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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 

“Administrativní budova v Praze”. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné 

konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních 

prvků, včetně vyřešení osazení budovy do terénu s respektováním okolní zástavby. 

Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C 

a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné 

návrhy budovy a dispozičního řešení, přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů 

a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část 

bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, 

svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) 

tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty dle D.1.1 bod c), 

stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, 

budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí 

děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou 

vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu 

na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány ve vhodném 

textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová 

část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou 

průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace provedení 

stavby administrativní budovy. Objekt je navržen na území Prahy v Holešovicích. 

Řešená administrativní budova je součástí komplexů tří administrativních budov se 

dvěma společnými podzemními podlažími, ve kterých se nachází  technické prostory a 

parkovací stání. V nadzemních podlažích jsou kancelářské a komerční prostory. 

Konstrukční systém objektu je železobetonový monolitický skelet. Jako obvodový plášť 

byla použita prosklená fasáda. Střecha objektu je plochá.  

 

 administrativní budova, prosklená fasáda, železobetonový monolitický skelet 

 

The content of the diploma thesis is the elaboration of the project documentation 

for the construction of the administrative building. The building is designed in Prague 

Holešovice. The administrative building is part of the complexes of three administrative 

buildings with two common underground floors, which have technical premises and a 

parking space. On the above floors there are office and commercial premises. The 

construction system of the building is a reinforced concrete monolithic skeleton. As 

cladding was used glass facade. The roof of the building is flat. 

office building, flush facade, reinforced concrete skeleton 
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Diplomová práce zpracovává projekt pro provedení stavby administrativní 

budovy v Praze. Objekt je navržen na nezastavený rovinatý pozemek. Stavba byla 

projektována tak, aby nebyl narušen ráz okolní zástavby  Objekt je zkonstruován ze 

železobetonového monolitického skeletu typu lokálně podepřené desky.  

Cílem práce je vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby v 

rozsahu stanoveném vyhláškou. Administrativní budova je navržena dle platných norem 

a důraz je kladen na řešení jednotlivých konstrukčních detailů. 

Diplomová práce je členěna na jednotlivé části, z nichž část A Průvodní zpráva, 

část B Souhrnná technická zpráva, část C Situační výkresy a část D Dokumentaci 

objektů a technických a technologických zařízení v rozsahu části D.1.1 

Architektonicko-stavební řešení a D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby: Administrativní budova v Praze 

b) Místo stavby:  

adresa: Praha 7 – Holešovice, ulice Komunardů a ulice U Uránie 

katastrální území: Praha Holešovice 

číslo parcely:  708/4 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Stavebník: -  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

název:    STASY TEAM  

sídlo:    Krasová 12, Praha 3, 130 00 

zodpovědný projektant: Bc. Anastasia Ignatyeva 

A.2 Členění stavby na objekty a technologická 

zařízení 

SO1- Administrativní budova 1 

SO2- Administrativní budova 2 

SO3- Administrativní budova 3 

A.3 Seznam vstupních podkladů  

- Studie 

- Příslušné ČSN, ČSN EN a vyhlášky 

- Fotodokumentace a místní prohlídka 

- Katastrální mapa dotčených pozemků a nejbližšího okolí 

- Mapy podloží  
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B. SOHRNNÁ 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 

Projektem řešený pozemek s parcelním číslem 708/4 v katastrálním území Prahy 

Holešovicích se nachází v Praze 7. V současné době pozemek není zastaven. Převážně 

má asfaltový povrch. Není na něm žádná zeleň. Částečná plocha je využita na 

parkování. Ostatní plochy jsou prázdné. Povrch je rovinatý. 

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

silnice ulice Komunardů a ulice U Uránie, tramvajové tratě po ulice Komunardů 

(tramvajová zastávka Ortenovo náměstí v blízkosti 200 m a stanice metra Nádraží 

Holešovice 700 m. 

Okolní zástavbu tvoří několik restaurací, bytové domy a hotely. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z 

obecných požadavků na využívání území 

Dokumentace neřeší. 

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

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace neřeší. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pozemek má nízký radonový index. 

Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku bylo převzato z webových stránek 

www.geoportalpraha.cz.  
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Inženýrsko-geologický popis staveniště byl dodán panem doc. Ing. Antonínem 

Pasekou, CSc., viz 1.10 Základové poměry staveniště. 

f) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v chráněném území.  

Stavba se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou stavbou dotčena zvláště chráněná 

území, přírodní památky a výtvory, ani jejich ochranná pásma. 

Ochranná pásma objektů, komunikací, stávajících podzemních a nadzemních vedení: 

Souběh a křížení nově budovaných přípojek inženýrských sítí s ostatními 

podzemními inženýrskými sítěmi bude řešen v souladu s ČSN 736005. Před zahájením 

stavebních prací v prostoru staveniště a před případnou realizaci nových inženýrských 

sítí nebo přípojek budou vytyčeny stávající inženýrské sítě. Jejich vedení bude ověřeno. 

Nad stávajícími podzemními rozvody a v jejich ochranném pásmu nebudou 

umisťovány žádné objekty zařízení staveniště. 

Ochranná pásma objektů a vedení jsou: 

Elektroenergetika     zákon č.458/2000 Sb. 

Vodovody, kanalizace      zákon 274/2001 Sb. 

Ochranná pásma sítí elektronických komunikací  zákon 127/2005 Sb. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Stavba se nenachází poddolovaném území, ale nachází se v záplavovém území. 

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

na odtokové poměry v území 

V okolí nejsou žádné ekologické zátěže, nedojde k ovlivnění podloží. Při provozu 

objektu bude produkován běžný komunální odpad, jehož likvidaci zajišťuje obec. 

Odpady budou tříděny a následně likvidovány. Zásahy v důsledku předpokládané 

realizace akce nebudou mít za následek narušení ekologické stability krajiny ani 

ohrožení biotopů. Vliv na ekosystém lze vyloučit. Činnosti provozované ve zmíněných 
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objektech nejsou zdrojem radioaktivního zařízení, rovněž tak v nich není manipulováno 

s radioaktivními materiály. Všechny hygienické místnosti budou mít zajištěno větrání 

vzduchotechnickým zařízením. V kuchyni bude umístěna digestoř. Hygienická 

nezávadnost stavby bude zajištěna použitím schválených výrobků, které splňují 

příslušná ustanovení a normy a dodržení správné technologie výstavby. Stavba nebude 

mít výrazný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Dešťové vody budou svedeny do 

retenční dešťové nádrže a následně využity pro splachování záchodů.  

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádný prvek k demolici. Nerostou na něm žádné dřeviny 

a pozemek není třeba sanovat. Před samotnou realizací dojde na pozemku ke skrývce 

ornice a odstranění asfaltu, bez dalších zásadních terénních úprav, kromě samotné 

stavební jámy. 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba nevyvolává žádné požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani 

lesního půdního fondu. 

k) Územně technické podmínky – možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu 

Přilehlou ulicí U Uránie probíhá vodovodní řad, plynovod NTL, silové vedení 

nízkého napětí, silové vedení vysokého napětí, telekomunikační kabel, horkovodní 

vedení, slaboproud a jednotná kanalizace. 

Na přilehlou ulici Komunardů se řešený objekt dopravně napojí krátkou vnitřní 

komunikací. 

l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Stavba momentálně nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. V souvislosti 

s výstavbou v tuto chvíli nevzniknou žádné související investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy  

b) Účel užívání stavby 

Po dokončení bude stavba sloužit převážně jako administrativní budova a bude 

součástí administrativního komplexu v Praze Holešovicích s možností drobných služeb, 

obchodu, parkování, skladování a využití kavárny. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku 

podle jiných právních předpisů.  

e) Údaje o dodržení požadavků na bezbariérové užívání 

Objekt je navržen v souladu s obecně platnými technickými požadavky na 

bezbariérové užívání. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů nejsou řešeny. 

h) Navrhované parametry stavby 

• zastavěná plocha: 1312 m
2
 

• obestavěný prostor: 43850 m
3
 

• užitná plocha: 12 108 m
2 
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i) Základní bilance stavby 

 Potřeby a spotřeby médií a hmot 
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 Hospodaření s dešťovou vodou 

 

 j) Orientační náklady: 400 mil,- Kč 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je umístěna v Praze 7 - Holešovicích. Stavba je navržena tak, aby co 

možná nejlépe zapadala do okolí. Jedná se o stavbu, splňující rozhodnutí předepsané 

regulativy pro danou zástavbu. Objekt splňuje prostorové nároky vyžadující účel 

stavby. Pozemek pro stavbu byl zvolen kvůli dobrému napojení na dopravní 

infrastrukturu města a dobré služby v okolí.   

Navržená stavba je v souladu s územním plánem města Prahy. Pozemek je určen 

pro zástavbu administrativních objektů a budov pro bydlení.  

Objekt má 7 vstupů, 4 pro běžné použití a 3 evakuační a zásobovací. Vedle 

budovy se nachází parkoviště.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, 

materiálové a barevné řešení 

Navržené objekty doplňují hmotové členění dané lokality. 

Řešený objekt bude mít 4 nadzemních a 2 podzemních podlaží. Tvar půdorysu 

nadzemních podlaží představuje pětiúhelník, podzemní podlaží mají tvar 

mnohoúhelníku, který z části opakuje tvar pozemku. Fasáda budovy bude prosklená. 

V místech stropní desky a podhledu budou osazeny neprůhlední panely systémové 

fasády fialové barvy. Střecha objektu bude plochá.   

Ostatní objekty, které neřeší daná dokumentace, budou mít půdorysy 

obdélníkového tvaru a budou mít 3 podlaží každý. 

Podrobné architektonické řešení je patrné z výkresové dokumentace stavby. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Kancelářská budova je navržena jako pronajímatelný objekt, který může sloužit 

více nájemcům. V 1. nadzemním podlaží se nacházejí komerční prostory, kavárna se 

zázemím a recepce. Ve 2 až 4 nadzemních podlažích se nacházejí kancelářské prostory. 

Ve dvou suterénech jsou garážová stání pro 120 osobních automobilů. Příjezd do 
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podzemních garáží je rampou z 1.NP. v podzemních podlažích se taky nacházejí sprchy 

a stání pro kola, šatny, sklady, retenční a akumulační nadrž a technické místnosti.  

Kapacita navrženého objektu je 110 zaměstnanců. Z toho 103 administrativních 

pracovníků, 6 pracovníků nájemných prostor a 1 recepční. Garáže jsou navrženy pro 

120 parkovacích míst. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Navržená administrativní budova je řešena jako bezbariérová dle vyhl. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 

bezbariérovou záchodovou kabinou. Záměr je po stavební i architektonické stránce v 

souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky 

na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské 

stavební předpisy). V dalším stupni PD budou umístěny prvky pro bezpečný pohyb 

osob v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. (varovné pásy ve vozovce a signální pásy v 

chodníku pro pěší a další prvky zajišťující bezpečný pohyb osob. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Řešený areál je navržen v souladu se zněním Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na 

využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské 

stavební předpisy). Řešený areál umožňuje svým technickým řešením bezpečný pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci celého areálu je tak zaručen 

bezbariérový pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstupy do objektu 

jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace napojeny na přirozené, resp. 

umělé vodící linie. Vstupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové. Všechny 

komunikace v navrženém areálu splňují požadavky pro pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Z celkového počtu 

navržených parkovacích stání splňuje předepsaný počet požadavky na stání vozidel 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) Stavební řešení  

Novostavba je řešená jako část administrativního komplexu, který má 3 budovy, 

spojené jedním společným suterénem ze dvou podzemních podlaží. Řešený objekt 

(SO1) bude mít 4 nadzemních a 2 podzemních podlaží. Tvar půdorysu nadzemních 

podlaží představuje pětiúhelník, podzemní podlaží mají tvar mnohoúhelníku, který z 

části opakuje tvar pozemku. Objekt má sloupový konstrukční systém v nadzemních 

podlažích s železobetonovým jádrem kolem výtahu a schodiště a smíšený konstrukční 

systém v podzemních podlažích. Celková výška objektu je 19,39 m (střecha nad 

schodišťovým prostorem). Objekt je zakončen jednoplášťovou plochou střechou. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt bude založen na železobetonové desce tl. 600 mm. Stavební jáma bude 

zajištěna podzemními monolitickými železobetonovými stěnami tl. 400 mm. Obvodové 

konstrukce suterénů jsou navrhovány jako vodonepropustné, tzv. „bílá vana“ tl. 350 

mm. V podzemních podlažích je smíšený konstrukční systém. Vnitřní stěny tl. 200 mm 

a 350 mm a sloupy půdorysného rozměru 450x450 mm. V nadzemních podlažích jsou 

použity železobetonové sloupy, které mají rozměry 350x400 mm, a stěny tloušťky 200 

mm.  

Nenosné vnitřní příčky jsou řešeny jako zděné z tvarovek POROTHERM TF 

RPOFI tl. 115 mm a 140 mm v podzemních podlažích.  Dále jsou použity SDK příčky 

tl. 150 mm a 100 mm. 

Fasáda je tvořená hliníkovým sloupko-příčkovým systémem Schuco FWS 50.SI.  

Vodorovné konstrukce objektu novostavby jsou tvořeny monolitickým stropem 

tloušťky 260 mm z betonu třídy C30/37-X0-Cl0.2-Dmax16-S5 a oceli B500B.  

V objektu se nachází hlavní schodiště, které prochází všemi podlažími. Toto 

schodiště je dvouramenné. Podesty a mezipodesty jsou uloženy na nosné 

železobetonové stěny. Schodišťové prefabrikované ramena jsou uložena na 

mezipodesty. Finální povrchová úprava stupňů schodiště je z akrylátového bezprašného 

nátěru a podesty jsou z epoxidové tenkovrstvé podlahoviny s obsahem křemenného 

plniva. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu bylo vycházeno z návrhových hodnot jednotlivých použitých materiálů. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení  

 Vytápění 

Objekt bude připojen na lokální horkovodní distribuční síť (CZT). Hlavním zdrojem 

tepla pro vytápění bude výměníková stanice umístěná v 2PP. Výměníková stanice bude 

umístěná v samostatné místnosti v 2PP. Deskové výměníky budou zajišťovat přípravu 

topné vody pro vytápění a topné vody pro vzduchotechniku. V objektech je uvažováno s 

centrální přípravou teplé užitkové vody na výměníkové stanici. Výměníková stanice a 

zásobníky TV jsou umístěny v příslušné strojovně vytápění objektu. Zásobník TV bude 

doplněn o záložní ohřev pomocí elektrických topných patron, pro případ výpadku 

dodávky tepla s CZT. Vytápění v kancelářích a zasedacích místnostech bude zajištěno 

pomocí jednotek FCU, které budou sloužit také pro chlazení. V místnostech 

hygienických zařízení jsou navržena teplovodní otopná tělesa. V komerčních prostorech 

(1NP) budou osazeny podlahové konvektory. 

 Chlazení  

Hlavním zdrojem chladu pro kancelářský dům budou dva vzduchem chlazené chladiče, 

umístěné ve střešní nástavbě. Rozvod chlazené vody bude zajišťovat chlazení 

kancelářských a komerčních prostorů 1NP (jednotky FCU). V případě potřeby pro 

dodatečné chlazení jiných místností (např. serverovna) budou osazeny samostatné split 

systémy. Dodatečně osazené kondenzátory by byly umístěné na střeše objektů. 

 Větrání 

V kancelářském domě jsou větrány převážně nuceným způsobem téměř všechny 

prostory. Vzduchotechnická zařízení jsou členěna podle provozní náplně prostorů 

(kanceláře včetně souvisejícího hygienického zázemí, obchody, kavárna, chráněné 

únikové cesty, garáže, podružné provozní prostory a sklady). Vzduchotechnická 

zařízení budou umístěna v rámci střešní nástavby a v samostatných místnostech v 2. PP. 

Větrání garáží je navrženo jako nucené, podtlakové, zajištěné potrubními ventilátory, 
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vyfukující odsátý vzduch nad terén. Garáž bude vybavena havarijním větrání a 

samočinným odvětrávacím zařízením (SOZ). 

 Zdravotně technické instalace 

 

Vodovod  

Vodovodní přípojky pro jednotlivé objekty budou zavedeny do 1.PP, kde budou v 

samostatné místnosti osazeny vodoměrné sestavy s obchodním měřidlem dodavatele 

vody samostatně pro všechny 3 objekty. Za vodoměrnou sestavou bude vodovod 

rozdělen na domovní a požární (pro sprinklerové zařízení při předpokladu dostatečného 

tlaku v sítí). 

 Kanalizace 

Objekt bude převážně napojen gravitačně na okolní systém jednotné kanalizace, 

jednotnými kanalizačními přípojkami. Kanalizace v objektu je navržena oddílně, 

splašková kanalizace je napojena přímo do třech kanalizačních přípojek.  

Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny (pro všechny objekty 

SO1, SO2 a SO3) společně do retenční dešťové nádrže s retenčním využitelným 

objemem 180 m3 umístěným v 1.PP a akumulačním objemem pro účely zpětného 

využiti dešťových odpadních vod pro splachování záchodů a pisoárů v objektu SO1 cca 

80 m3 umístěným ve 2.PP.  

Zařizovací předměty umístěné v 1.PP a ve 2.PP jsou odkanalizovány 

přečerpáním. Vjezd do garáží je odvodněn příčnými žlaby.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Součástí projektové dokumentace je samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické hodnocení je zpracováno ve speciální příloze energetického 

posouzení ve stupni pro stavební povolení.  

 b) Energetická náročnost stavby 

Byl posouzen energetický štítek obálky budovy a předběžná tepelná ztráta budovy 
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– obálková metoda. Objekt je zatříděn v kategorii C – VYHOVUJÍCÍ. 

 c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí  

Nucené větrání objektu bude zajištěno VZT jednotkami.  

Přirozené denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými 

plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení žádný zdroj hluku ani vibrací, který by 

ohrožoval uživatele na zdraví. 

Zásobování vodou bude řešeno zhotovením přípojky na vodovodní řad vedoucí 

prostředkem pozemku. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny zhotovenou přípojkou do jednotné 

kanalizace. Dešťové vody ze střešních vtoků budou vedeny do retenčních nádrží s 

bezpečnostními přepady. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Protiradonová ochrana odpovídá nízkému riziku. V garáži je navrhnuté nucené větrání. 

b) Záplavová území 

Navržený blok se nachází v záplavovém území ve smyslu zákona 254/2001 Sb., a to v 

kategorii A1 záplavových území, která jsou určená k ochraně. Území je před 

povodněmi chráněno, podél meandru Vltavy je vybudována linie protipovodňových 

opatření. Ochrana před povodněmi je zajišťována městem. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Území není seizmicky aktivní ani poddolované. V objektu nebude umístěno zařízení, 

které by vyvozovalo takové účinky. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Připojení na technickou infrastrukturu 

Voda je napojena na vodovodní řád z ulicí U Uránie. Kanalizační přípojka je 

vedena kolmo k přiléhající komunikaci. Napojení splaškové kanalizace je přes revizní 

šachtu umístěnou na pozemku. Elektroinstalace je na veřejnou síť napojena zemní 

přípojkou pod komunikace.  teplovod  je napojen z ulici U Uránie. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou předmětem diplomové 

práce. 

 

B.4 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

V rámci řešení budou upraveny pochozí plochy v souladu s vyhláškou č. 146/2008 

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

užívání staveb. Projekt bude zpracován dle projektové dokumentace v souladu 

s platnými vyhláškami a normami. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na silniční síť bude provedenou jedním vjezdem na stávající komunikaci 

ul. Komunardů. Napojení bude realizováno ze jižní části pozemku. 

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu bude řešena parkovacími místy na pozemku stavebníka. Napojení 

na silniční síť bude vjezdem na stávající komunikaci vybudovanou obcí. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Nevyskytují se.  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 

úprav  

a) Terénní úpravy 

Součástí výstavby komplexu budou standartní terénní úpravy, jako je skrývka 

ornice. 

b) Použité vegetační prvky 

Na konci výstavby budou v areálu vysázeny dřeviny a keři, volné plochy pozemku 

budou zatravněny. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana  

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Používáním stavby nevznikají žádné škodlivé látky, které by negativně ovlivňovaly 

životní prostředí. Ke znečištění ovzduší a nadměrnému hluku z provozu objektu 

nedochází. Odpadní vody jsou odvedeny do kanalizační soustavy, dešťové vody ze 

střechy jsou svedeny retenční a akumulační nádrže, přepadem do kanalizace. Dešťové 

vody z parkovišť jsou odváděny skrz ORL do kanalizace. Odpady z provozu objektu 

budou vyváženy dle plánu svozu. Půda v okolí objektu není nijak degradována. 

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

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

Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině. 

c)Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v evropsky významné lokalitě pod ochranou Natura 2000. 

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

Nebylo řešeno v rámci diplomové práce. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva  

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

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

Potřeby hmot budou uvedeny v technologickém předpisu a zajistí je firma 

provádějící stavbu. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí čerpadla s plovákem. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Na staveništi budou zřízeny dočasné přípojky pro jeho obsluhu, doprava bude 

zajištěna z přilehlé komunikace. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít přímý vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádný prvek k demolici. Nerostou na něm žádné dřeviny 

a pozemek není třeba sanovat.  

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro potřeby stavby bude využit pozemek ve vlastnictví stavebníka v rozsahu potřeb 

dodavatele stavby.  

Trvalý zábor staveniště – velikost 7000 m2. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

S veškerými opdady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb. 

O odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. Č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorii podle §5-6 zajistit 

přednostní využiti odpadů v souladu s §11. Jedná se převážně o tyto odpady: 

Číslo  Název Způsob likvidace 

17 03 02 Asfaltové směsi K recyklaci 

17 05 04 Zemina a kamení Skládka 

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 

Budou použitý výhradně stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby 

nemohlo dojít k úniku škodlivých látek do půdy. Odpady je možno likvidovat pouze v 

zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Doklady o předání opadů do těchto 

provozoven musí být uschovány pro případnou kontrolu. Během výstavby nesmí 

docházet ke znečišťování ovzduší. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátory bezpečností a ochrany zdraví 

při práci podle jiných právních předpisů 

Při stavebních pracích budou dodrženy bezpečnostní předpisy BOZP, tedy 

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 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. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nevyskytuje se. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Všechny zásady budou dodrženy, auta využívaná při stavbě budou opatřena 

čistícím podvozkem s odlučovačem látek. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provedení stavby 

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod.) 

Nevyskytuje se 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Dokumentace neřeší. 
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D.1.1.A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Hlavní hmota objektu má 4 nadzemních podlaží a jedno ustoupené technické 

podlaží. Na střeše objektu se nachází plocha pro technologie. Stavba bude mít 2 

podzemní podlaží sloužící jako podzemní parkoviště a zároveň technické zázemí a 

sklady. 

Hlavní objem objektu je tvořen sloupko-příčkovou fasádní konstrukcí (objektové 

řešení ze systémových hliníkových profilů). Z architektonického hlediska je objekt 

navrženy jako moderní objekt kompaktní struktury zástavby respektující historickou 

zástavbu.  

Parkování pro osobní automobily je řešeno na terénu při vstupní části do areálu a 

v podzemních garážích. 

 

D.1.1.a.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Popis provozu objektu – V přízemí objektu se nachází společenská hala s recepcí, 

kavárna a komerční prostory.  

Prostory v přízemí jsou přístupné přímo z exteriéru a fungují provozně nezávisle na 

ostatních nadzemních podlažích. Recepce pracuje 24 hodin denně. Z recepce vedou 

dveře ke schodišťovému prostoru a další dveře k výtahu. 

Pod objektem jsou společná podzemní podlaží pro další dva administrativní objekty 

(které dána projektová dokumentace neřeší) s jednou vjezdovou a vnitřní rampou. 

V budově není navrhován žádný výrobní prostor, jde o administrativně obchodní 

budovu. 

Veškeré obslužné prostory jako např. strojovny, rozvodny jsou situovány do suterénu 

objektu za výjimkou VZT jednotky pro nadzemní podlaží, která bude se nacházet na 

střeše objektu.  
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D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

a) Příprava území 

Přípravné práce budou provedeny v rámci přípravy areálu jako celku. Přípravné práce 

zahrnují především: 

 fyzické zjištění a trvalé vytýčení inženýrských sítí v zájmovém území 

 odstranění zpevněných ploch a oplocení 

 staveništní oplocení v rámci zařízení staveniště 

 zřízení zařízení staveniště a napojovacích bodů médií pro stavbu 

 provedení nových technických instalací areálu, včetně přípravy napojovacích 

míst pro přípojky  

 provedení hrubých terénních úprav 

 

b) Výkopy 

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

 

Stavební jáma bude zajištěna podzemními monolitickými stěny tl. 400 mm. 

Technologický postup provádění kotvené monolitické podzemní stěny 

1. Těžba jednotlivých záběrů a hrázky drapákem pod ochranou pažící 

suspenze; 

2. Do vytěžené rýhy (lamely) je postupně osazen armokoš a zámkové 

pažnice s těsnicími pásy; 

3. Betonáž lamely podzemní stěny probíhá odzdola pomocí kolon 

betonářských rour; 

4. Po zatvrdnutí vyrobených podzemních stěn je lze postupně odkopat a 

zakotvit  

po kotevních úrovních až na úroveň definitivního výkopu. 

Podzemní stěny budou vetknuty do únosného podloží, které se nachází v hloubce 11 m.  

V rámci zemních prací bude vyhlouben výkop pro základovou desku. Půdorysné 

rozměry dna stavební jámy jsou dány obrysem podzemní stěny. Hloubka dna stavební 

jámy je dána tvarem základových konstrukcí a je patrna z výkresu řezů. Po dobu 

výstavby budou z jámy čerpány dešťové vody, aby nedošlo ke znehodnocení základové 
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spáry. Součástí zemních prací je i vytvoření rýh pro přípojky inženýrských sítí podle 

požadavků na jednotlivé inženýrské sítě.  

 

c) Základové konstrukce 

Objekt bude založen na betonové základové desce. Základová deska je navržena 

výšky 600mm.  

 

d) Svislé konstrukce 

Objekt má sloupový konstrukční systém v nadzemních podlažích s 

železobetonovým jádrem kolem výtahu a schodiště. Železobetonové sloupy mají 

rozměry 350x400 mm a stěny tloušťku 200 mm.  V podzemních podlažích je smíšený 

konstrukční systém. Nosnými prvky jsou stěny tloušťky 350 mm z vodostavebního 

betonu C30/37-XC3-Cl0.2-Dmax16-S5 a ocel B500B– bílá vana, vnitřní stěny tl. 200 

mm a 350 mm a sloupy půdorysného rozměru 450x450 mm. Bude použit beton třídy 

C30/37-X0-Cl0.2-Dmax16-S5 a ocel B500B. 

 

e) Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce objektu novostavby jsou tvořeny monolitickým stropem 

tloušťky 260 mm z betonu třídy C30/37-X0-Cl0.2-Dmax16-S5 a oceli B500B.  

 

f) Vertikální komunikace 

V objektě se nachází hlavní schodiště, které prochází všemi podlažími. Toto schodiště 

je dvouramenné. Podesty a mezipodesty jsou uloženy na nosné železobetonové stěny. 

Schodišťové prefabrikované ramena jsou uloženy na mezipodesty. Finální povrchová 

úprava stupňů schodiště je z akrylátového bezprašného nátěru a podest je z epoxidové 

tenkovrstvé podlahoviny s obsahem křemenného plniva . 

Navržený  výtah má neprůchozí kabinu o velikosti min. 1,8x1,3 m světlá šířka jejich 

dveří je min. 1000 mm. Před každou stanicí je prostor bezpečně umožňující manipulaci 

osobě na vozíku. 

 

g) Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou provedeny z v kamenné dlažby - pražská mozaika 

60/60/60 v prostoru před vstupem do objektu a v místech okolního chodníku. 
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h) Dilatace 

Podzemní podlaží je nutno rozdělit na dilatační celky z důvodu umístění třech 

budov na jedné základové desce. 

 

i) Konstrukce zastřešení 

Hlavní střecha je navržena jednoplášťová. Hlavní hydroizolací tvoří PVC folie. 

Spádování je za pomoci spádových klínu EPS 100S. Horní vrstva střešní krytiny bude 

tvořena praným říčním kamenivem. 

Střecha nad schodišťovým prostorem je navržena stejná jako hlavní. Rozdílem je 

spádování pomoci liaporbetonu. 

  

j) Omítky 

Vnější omítky jsou tvořeny probarvenou, tenkovrstvou, šlechtěnou, pastovitou 

omítkou na bázi silikonu.  

Vnitřní omítky jsou navrženy jako vápenocementové a štukové. 

 

k) Izolace proti vodě 

Podzemní voda se v průzkumném vrtu ustálila v hloubce 6-8 m pod terénem, což 

odpovídá kótě 282-280 m n.m. 

Pro dané hydrofyzikální namáhání (izolace proti tlakové vodě) je ve smyslu ČSN 

730560 navržen hydroizolační systém na bázi bílé vany. Obvodové konstrukce suterénů 

jsou navrhovány jako vodonepropustné, tzv. „bílá vana“. 

Veškeré prostupy základovou deskou a obvodovými podzemními konstrukcemi 

budou osazeny systémovými vodotěsnými a plynotěsnými průchodkami např. systém 

Hauff technik. 

Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro 

radon je lokalita, v místě řešených objektů zařazena do kategorie s nízkým radonovým 

indexem.  

Celý objekt je nuceně větrán, což může stačit k zajištění nepřekročení max. hodnot 

objemové aktivity radonu v interiéru. 

 

l) Izolace tepelné a akustické 

Tepelné izolace v rámci spodní stavby budou provedeny pro následující části budovy: 

a) minerální tepelná izolace 
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 akustická izolace podhledů  

 tepelná izolace sten schodišťového prostoru u výstupu nad střechu 

 zateplení stropu garáže v 1.PP 

b) extrudovaný polystyren - XPS  

 obvodová stěna v 1.PP v kontaktu se zeminou 

c) podlahový expandovaný polystyren - ESP  

 podlaha na terénu  

 mezi podzemní stěnou a bílou vanou 

 

m) Fasáda  

Výplně otvorů jsou uvažovány jako součást hliníkové sloupko-příčkové fasády 

Schuco FWS 50.SI  s přerušeným tepelným mostem Uf ≤ 0,7 W/m
2
K. Skleněná výplň z 

izolačního trojskla Ug ≤ 0,7 W/m
2
K, v místech stropní konstrukci a podhledu bude 

systémová neprůsvitná část vyplněná tepelnou izolaci.  

 

n) Obklady, dlažby a úpravy povrchů 

Vnitřní omítky a malby 

 systémová sádrokartonové k-ce (tmelené, broušené) s malbou 

 železobetonové betonové a zděné konstrukce s omítkou a malbou 

 technické místnosti -  omyvatelná barva 

 u omítek systémové lišty a ochranné podmítkové kovové rohy proti poškození 

 

Obklady koupelny, WC, úklidové místnosti 

 ve veřejných společných prostorách a koupelnách pokojů velkoformátový 

keramický obklad 600x300 mm, v technických místnostech a zázemí menší, 

například 200x200 nebo 200x400 mm 

 výška obkladu do podhledu/stropu 

 systémové ukončující a nárožní lišty hliník 

 případná revizní dvířka budou skrytá na magnetech pod obklad (případně obklad 

do silikonu)  
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o) Podlahy 

V kancelářských prostorech je navržená zdvojená podlaha Linder Nortec s nášlapnou 

vrstvou tvořenou vysoce zátěžovým kobercem. V kuchyňkách nášlapnou vrstvu 

podlahy tvoři keramická dlažba, skladebně 100x100mm. Ostatní podlahy v nadzemních 

podlažích objektu kromě podlah schodišťových stupňů jsou navrženy jako těžké 

plovoucí podlahy. Roznášecí vrstva z lítého cementového potěru, případně betonové 

mazaniny je uložena na akustické kročejové izolaci. Kročejová izolace leží na vrstvě 

polystyrenu, která slouží kromě své tepelně izolační funkce zejména k rozvedení 

technických instalací. Nášlapná vrstva je zvolena podle účelu místnosti.  

 V garážích a technických prostorech nášlapnou vrstvu tvoří trvale pružná 

izolační polyuretanová trhliny překlenující stěrková podlahovina s křemenným plnivem, 

s jemně strukturním povrchem. 

 

p) Podhledy 

V PD se vyskytuje několik druhů podhledů 

 Ve společenských prostorách, v sociálních zařízeních, na chodbách 

hladký bezesparý sádrokartonový podhled, na systémové kci dle předpisu Knauf 

 V technických místnostech, kancelářích a zázemí kazetový rozebíratelný 

podhled 600x600 mm na viditelném rastru 

 

q) Tesařské práce 

V objektu se nevyskytují. 

 

r) Zámečnické práce 

Zámečnické konstrukce budou zhotoveny z konstrukční uhlíkové oceli opatřené 

základním nátěrem a dvojnásobným vrchním nátěrem dle výběru architekta. Exteriérové 

zámečnické konstrukce budou vždy žárově pozinkovány a případně opatřeny vrchním 

nátěrem dle výběru architekta. Podrobně viz části D.1.1.c) – Dokumenty podrobností. 

 

s) Truhlářské práce 

Vybavení kuchyněk a recepčních stolů.  
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t) Klempířské práce 

Materiálem všech klempířských prvků bude lakovaný ocelový plech. Vyrobené díly 

budou provedeny v souladu s detaily dle předpisu výrobce. Jedná se o veškeré 

oplechování atiky. Podrobně budou klempířské výrobky popsány v dalším stupni PD. 

Podrobně viz části D.1.1.c) – Dokumenty podrobností 

  

u) Vytápění 

Objekt bude připojen na lokální horkovodní distribuční síť (CZT). Hlavním 

zdrojem tepla pro vytápění bude výměníková stanice umístěná v 2PP. Výměníková 

stanice bude umístěná v samostatné místnosti v 2PP. Deskové výměníky budou 

zajišťovat přípravu topné vody pro vytápění a topné vody pro vzduchotechniku. V 

objektech je uvažováno s centrální přípravou teplé užitkové vody na výměníkové 

stanici. Výměníková stanice a zásobníky TV jsou umístěny v příslušné strojovně 

vytápění objektu. Zásobník TV bude doplněn o záložní ohřev pomocí elektrických 

topných patron, pro případ výpadku dodávky tepla s CZT. Vytápění v kancelářích a 

zasedacích místnostech bude zajištěno pomocí jednotek FCU, které budou sloužit také 

pro chlazení. V místnostech hygienických zařízení jsou navržena teplovodní otopná 

tělesa. V komerčních prostorech (1NP) budou osazeny podlahové konvektory. 

 

v) Chlazení  

Hlavním zdrojem chladu pro kancelářský dům budou dva vzduchem chlazené 

chladiče, umístěné ve střešní nástavbě. Rozvod chlazené vody bude zajišťovat chlazení 

kancelářských a komerčních prostorů 1NP (jednotky FCU). V případě potřeby pro 

dodatečné chlazení jiných místností (např. serveroveny) budou osazeny samostatné split 

systémy. Dodatečně osazené kondenzátory by byly umístěné na střeše objektu. 

 

w) Větrání 

V kancelářském domě jsou větrány převážně nuceným způsobem téměř všechny prostory. 

Vzduchotechnická zařízení jsou členěna podle provozní náplně prostorů (kanceláře včetně 

souvisejícího hygienického zázemí, obchody, kavárna, chráněné únikové cesty, garáže, 

podružné provozní prostory a sklady). Vzduchotechnická zařízení budou umístěna v rámci 

střešní nástavby a v samostatných místnostech v 2. PP. Větrání garáží je navrženo jako nucené, 

podtlakové, zajištěné potrubními ventilátory, vyfukující odsátý vzduch nad terén. Garáž bude 

vybavena havarijním větrání a samočinným odvětrávacím zařízením (SOZ). 
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x) Zdravotně technické instalace 

 

Vodovod  

Vodovodní přípojky pro jednotlivé objekty budou zavedeny do 1.PP, kde budou v 

samostatné místnosti osazeny vodoměrné sestavy s obchodním měřidlem dodavatele vody 

samostatně pro všechny 3  objekty. Za vodoměrnou sestavou bude vodovod rozdělen na 

domovní a požární (pro sprinklerové zařízení prí předpokladu dostatečného tlaku v sítí). 

Vnitřní vodovod bude veden k zásobníkům TUV umístěným ve strojovnách UT a dále k 

jednotlivým stoupacím potrubím a ke skupinám zařizovacích předmětů. Ležaté rozvody budou 

vedeny pod stropem 1.PP a dále ke všem odběrním místům. Před přechodem na stoupací 

potrubí budou vždy osazeny kulové kohouty s vypouštěním dle příslušné dimenze. Na 

jednotlivých odbočkách v suterénech a v každém patře budou osazeny příslušné uzávěry. Na 

každé odbočce bude osazen kulový uzávěr příslušné dimenze a vodoměr DN15.  

 

 

 Kanalizace 

Objekt bude převážně napojen gravitačně na okolní systém jednotné kanalizace, 

jednotnými kanalizačními přípojkami. Kanalizace v objektu je navržena oddílně, 

splašková kanalizace je napojena přímo do třech kanalizačních přípojek.  

Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do, pro všechny 

objekty SO1, SO2 a SO3 společné, retenční dešťové nádrže s retenčním využitelným 

objemem 180 m
3
 umístěným v 1.PP a akumulačním objemem pro účely zpětného 

využiti dešťových odpadních vod pro splachování záchodů a pisoárů v objektu SO1 cca 

80m
3
 umístěným ve 2.PP. V retenční dešťové nádrži je navržen vertikální vírový ventil, 

který zajistí z objektu regulovaný odtok srážkových vod Q=6 l/s. Retenční dešťová 

nádrž je vybavena bezpečnostním přelivem zaústěným společně s regulovaným 

odtokem od vírového ventilu do odtokové šachty. Ve dně odtokové šachty budou 

umístěny dva kapacitní odtoky se sifonem, které rozdělí odtok srážkových vod 

kanalizační přípojky.  

Svislá dešťová a splašková potrubí jsou vedena v předstěnách a šachtách. Ve 

spodních patrech se svislá potrubí stahují do ležatých svodných potrubí, která jsou 

vedena převážně pod stropy. V případě dlouhé trasy jsou ležatá potrubí vedena po 

stěnách.  
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Zařizovací předměty umístěné v 1.PP a ve 2.PP jsou odkanalizovány 

přečerpáním. Vjezd do garáží je odvodněn příčnými žlaby. V objektu je navržená 

kavárna bez přípravy teplých jídel – lapol není uvažován. 

Podzemní prostory objektu s parkovacími stáními jsou navrženy bez podlahových 

vpustí napojených na kanalizační systém objektu. Úklid bude prováděn počišťovacím 

strojem. Znečištěné vody z úklidu garáží budou předčištěny na diskontinuální čistírně 

zaolejovaných odpadních vod REBEKA DJ 0.5 (ČOV). Přečištěné odpadní vody z 

ČOV budou přečerpány do gravitační splaškové kanalizace objektu. 

 

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

Řešený areál je navrženy v souladu se zněním Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., s 

nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na 

využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské 

stavební předpisy). Řešený areál umožňuje svým technickým řešením bezpečný pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci celého areálu je tak zaručen 

bezbariérový pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstupy do objektu 

jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace napojeny na přirozené, resp. 

umělé vodící linie. Vstupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové. Všechny 

komunikace v navrženém areálu splňují požadavky pro pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Z celkového počtu 

navržených parkovacích stání splňuje předepsaný počet požadavky na stání vozidel 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

D.1.1.a.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, 

vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby 

před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Posouzení objektu na základě požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických 

požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 je podrobně řešeno v příloze 

„Stavební fyzika“. Obvodové pláště, výplně otvorů a konstrukce mezi obytnými 

místnostmi jsou vyhovující z hlediska akustiky, viz přílohy uvedené výše. V prostorách 

je dodržen požadavek na přirozené osvětlení okny. 
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D.1.1.a.6 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Řešeno v příloze „Technická zpráva požární ochrany“. 

 

D.1.1.a.7 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakosti 

provedení 

Všechny použité materiály jsou certifikované. Respektují požadavky projektové 

dokumentace. 

D.1.1.a.8 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí  

Nejsou kladeny zvláštní požadavky na provádění navržených konstrukcí. 

D.1.1.a.9 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Projekt vyžaduje běžný rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby. 

D.1.1.a.10 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami 

Není požadováno. 

 

D.1.1.a.11 Výpis použitých norem 

Konstrukce budou splňovat především tyto technické normy: 

 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 5305  Administrativní budovy a prostory 

ČSN 73 0532  Akustika-požadavky 

ČSN EN ISO 717-1 Akustika-vzduchová neprůzvučnost 

ČSN EN ISO 717-2 Akustika-kročejová neprůzvučnost 

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 

ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb – základní ustanovení 
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ČSN P 73 0606  Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace 

ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 0540-1  Tepelná ochrana budov – terminologie 

ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – požadavky 

ČSN 73 0540-3  Tepelná ochrana budov – návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4  Tepelná ochrana budov – výpočtové metody 

ČSN 73 0580-1  Denní osvětlení budov – základní požadavky 

ČSN 36 0020  Sdružené osvětlení 

ČSN 73 6058  Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 74 4505  Podlahy-společná ustanovení 

ČSN 73 2520  Drsnost povrchu stavebních konstrukcí 

ČSN 73 1901  Střechy-základní ustanovení 

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí 
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Cílem této práci bylo navržení administrativní budovy v Praze – Holešovicích na 

parcele č. 708/4. Rozsah práce byl dán vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č 

405/2017 Sb., jako dokumentace pro provedení stavby. 

Předpokladem bylo vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční 

soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, 

včetně vyřešení osazení budovy do terénu s respektováním okolní zástavby. Vyhovění 

energetickým a požárně technickým požadavkům má v neposlední řadě vliv na správný 

návrh budovy.  

V průběhu vypracování projektové dokumentace byly provedeny změny 

prvotních návrhu z důvodu celkové funkčnosti stavby. 

Díky této práci jsem se zdokonalila v projektování budov. Rozšířila jsem si také 

obzor v oblasti dalších konstrukčních řešení a stavebních hmot.  

Výsledkem práce je vypracovaná projektová dokumentace pro realizaci stavby 

administrativní budovy. 
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Zákony: 
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Sb. 2006. 

Vyhlášky: 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. In: 268/2009 Sb. 2009. 

428/2001 Sb. K provedení zákona o vodovodech a kanalizacích. In: 428/2001 Sb. 2001. 

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. In: 499/2006 Sb. 2006. 

501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území. In: 501/2006 Sb. 2006. 

Normy: 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 2004. 

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

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2012. 

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

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. 2011. 

ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov.2007. 

ČSN 73 05 81. Oslunění budov a venkovní prostor – Metoda stanovení hodnot.2009. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 2009. 

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 2003. 

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. 2010. 

ČSN 73 5305. Administrativní budovy a prostory.2005. 

ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 2003. 

ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí. 2008. 

ČSN EN 410. Sklo ve stavebnictví - stanovení světelných a solárních charakteristik 

zasklení.2011. 

ČSN EN 13162+A1. Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné 

výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace.2016. 
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ČSN 73 6058. Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.2011. 

ČSN 73 1901. Navrhování střech – Základní ustanovení.2011. 

Technické listy výrobců: 

Isover [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: http://www.isover.cz 

Topwet [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: http://www.topwet.cz 

Cemix [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: http://www.cemix.cz 

Schueco [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: http://www.schueco.com 

Geberit [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: http://www.geberit.cz 

schlueter [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: http://www.schlueter.cz 

DEK [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: http://www.dek.cz 

DEK partner [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: http://www.dekpartner.cz 

Rigibs [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: http://www.rigibs.cz 

Sika [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: http://www.cze.sika.com 
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NP   nadzemní podlaží 

ČSN   česká státní norma 

DPS   dokumentace k provedení stavby 

SV   světlá výška 

KV   konstrukční výška 

PT   původní terén 

UT   upravený terén 

XPS   extrudovaný polystyren 

EPS   expandovaný polystyren 

SDK   sádrokarton 

ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 

PE   polyetylen 

PP   polypropylen 

PVC   polyvinylchlorid 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

ÚC   úniková cesta 

NÚC   nechráněná úniková cesta 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

ČOV   čistírna odpadních vod 

k.ú.   katastrální území 

p.č.   parcelní číslo 

Tl.  tloušťka 

Sb.   sbírka 

Tab.   tabulka 

čl.   článek 
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č.   číslo 

Ozn.   označení 

TUV  teplá užitková voda 

ŽB   železobeton 

PD   projektová dokumentace 

TI   tepelná izolace 

HI   hydroizolace 

VZT   vzduchotechnika 

pv   [kg/m
2
] výpočtové požární zatížení 

H1 min   [m] podchodná výška 

H2 min   [m] průchodná výška 

tg   tangenta úhlu 

A   [m
2
] plocha 

Af   [m
2
] plocha rámu okna 

B   [m] šířka prvku 

H   [m] výška prvku 

Ag   [m
2
] plocha skla 

lg   [m] délka spáry okna 

ψg   [Wm
-2

K
-1

] vliv lineárních tepelných mostů 

U   [Wm
-2

K
-1

] součinitel prostupu tepla 

UN,20   [Wm
-2

K
-1

] požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Urec,20   [Wm
-2

K
-1

] doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

Uf   [Wm
-2

K
-1

] součinitel prostupu tepla okenního rámu 

Ug   [Wm
-2

K
-1

] součinitel prostupu tepla okenního skla 

Uw   [Wm
-2

K
-1

] součinitel prostupu tepla oknem 

Uem,N,20  [Wm
-2

K
-1

] průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy 
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Uem  [Wm
-2

K
-1

] průměrný součinitel prostupu tepla posuzované 

budovy 

R   [m
2
KW

-1
] tepelný odpor materiálu 

Rsi   [m
2
KW

-1
] tepelný odpor při přestupu v interiéru 

Rse   [m
2
KW

-1
] tepelný odpor při přestupu v exteriéru 

RT   [m
2
KW

-1
] tepelný odpor při prostupu tepla konstrukc9 

fR,cr   [-] požadovaný kritický faktor teploty vnitřního povrchu 

konstrukce 

fR,min   [-] faktor teploty vnitřního povrchu konstrukce 

λ   [Wm
-1

K
-1

] součinitel tepelné vodivosti 

θi   [°C] návrhová vnitřní teplota 

θi   [°C] teplota v exteriéru 

φi   [%] vlhkost vzduchu v interiéru 

Δθai   [°C] přirážka k návrhové teplotě dle čsn 73 0540-3 

RS,ik  [-] tepelný odpor při přestupu tepla v koutě dle čsn 73 0540-3 

HT,N,20  [WK-1] měřená ztráta prostupu tepla referenční budovy 

HT   [WK
-1

] měřená ztráta prostupu tepla posuzované budovy 

ΔUtbm   [-] vliv tepelných vazeb konstrukce 

RW   [dB] laboratorní vzduchová neprůzvučnost 

k   [dB] korekce závislá na vedlejších cestách šíření hluku 

R‘W   [dB] vážená stavební neprůvzdušnost 

  



 

 

37 
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