.cad-detail.cz 

Katastr nemovitostí. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: nahlizenidokn.cuzk.cz 

Technické informace. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: www.tzb-info.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
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NP  nadzemní podlaží 

S  suterén 

ŽB  železobeton 

CHKO   chráněná krajinná oblast 

ČSN  česká státní norma 

PD  projektová dokumentace 

EPS  expandovaný polystyren 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PBŘS  požárně bezpečnostní řešení stavby 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PÚ  požární úsek 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

PE  polyethylen 

PVC  polyvinylchlorid 

HDPE  vysokohustotní polyethylen 

DN  jmenovitý vnitřní průměr 

m n.m.  metrů nad mořem 

B.p.v.  výškový systém Balt po vyrovnání 

λ  součinitel tepelné vodivosti 

Rdt  tabulková výpočtová únosnost zeminy 

pv  výpočtové požární zatížení 

tl.  tloušťka 

ks  kus 

m  metry 

č.  číslo 

k.ú.  katastrální území 

p.č.  parcelní číslo 

SO  stavební objekt 

Vyhl.  vyhláška 
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