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ABSTRAKT 

 Cílem mé diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby administrativní budovy. Jde o sedmipodlažní budovu s jedním podzemním a šesti 

nadzemními podlažími. Podzemní podlaží je zapouštěno na půlku pod terén a využito pro 

garážová stání. Nezapouštěna část bude využita pro bezbariérový vstup do budovy a 

částečně jako kavárna. Nadzemní podlaží jsou využita jako kancelářské prostory. 

Administrativní budova je v podzemním podlaží řešena jako monolitická železobetonová 

konstrukce, nadzemní podlaží jsou navržena jako sloupový monolitický systém pro 

flexibilní využití kancelářské plochy. Statický výpočet bude proveden dle platných norem 

ČSN EN. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

administrativní budova, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace, půdorysy, 

řezy, železobeton. monolitický systém, fasáda, kanceláře 

 

ABSTRACT 

 The aim of my diploma thesis is the elaboration of the project documentation for 

the construction of the administrative building. It is a seven-storey building with one 

underground and six above-ground floors. The underground floor is halfway under the 

terrain and used for garage parking. The loose part will be used for barrier-free entrance 

to the building and partly as a cafe. Above-ground floors are used as office spaces. The 

administrative building is designed as a monolithic reinforced concrete structure in the 

underground floor, the above-ground floors are designed as a column monolithic system 

for flexible use of office space. The static calculation will be carried out according to 

valid ČSN EN standards. 

KEYWORDS 

administrative building, accompanying report, summary technical report, situation, floor 

plans, sections, reinforced concrete. monolithic system, facade, offices 
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ÚVOD 

 Cílem mé diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby administrativní budovy. Jde o sedmipodlažní budovu s jedním podzemním a šesti 

nadzemními podlažími. Administrativní budova je v podzemním podlaží řešena jako 

monolitická železobetonová konstrukce, nadzemní podlaží jsou navržena jako sloupový 

monolitický systém pro flexibilní využití kancelářské plochy. Bude proveden předběžný 

statický výpočet dle platných norem ČSN EN. 

 Základem navrhování bude princip universální pronajímatelné administrativní 

budovy, kde dispoziční uspořádání jednotlivých podlaží je maximálně variabilní, s 

možností měnit členění na jednotlivé kanceláře (řešené lehkými příčkami) dle potřeb 

uživatelů (nájemců). 

 Cílem architektonického výrazu budovy bude jednoznačné vymezení jejích 

plných a prosklených částí, zejména s akcentem obdélníkového tvaru při zachování 

celkového dojmu kompaktnosti budovy. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:    ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Místo stavby:     Praha 9 – Prosek, pač. 643/12 k. Prosek 

Pozemky dotčené stavbou:   614/3, 614/10, 615/1 

Pozemky ve vlastnictví investora: Všechny pozemky dotčené stavbou 

Druh stavby:    Novostavba 

Účel stavby:    Stavba pro administrativní činnosti 

Projekt:    Dokumentace pro provedení stavby 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    VUT FAST 

     Sokolovská 14/324 

     180 49 Praha 9 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:     Bc. Dmitriy Nagornykh 

     e-mail: leckthor@gmail.com 

     tel.: +420 774 674 385 

Datum zpracování projektu:   01 / 2019 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• Legislativa a technické normy: 

- zákon č.183 / 2006 Sb. – stavební zákon 

- vyhláška č. 26 / 1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu  

- zákon č. 22/ 1997 Sb. ve znění novel 

- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání   

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientaci 

- n.v. 272/2011 Sb. ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- vyhláška 5/2007 hl.m.Prahy – vyhláška o odpadech 

- 499/2006 Sb. ve znění 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

- ČSN 73 0532 / 2010 / Ochrana proti hluku v budovách – požadavky 

- ČSN 73 0540-2/2011 Tepelná ochrana budov – požadavky 

- ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení 

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 

- ČSN 73 1901 Navrhování staveb 

- ČSN 73 3610 Klempířské práce 

- ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

- ČSN 74 4505 Podlahy 

- ČSN EN ISO 1461 Zinkované povlaky nanášené na ocelové a litinové výrobky 
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 - ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1 Rozsah řešeného území 

 Navrhovaná administrativní budova se nachází v městské části Praha 9 na 

křižovatce ulic Vysočanská a Prosecká ve stávající zástavbě s administrativními 

budovami, obchody a byty v blízkosti stanici metra C – Prosek.  

Vlastní budova se nachází na těchto pozemcích: 614/3, 614/10, 615/1 

Přípojky vody, kanalizace, elektro: 614/3, 614/10 

Všechny obsažené pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

 

A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 

 Administrativní budova se nachází v obytné lokalitě Sídliště Prosek, která je 

vymezena jako lokalita s modernistickou strukturou. Novostavba je navržená na 

nezastaveném trvale zatravněném pozemku, určeném k zástavbě občanských staveb dle 

platného územního plánu hlavního města Praha.  

 Administrativní budova bude využívána pro komerční účely.  

 

A.3.3 Údaje o ochraně podle jiných právních předpisů 

 Stavba administrativní budovy se nachází na území s potenciálními 

archeologickými nálezy. Dle vyjádření Archeologického ústavu AV ČR z 25.4.2014 musí 

veškerým terénním zásahům předcházet záchranný archeologický výzkum. Stavba se 

nenachází v památkově chráněné oblasti ani záplavovém území.  

 

A.3.4 Údaje o odtokových poměrech 

 Pro novostavbu objektu bude zřízená nová přípojka jednotné kanalizace, která 

bude odvádět dešťové a splaškové vody z objektu. Parkoviště a zpevněné plochy mimo 

půdorys novostavby budou odvodněny stávajícím způsobem. 
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A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Pro umístění stavby je směrodatný platný územní plán sídelního útvaru hlavního 

města Prahy schválený usnesením č. 10/05 zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 se 

všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy. Platné regulativy funkčních ploch jsou 

uvedeny v opatření obecné povahy č. 6/2009, včetně grafických příloh – Příloha oddílu 

12 (Podmíněnost staveb), Příloha oddílu 13 (Velká rozvojová území). 

 Dle územního plánu Prahy se stavba nachází na funkční ploše ZOB – obchodní. 

Jde o území sloužící pro maloobchodní a velkoobchodní zařízení nadmístního významu. 

 Funkční využití: Velkokapacitní maloobchodní zařízení s doprovodnými funkcemi 

administrativními, obslužnými, stravovacími a kulturně společenskými, zařízení pro 

velkoobchodní prodej a distribuci. Školská a ostatní vzdělávací zařízení (související s 

vymezeným funkčním využitím). 

 Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, dětská hřiště, cyklistické 

stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a 

liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže, (to vše pro uspokojení potřeb 

území vymezeného danou funkcí). 

 Výjimečně přípustné funkční využití: Sportovní zařízení, čerpací stanice 

pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin a malé sběrné 

dvory. Služební byty (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

 Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Navržený objekt byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 501/2006 o obecných 

požadavcích na využívání území Ministerstva pro místní rozvoj 2007. 

II POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB 

§ 23Obecné požadavky na umisťování staveb 

 Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení 

na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 

umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární 
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techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými 

parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného  

užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých  pozemních 

komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též obslužnost, 

parkování a přístup požární techniky. 

 Navržený objekt svým umístěním tyto požadavky splňuje. 

 Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední 

pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její 

bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. 

 Navržený objekt svým umístěním tyto požadavky splňuje. 

 Nástavba staveb [§ 2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona] je nepřípustná tam, kde 

by mohlo navrhovanými úpravami dojít k narušení dochovaných historických, 

urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo k narušení architektonické 

jednoty celku, například souvislé zástavby v ulici. 

 Navržený objekt svým umístěním tyto požadavky splňuje. 

 Změnou stavby [§ 2 odst. 5 stavebního zákona] nesmí být narušeny urbanistické 

a architektonické hodnoty stávající zástavby. 

 Navržený objekt svým umístěním tyto požadavky splňuje. 

 Mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení 

staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace. 

 Navržený objekt svým umístěním tyto požadavky splňuje. 

§ 24 Zvláštní požadavky na umisťování staveb 

 Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném 

území obcí umisťují pod zem. 

 Nový objekt elektrické silnoproudé přípojky je umístěn v podobě zemního 

vedení. 

 Garáže, odstavná a parkovací stání, zejména pro nákladní automobily, autobusy, 

traktory a jiné dopravní prostředky, se umisťují, mimo plochy bydlení, rekreace, 

občanského vybavení, smíšené obytné, kromě staveb garáží, odstavných a parkovacích 

ploch pro ně určených v uzavřených prostorech zemědělských staveb a kromě odstavných 

a parkovacích stání pro speciální automobily policejní, požární techniky, lékařské 
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pomoci, automobily obytné a obytné přívěsy, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze 

zvláštních předpisů. 

 Navržený objekt svým umístěním tyto požadavky splňuje. 

§ 24c Oplocení pozemků 

 Oplocení se vzhledem k charakteru stavby nezřizuje. 

§ 24e Staveniště 

 Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k 

ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené 

jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 

k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Staveniště musí být oploceno. 

 Staveniště bude umístěno na stávající zpevněné ploše s napojením na 

stávající příjezdové komunikace. Staveniště bude oploceno s respektováním 

platných norem a předpisů.   

 Na pozemcích staveb, které jsou kulturní památkou, v památkových 

rezervacích nebo v památkových zónách a v přírodních parcích, a zvláště chráněných 

územích, včetně jejich ochranných pásem, lze zřizovat pouze takové stavby zařízení 

staveniště, které nejsou spojeny se zemí pevným základem, nebo zařízení pojízdná. 

 Na daný projekt se nevztahuje. 

 Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo 

udržovacích prací, musí být povolovány jako dočasné. 

 Stavby zařízení staveniště nebudou realizovány. 

 Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v 

souladu s jinými právními předpisy. Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku 

staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění 

odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u 

kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení. 

 Likvidace dešťových vod bude zajištěna stávající dešťovou kanalizací. 
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 Stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a 

kanalizace v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před 

zahájením stavby.  

 Umístění objektu v území respektuje stávající průběhy sítí na základě pozic 

předaných od jejich správců. Dodavatel je povinen před zahájením stavby provést 

přesné vytyčení sítí v dotčené části území a dohodnout podmínky provedení prací se 

správci sítí. 

 Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při 

současném zachování jejich užívání veřejností se musí podobu společného užívání 

bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve 

stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být 

uvedeny do původního stavu. 

 Dodavatel stavby je povinen podmínky uvedené výše dodržet. 

§ 25 Vzájemné odstupy staveb  

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, 

životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, 

státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence 

závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality 

prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami 

pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu. 

 Navržený objekt tyto požadavky respektuje. 

 Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší 

než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic podmínkách může být vzdálenost 

pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních mezi rodinnými domy 

snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v 

takovém případě se odstavec 4 nepoužije. 

 Na navržený objekt se tyto požadavky nevztahují. 

 Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost 

mezi nimi nesmí být menší než 10 m. 

 Na navržený objekt se tyto požadavky nevztahují. 
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 Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných 

místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou 

vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi 

stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se 

určují odstupy od staveb nebytových. 

 Na navržený objekt se tyto požadavky nevztahují. 

 Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení 

umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší 

než 2 m. 

 Na navržený objekt se tyto požadavky nevztahují. 

 S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku další 

stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě hranici 

pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí rodinný dům, garáž 

a nesmí být ve stěně na být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby 

na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek. 

 Na navržený objekt se tyto požadavky nevztahují. 

 Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 

3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace, tento požadavek se neuplatní u 

budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění 

stanoví vydaná územně plánovací dokumentace. 

  Na navržený objekt se tyto požadavky nevztahují. 

 Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími 

povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky 

pozemní komunikace. 

 Navržený objekt výše uvedené podmínky splňuje. 

 

A.3.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 

A.3.8 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Nejsou známy žádné související a podmiňující investice 
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A.3.9 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

 Řešené území se nachází v Praze, k.ú. Prosek, 731 382. 

Parcelní 

číslo 

Výměra 

(m2) 

Způsob využití Druh 

pozemku 

Věcné břemeno  

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

614/10 466 Zeleň Ostatní plocha zřizování a provozování vedeni  

614/3 2883 Zeleň Ostatní plocha zřizování a provozování vedeni  

615/1 2110 Zeleň Ostatní plocha   

PŘÍPOJKY VODY, KANALIZACE, ELEKTRO 

614/10 466 Zeleň Ostatní plocha zřizování a provozování vedeni  

614/3 2883 Zeleň Ostatní plocha zřizování a provozování vedeni  

 Pozn. U všech dotčených pozemků je vlastníkem VUT FAST, Sokolovská 14/324, 

Vysočany, 19000 Praha 9. 

  

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.1 Novostavba nebo změna dokončené stavby 

 Navržená stavba je novostavba. 

A.4.2 Účel užívání stavby 

 Stavba bude sloužit jako administrativní budova. 

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Objekt nepodléhá žádnému stupni ochrany. 

A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Stavba odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu, které jsou dány 

vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Návrh 

objektu vychází z příslušných norem, vyhlášek a dalších prvků platné legislativy. Veškeré 

navržené části objektu jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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A.4.5.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY 

A.4.5.1.1 §5 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu 

 Stavby musí mít před vstupem rozptylovou plochu odpovídající druhu stavby. 

Řešení rozptylových ploch musí umožnit plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptyl 

osob do okolí stavby. Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako 

provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými 

hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných 

opatření. 

  Je navrženo napojení objektu na stávající zpevněné plochy a komunikace pro 

pěší. Parkovací stání pro novostavbu jsou navržena v 1.PP administrativní budovy 

a na nově upraveném parkovišti před hlavním vstupem do budovy, které je součástí 

této projektové dokumentace. 

A.4.5.1.2 §6 Připojení staveb na sítě technického vybavení 

 Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro 

veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování 

odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací. 

  Stavba je napojena přípojkou vodovodu, hydrantu, kanalizace, elektro 

silnoproud.  

  Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií 

musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody 

pro hašení musí být přístupná a trvale označená. 

 Je navržena vodoměrná šachta s hlavním uzávěrem. Přípojka elektro je 

zakončena v přípojkové skříni na fasádě objektu. Odběrné místo požární vody je 

vyvedeno na severovýchodní fasádě objektu a bude označeno. 

 Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou 

potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je 

nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod. 

 Splaškové odpadní vody jsou napojené přípojkou na místní splaškovou 

kanalizaci. 

 Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek 

(dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové 

vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich 
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nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod 

se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich 

odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se 

jednotnou kanalizací. 

 Srážkové vody jsou napojeny do dešťové kanalizace přípojkou. 

 Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického zařízení do 

stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí být řešeny tak, aby byl znemožněn 

v případě havárie plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby. 

  Prostupy přípojek jsou řešeny tak, aby bylo zamezeno vniknutí plynu do 

vnitra stavby.   

  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou 

stanoveny normovými hodnotami. 

 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je navrženo dle normových 

hodnot ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí. 

A.4.5.1.3 §7 Oplocení pozemku 

 Vzhledem k charakteru a využití stavby se oplocení nezřizuje. 

 

A.4.5.2 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB 

A.4.5.2.1 §9 Mechanická odolnost a stabilita 

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

účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání 

při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, 

popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, 

nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke 

snížení trvanlivosti stavby, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených 

technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, ohrožení 

provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti 

a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi, ohrožení 

provozuschopnosti síti technického vybavení v dosahu stavby, porušení staveb v míře 

nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem 

selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo 
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nákladů, nebo jej alespoň omezit, poškození staveb vlivem nepříznivých účinků 

podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku  

nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při 

zaplavení, ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a 

propustků. 

 Navržený objekt vyhovuje. Podrobně je popsáno v architektonicko-stavební 

části dokumentace a stavebně konstrukční části. 

 Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu 

s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly 

požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a 

to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při 

provádění i užívání stavby. 

 Navržený objekt vyhovuje. Podrobně je popsáno v architektonicko-stavební 

části dokumentace a stavebně konstrukční části. 

A.4.5.2.2 §10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních 

podmínek a životního prostředí. 

 Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob 

nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních 

staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních 

předpisech, zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob 

a zvířat a pro rostliny, přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí 

nebezpečných záření, zejména ionizujících, nepříznivých účinků elektromagnetického 

záření  znečistění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného 

zneškodňování odpadních vod a kouře, nevhodného nakládání s odpady výskytu vlhkosti 

ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, 

nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastnosti podle charakteru 

užívaných místností, nevhodných světelně technických vlastnosti. vlhkosti podzemní 

transportovaných vodou při povodni. 

 Stavba se nachází mimo záplavové území. Stavební řešení je v souladu s 

předchozím odstavcem. 

 Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní a 

podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. Úroveň podlahy 
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obytné místnosti nad upraveným terénem a nad hladinou vody je dána normovými 

hodnotami. Funkční využiti místnosti, u kterých hrozí vniknuti vody při povodních, tomuto 

nebezpečí přizpůsobeno a povrchové úpravy musí umožňovat účinné očistění od nánosů 

bahna a jiných nečistot, případně závadných látek. 

 Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu je řešena „bílou vanou“. Tlaková 

podzemní voda nezajištěna. Stavba je navržena v souladu s předcházejícím 

odstavcem. 

 Světlá výška místnosti musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových 

místnostech, 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se 

zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy 

místnosti, pokud ustanovení části šesté této vyhlášky nestanoví jinak, v průmyslových 

stavbách podle jiného předpisu. 

 Administrativní budova je navržena v souladu s výše uvedeným. 

 Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. U každé 

samostatné provozní jednotky s pobytovými místnostmi se počet záchodových mís stanoví 

podle účelu jednotky a počtu jejích uživatelů v souladu s příslušnými normovými 

hodnotami. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné 

místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě. 

  Administrativní budova je navržena v souladu s výše uvedeným. 

A.4.5.2.3 §11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 

 U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými 

hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s 

vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu 

okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. 

 Celý objekt je nuceně větrány. Osvětlení je navrženo jako sdružené. 

Pobytové místnosti jsou přirozeně osvětleny. Ve vedlejších a technických prostorách 

je navrženo umělé osvětlení dle ČSN 73 0580-1, ČSN 73 0580-2, ČSN 36 0450, ČSN 

36 0452, ČSN 36 0020-1. 

 Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými 

hodnotami. 

 Nevyskytují se. 
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 Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a 

vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. 

 Nevyskytují se. 

 V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené 

osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s 

normovými hodnotami. 

 Navržený objekt vyhovuje dle ČSN 730580 – Denní osvětlení budov. Je 

navrženo umělé osvětlení dle ČSN EN 12464-1. 

 Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání 

a musí být dostatečné vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání 

pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství 

vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/hod na osobu, nebo minimální intenzita 

větrání 0,5 1/hod. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO, jehož 

koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm. 

 Navržený objekt vyhovuje. Pobytové místnosti kancelářských prostor jsou 

větrána přirozenou infiltrací okny v souladu s výše uvedenými hodnotami. 

 V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod 

venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon 

a typ spotřebiče. 

 Neřeší se. 

 Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé 

osvětlení v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s 

normovými hodnotami a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. 

 Navržený objekt vyhovuje. Navrženo umělé osvětlení dle ČSN EN 12464-1 

 Spíže a komory na uskladnění potravin musí být účinně odvětrány. 

 Neřeší se. 

 Komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými 

hodnotami a musí být odvětrány.  

 Navržený objekt vyhovuje. Navrženo umělé osvětlení dle ČSN EN 12464-1 

A.4.5.2.4 §12 Byty a místnosti obytných budov 

 Neřeší se. Objekt není obytnou budovou. 
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A.4.5.2.5 §13 Proslunění 

 Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým 

charakterem a způsobem využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a 

ochrana před oslněním, zejména v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné 

činnosti. 

 Objekt není obytnou budovou. Proslunění v pobytových částech objektu je 

zajištěno dle ČSN 73 4301 Obytné budovy. 

A.4.5.2.6 §14 Ochrana proti hluku a vibracím 

 Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na 

takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s 

pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 

 Navržený objekt je v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. - hluk a 

vibrace, 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, se musí 

přednostně uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé 

stavby tak, aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním 

prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb. 

 Navržený objekt je v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. - hluk a 

vibrace, 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Požadovaná vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn, příček a 

stropů mezi místnostmi je dána normovými hodnotami. Požadovaná kročejová 

neprůzvučnost stropních konstrukcí s podlahami je dána normovými hodnotami. 

 Navržený objekt je v souladu s ČSN 73 0532/2010. 

 Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace musí být v 

budovách s obytnými a pobytovými místnostmi umístěna a instalována tak, aby byl 

omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do 

chráněného vnitřního prostoru stavby. 

  Navržený objekt je v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. - hluk a 

vibrace a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných 

vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí. 

 Navržené řešení vyhovuje. 
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A.4.5.2.7 § 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb 

 Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi 

musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950×1950×800 mm; u staveb, ve kterých 

je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 

1950×1950×900 mm. Uvedený požadavek se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro 

rodinnou rekreaci. 

 Schodiště v objektu je navrženo jako úniková cesta s dostatečnou kapacitou. 

Navržený objekt je v souladu ČSN734130/2010 schodiště a šikmé rampy. 

 Technické vybavení staveb v záplavových územích musí být navrženo a provedeno 

se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení 

trafostanic, hlavních rozvaděčů elektřiny, elektrických rozvodů a rozvodů sítí 

elektronických komunikací, hlavních uzávěrů plynu a vody, odvádění odpadních vod ze 

staveb, zařízení kotelen na vytápění budov a strojoven výtahů budov pro bydlení a 

občanského vybavení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost 

při možném zaplavení vodou při povodni. 

 Neřeší se. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

  Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích a drahách. 

 Navržený objekt požadavek splňuje. 

A.4.5.2.8 § 16 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich 

vytápění, větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou 

náročnost je třeba ovlivňovat tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a 

velikostí výplní otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického zařízení 

budov. Při návrhu stavby se musí respektovat klimatické podmínky lokality. 

 Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny 

tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich užívání zaručeny požadavky na jejich tepelnou 

ochranu splňující: tepelnou pohodu uživatelů, požadované tepelně technické vlastnosti 

konstrukcí a budov, tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov, 

nízkou energetickou náročnost budov.  

 Požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány 

normovými hodnotami. 
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 Obvodový plášť budovy je navržen v souladu s ČSN 73054-02 Tepelná 

ochrana budov 2011. 

A.4.5.2.9 § 17 Odstraňování staveb 

 Neřeší se 

 

A.4.5.3 POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB 

A.4.5.3.1 § 18 Zakládání staveb 

 Stavby se musí zakládat způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným 

geologickým průzkumem a musí splňovat požadavky dané normovými hodnotami, nesmí 

být při tom ohrožena stabilita jiných staveb. 

 Založení stavby tvoři monolitická železobetonová deska tl.500mm, která 

bude provedena způsobem „bílé vany“. Podrobně je popsáno ve stavebně 

konstrukční části projektové dokumentace. Způsob založení byl stanoven na 

základě inženýrsko-geologického průzkumu. Navržený objekt je v souladu s ČSN 

EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí, ČSN 

EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí, ČSN EN 1997 Navrhování 

geotechnických konstrukcí, ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. 

 Při zakládání staveb se musí zohlednit případné vyvolané změny základových 

podmínek na sousedních pozemcích určených k zastavění a případná změna režimu 

podzemních vod. 

 Nevztahuje se na navržený objekt. 

 Základy musí být navrženy a provedeny tak, aby byly podle potřeby chráněny před 

agresivními vodami a látkami, které je poškozují. 

 Návrh základových konstrukcí vychází z hydrogeologického průzkumu, 

technických opatření zpracovaných proti bludným proudům. 

 U staveb, jejichž základy jsou vystaveny změnám teploty zejména pece, mrazírny 

nebo kmitání, se musí uvažovat s účinky těchto změn na vlastnosti základové půdy, 

zejména u zemin soudržných. U staveb s výrobními stroji a zařízeními, které vyvozují 

otřesy a vibrace do základové půdy, je třeba s těmito vlivy uvažovat. 

 Nevztahuje se na navržený objekt. 
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 Podzemní stavební konstrukce, oddělující vnitřní prostory od okolní zeminy nebo 

od základů, se musí izolovat proti zemní vlhkosti, popřípadě proti podzemní vodě. 

 Ochrana výztuže v základových konstrukcích je zajištěna příslušnou třídou 

betonu a odpovídající krycí či izolační vrstvou. Navržený objekt je v souladu s ČSN 

730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – 

základní ustanovení, ČSN 73 0606 Povlakové hydroizolace – základní ustanovení. 

 Místnosti a prostory určené pro pěstování rostlin a skladování rostlinných 

produktů nemusí mít izolace podlah proti zemní vlhkosti nebo mohou být provedeny bez 

podlahy. 

 Nevztahuje se na navržený objekt. 

A.4.5.3.2 § 19 Stěny a příčky 

 Vnější stěny a vnitřní stěny oddělující prostory s rozdílným režimem vytápění a 

stěnové konstrukce přilehlé k terénu musí spolu s jejich povrchy splňovat požadavky na 

tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu 

konstrukcemi dané normovými hodnotami: nejnižších vnitřních povrchových teplot 

konstrukce, zejména v místech tepelných mostů v konstrukci a tepelných vazeb mezi 

konstrukcemi, součinitele prostupu tepla, včetně tepelných mostů v konstrukci, lineárních 

a bodových činitelů prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi, kondenzace 

vodních par a bilance vlhkosti v ročním průběhu, průvzdušnosti konstrukce a spár mezi 

konstrukcemi, tepelné stability konstrukce v zimním a letním období ve vazbě na místnost 

nebo budovu, prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy ve vazbě na další konstrukce 

budovy. 

 Stěna nebo příčka je vyhovující z hlediska zvukové izolace, jestliže splňuje 

požadavky stavební akustiky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách 

danou normovými hodnotami dle charakteru užívaných místností nebo navrhovaného 

způsobu užívaných místností. 

 Všechny parametry vnitřní stěny a obvodové konstrukce jsou dodrženy. 

Navržený objekt je v souladu ČSN 7305402 Tepelná ochrana budov 2011. 

A.4.5.3.3 § 20 Stropy 

 Vnější i vnitřní stropní konstrukce musí spolu s podlahami a povrchy splňovat 

požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a 
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vzduchu konstrukcemi v ustáleném i neustáleném teplotním stavu, které vychází z 

normových hodnot. 

 Všechny parametry jsou dodrženy. Navržený objekt je v souladu ČSN 

7305402 Tepelná ochrana budov 2011. 

 Stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhovující z hlediska zvukové izolace, 

jestliže jejich vzduchová neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost splňují minimální 

požadavky dané normovými hodnotami. 

 Všechny parametry jsou dodrženy. Navržený objekt je v souladu s nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb. - hluk a vibrace a zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví. 

A.4.5.3.4 § 21 Podlahy, povrchy stěn a stropů 

 Podlahové konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v 

ustáleném a neustáleném teplotním stavu včetně poklesu dotykové teploty podlah, a dále 

požadavky stavební akustiky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost dané normovými 

hodnotami. Souvrství celé stropní konstrukce se posuzuje komplexně. 

 Všechny parametry jsou dodrženy. Navržený objekt je v souladu ČSN 

7305402 Tepelná ochrana budov 2011. 

 Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu 

povrchu odpovídající normovým hodnotám. 

 V částech staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, musí 

protiskluzová úprava povrchu podlahy splňovat normové hodnoty. 

 Návrh a provedení nášlapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z 

důvodu změn možných vlivem vlhkosti. Pro posouzení vhodnosti podlahoviny se použijí 

hodnoty deklarované výrobcem v souladu s příslušnou technickou specifikací výrobku. 

 Objekt je navržen v souladu s ČSN 74 4505 Podlahy. 

 Instalace uložené v podlaze nesmí narušit vlastnosti podlahy požadované pro 

příslušný prostor. 

 Minimální tloušťky krytí jsou 50 mm. 

 V místnostech, kde bude docházet k pravidelné manipulaci s látkami ohrožujícími 

jakost vod, musí být podlahy zajištěny proti průniku těchto látek. 
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 V garáží je navržena polyuretanová stěrka s rezistencí vůči běžným 

provozním kapalinám motorových vozidel. 

  Povrch stěn a příček v prostorech, kde je nebezpečí výbuchu prachu, musí být 

hladký s omyvatelnou úpravou. 

 V objektu nejsou navrženy prostory s uvedeným rizikem. 

A.4.5.3.5 §22 Schodiště a šikmé rampy 

 Každé podlaží, mimo vstupní přístupné přímo z upraveného terénu, a každý užitný 

půdní prostor budovy musí být přístupný alespoň jedním hlavním schodištěm. Další 

pomocná schodiště se navrhují především pro řešení únikových, popřípadě zásahových 

cest v souladu s normovými hodnotami. Místo schodišť lze navrhnout šikmé rampy, které 

na únikových cestách nesmí mít větší sklon než 1 : 8. Nejmenší podchodná a průchodná 

výška schodišť je dána normovými hodnotami. Všechny schodišťové stupně v jednom 

schodišťovém rameni musí mít stejnou výšku, v přímých ramenech i stejnou šířku. 

Nejmenší šířky schodišťového stupně a stupnice jsou dány normovými hodnotami. 

Vzájemný vztah mezi výškou a šířkou schodišťového stupně je dán normovými hodnotami. 

Nejvyšší počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni je dán 

normovými hodnotami. Stupnice schodišťového stupně musí být vodorovná, bez sklonu v 

příčném i podélném směru a její povrch musí být z materiálu odolného působení 

mechanického namáhání a vlivů daného prostředí. Sklon schodišťových ramen v bytech 

a bytových domech je dán normovými hodnotami. 

Nejmenší dovolená průchodná šířka schodišťových ramen, rozměry podest a mezipodest, 

umístění dveří v prostoru podest a další bezpečnostní požadavky jsou dány pro jednotlivé 

druhy staveb normovými hodnotami. 

 V objektu je navrženo tříramenné schodiště. Navržený objekt je v souladu 

ČSN 734130/2010 schodiště a šikmé rampy a ČSN 73 0802. 

A.4.5.3.6 §23 

 Povrch podest vnitřních schodišť musí být vodorovný beze sklonu v příčném i 

podélném směru. Povrch podest vnějších schodišť může mít podélný sklon ve směru 

sestupu nejvýše 7 %. 

 Řešení podest požadavku vyhovuje. Navržený objekt je v souladu ČSN 

734130/2010 schodiště a šikmé rampy. 
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 Žebříkové schodiště je možno navrhnout pouze pro občasné používání omezeným 

počtem osob. Nejmenší průchodná šířka ramene žebříkového schodiště a nejmenší 

schodišťová výška schodišťového stupně jsou dány normovými hodnotami. 

 V objektu není navrženo žebříkové schodiště. 

 Protiskluzová úprava povrchu okrajů schodišťových stupňů, podest vnitřních a 

vnějších schodišť, celých stupnic žebříkového schodiště a šikmých ramp musí splňovat 

normové hodnoty. 

 Vyhovuje dle ČSN 734130/2010 schodiště a šikmé rampy a ČSN 74 4505 

Podlahy. 

 Návrh a provedení nášlapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z 

důvodu změn možných vlivem vlhkosti. Protiskluzové úpravy stupnic schodů nesmí 

vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm. 

 Navržený objekt vyhovuje. 

 Technické požadavky na šikmé rampy jsou dány normovými hodnotami. 

 Navržený objekt je v souladu s ČSN 734130/2010 schodiště a šikmé rampy. 

 Hluk přenášený ze schodišť a podest do sousedních místností musí splňovat 

požadavky stavební akustiky dané normovými hodnotami. 

 Schodiště jsou navržena jako betonová prefabrikovaná osazená na 

distančních prvcích proti přenosu hluku a vibrací. 

 Prostor schodiště musí být osvětlen a větrán. 

 Navržená schodiště jsou osvětlena sdruženým osvětlením a větrána střešními 

světlíky. 

A.4.5.3.7 § 24 Komíny a kouřovody 

 V objektu není navržen komín ani kouřovod. 

A.4.5.3.8 § 25 Střechy 

 Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby 

neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, a 

zabraňovat vnikání vody do konstrukcí staveb. Střešní konstrukce musí být navržena na 

normové hodnoty zatížení. 

 Navržený objekt tento požadavek splňuje.  
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 Pochůzné střechy a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a musí být na nich 

provedena opatření zajišťující bezpečnost provozu. Odpadní vzduch ze 

vzduchotechnických a klimatizačních zařízení a odvětrání vnitřní kanalizace musí být 

vyústěn nad pochůzné střechy a terasy v souladu s normovými hodnotami tak, aby 

neobtěžoval a neohrožoval okolí. 

 Odvětrání sociálního zázemí tento požadavek splňuje. 

 Střešní plášť provozních střech a teras musí splňovat požadavky stavební akustiky 

dané normovými hodnotami. 

 Navržený objekt je v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. - hluk a 

vibrace a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Střešní konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při 

prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými 

hodnotami: nejnižších vnitřních povrchových teplot konstrukce, zejména v místech 

tepelných mostů v konstrukci a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, součinitele prostupu 

tepla, včetně tepelných mostů v konstrukci, lineárních a bodových činitelů prostupu tepla 

pro tepelné vazby mezi konstrukcemi, kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v ročním 

průběhu, průvzdušnosti konstrukce a spár mezi konstrukcemi, tepelné stability konstrukce 

v zimním a letním období ve vazbě na místnost nebo budovu, prostupu tepla obvodovým 

pláštěm budovy ve vazbě na další konstrukce budovy. 

 Navržený objekt je v souladu ČSN 73 1901 Navrhování střech a 73 0540 – 

Tepelná ochranná budov. 

A.4.5.3.9 § 26 Výplně otvorů 

 Výplně otvorů musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane 

zborcení, svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně vlastní hmotnosti 

a zatížení větrem i při otevřené poloze křídla, aniž by došlo k poškození, posunutí, 

deformaci nebo ke zhoršení funkce. 

 Výplně otvorů musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v 

ustáleném teplotním stavu v souladu s normovými hodnotami. 

 Navržené výplně otvorů jsou v souladu s ČSN 73 0540 – Tepelná ochranná 

budov. 
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 Výplně otvorů musí splňovat požadavky na akustické vlastnosti v souladu s 

normovými hodnotami pro zajištění dostatečné ochrany před hlukem ve všech chráněných 

vnitřních prostorech stavby. 

 Navržený objekt je v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. - hluk a 

vibrace, 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Hlavní vstupní dveře do bytů a pobytových místností musí mít světlou šířku 

nejméně 800 mm. 

 Navržené vstupní dveře v objektu tyto hodnoty dodržují. 

 Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný 

venkovní prostor hlubší než 0,5 m, musí být vysoké nejméně 850 mm od úrovně podlahy 

nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do této výšky. 

 Navržené okenní parapety tyto hodnoty dodržují.  

 Průlezné otvory ve stropech nesmějí mít žádný rozměr menší než 0,7 m a u 

vstupních otvorů do šachet nebo kanálů menší než 0,6 m. Uvedené rozměry vstupních 

otvorů nesmí být zužovány žebříky nebo stupadly. 

 Navržený světlík nad schodišťovým prostorem daný požadavek splňuje. 

 Při změnách dokončených staveb nebo výstavbě nových staveb v prolukách musí 

být alespoň jedna obytná místnost orientována do venkovního prostoru, kde nejsou pro 

tuto místnost ve venkovním chráněném prostoru stavby překračovány hygienické limity 

hluku. 

 Na řešený projekt se nevztahuje. 

A.4.5.3.10 § 27 Zábradlí 

 Všechny pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob nebo zvířat a k nimž 

je možný přístup, se musí opatřit ochranným zábradlím, popřípadě jinou zábranou. 

Parametry zábradlí jsou dány normovými hodnotami. 

 Navržený objekt je v souladu s ČSN 74 3305/2008 ochranná zábradlí. 

 Zábradlí se musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, před níž je volný 

prostor hlubší a širší, než jsou normové hodnoty v závislosti na zatřídění pochůzné 

plochy. Zábradlí se nemusí zřídit, pokud: by bránilo základnímu provozu, pro který je 

plocha určena, zejména nástupiště, rampy na nakládání, bazény a jeviště, volný prostor 

je zakryt konstrukcí odpovídající zatížení pěším provozem a splňující požadavky 
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normových hodnot, hloubka volného prostoru je nejvýše 3 m a na pochůzné ploše je podél 

jejího volného okraje vytvořen nepochůzný bezpečnostní pás široký nejméně 1500 mm, 

který je zřetelně vymezen opatřeními podle normových hodnot. Nejmenší dovolená výška 

zábradlí včetně madla schodišť, šikmých ramp a vodorovných ploch je dána normovými 

hodnotami. Zábradlí a jeho zábradelní výplň musí v závislosti na zatřídění pochůzné 

plochy podle přístupu osob splňovat požadavky normových hodnot. Hrozí-li nebezpečí 

podklouznutí nebo propadnutí, musí být u podlahy zábradlí opatřeno zábradelní zarážkou 

stanovenou normovými hodnotami. 

 Šikmé zábradlí schodišť a šikmých ramp musí být opatřeno zábradelními madly, 

jejichž umístění a provedení je dáno normovými hodnotami. 

 Navržený objekt je v souladu s výše uvedenými požadavky s ČSN 74 

3305/2008 ochranná zábradlí. 

A.4.5.3.11 § 28 Výtahy 

 Stavby podle druhu a potřeby se vybavují výtahy: určenými pro dopravu osob 

nebo osob a nákladů, určenými pro dopravu nákladů, požárními, evakuačními. 

 V objektu je navržen jeden osobní lanový elektrický výtah se stanicemi ve 

všech hlavních podlažích, sloužící pro evakuaci osob v případě požáru. Kabina 

výtahu má rozměr 1500 x 1700 mm.  

 Výtahy se musí zřizovat u novostaveb bytových domů se vstupy do bytů v úrovni 

pátého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni. U změn dokončených 

staveb bytových domů, kde vstupy do bytů jsou v úrovni pátého nadzemního podlaží nebo 

podkroví v téže úrovni, se výtahy nemusí zřizovat ani existující výtahy do tohoto podlaží 

prodlužovat. 

 Potřebné rozměry pro zřizování výtahů a minimální pravidla pro instalaci výtahů 

v budovách nebo stavbách jsou stanoveny normovými hodnotami. 

 Navržený objekt tento požadavek respektuje. 

A.4.5.3.12 § 29 Výtahové a větrací šachty 

 Ve výtahové šachtě nesmí být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo 

jiná technická zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu. Výtahová 

šachta musí být dostatečně větrána do prostoru mimo budovu a nesmí být využita pro 

větrání prostorů nesouvisejících s výtahem. 
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 Navržená výtahová šachta obsahuje pouze technologii výtahu a je přirozeně 

větrána větracím otvorem na střeše výtahové šachty. 

 Do větrací šachty nesmí být umístěno žádné vedení technického vybavení. 

 Veškeré technické vybavení je vedeno v samotných větracích šachtách, 

umístěných mimo výtahové šachty. 

A.4.5.3.13 § 30 Shozy pro odpad 

 V objektu nejsou navrženy shozy pro odpad. 

A.4.5.3.14 § 31 Předsazené části stavby a lodžie 

Na řešený projekt se nevztahuje. 

 

A.4.5.4 POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

A.4.5.4.1 § 32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody 

 Vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní 

vodovod pitné vody nesmí být propojeny s jiným zdrojem vody. 

 Řešení vodovodní přípojky tomuto požadavku odpovídá.  

 Vodovodní přípojka, popřípadě část vnitřního vodovodu vedeného v zemi musí být 

uložena do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti zamrznutí. 

 Vodovodní přípojka je uložena min. 1 m pod úrovní terénu. 

 Vodovodní přípojka musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému nasátí 

znečištěné vody z vnitřního vodovodu. 

 Řešení vodovodní přípojky tomuto požadavku odpovídá.  

 Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu se osazuje před vodoměr; musí být přístupný a 

jeho umístění musí být viditelně a trvale označeno. Na odběrných místech vnitřního 

rozvodu vody lze osadit podružné vodoměry na studenou a teplou vodu. 

 Řešení vodovodní přípojky tomuto požadavku odpovídá.  

 Je-li vodovod pro veřejnou potřebu řešen zvlášť pro pitnou a užitkovou vodu, musí 

být takto řešen i vnitřní vodovod. 

 Projekt toto řešení neobsahuje. 
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 Potrubí studené vody musí být tepelně izolováno. Rozvodné a cirkulační potrubí 

teplé vody musí být tepelně izolováno. Potrubí podléhající korozi musí být proti ní 

chráněno. 

 Řešení vnitřních rozvodů tomuto požadavku odpovídá.  

A.4.5.4.2 § 33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace 

 Je-li kanalizace pro veřejnou potřebu oddílná, musí být i vnitřní kanalizace 

oddílná. Vnitřní oddílná kanalizace musí být na jednotnou kanalizaci pro veřejnou 

potřebu připojena jednotnou kanalizační přípojkou. 

 V objektu je navržena vnitřní oddílná kanalizace a je připojená zvlášť na 

splaškovou a srážkovou kanalizační přípojku. 

 Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí 

chránit proti zamrznutí. 

 Potrubí kanalizační přípojky leží v hloubce min. 2 m pod úrovní terénu.  

 Čisticí tvarovky se nesmí osadit v místnostech, ve kterých by případný únik 

odpadní vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby. 

 Projekt tyto požadavky respektuje. 

 Větrací potrubí vnitřní kanalizace nesmí být zaústěno do komínů, větracích 

průduchů, instalačních šachet a půdních prostor a musí být vyvedeno nejméně 500 mm 

nad úroveň střešního pláště. Nad pochůzné střechy a terasy musí být větrací potrubí 

vnitřní kanalizace umístěno v souladu s normovými hodnotami tak, aby nedošlo k 

obtěžování a ohrožování okolí. 

 Projekt tyto požadavky respektuje. 

 V záplavovém území a tam, kde je třeba území či stavby chránit proti zpětnému 

vzdutí v kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni, a v ostatních územích, kde hrozí 

nebezpečí zpětného vzdutí odpadních vod v kanalizaci pro veřejnou potřebu při 

přívalovém dešti, musí být vnitřní kanalizace vybaveny zařízením proti zpětnému toku, 

nebo uzávěrem. 

 Vzhledem k podmínkám lokality není objekt ohrožen zpětným vzdouváním 

odpadních vod. 

A.4.5.4.3 § 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a 

vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací 
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 Vnitřní silnoproudé rozvody se připojují na distribuční sítě přípojkou, nebo 

rozšířením distribuční soustavy elektřiny. Vnitřní rozvody elektronických komunikací se 

připojují na vnější síť elektronických komunikací přípojkou. 

 Stavba je napojena novou elektrickou přípojkou silnoproudu z napojovacího 

bodu určeného správcem rozvodné soustavy v území. 

 Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu s normovými 

hodnotami požadavky na: bezpečnost osob, zvířat a majetku, provozní spolehlivost v 

daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí, přehlednost rozvodu, 

umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch, snadnou přizpůsobivost 

rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů, dodávku elektrické 

energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru, zamezení vzájemných 

nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudých vedení a 

vedení elektronických komunikací, v elektrických rozvodech staveb instalovat vždy 

zařízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v 

elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala 

nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. 

 Nejsou součástí této projektové dokumentace. 

 Transformační stanice a náhradní zdroje elektrické energie umístěné v budovách 

musí vyhovět všem požadavkům na zajištění bezpečnosti, hygienickým požadavkům, 

požadavkům na ochranu životního prostředí a požárně bezpečnostním požadavkům. 

 V objektu nejsou navržena uvedená zařízení. 

 Stavba musí umožňovat vstup silnoproudých kabelů a kabelů sítí elektronických 

komunikací do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých 

rozvodů a vnitřních rozvodů sítí elektronických komunikací až ke koncovým bodům sítě. 

Požadavky na koncové body sítě elektronických komunikací jsou upraveny jiným právním 

předpisem. Vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací 

musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití. 

 V objektu jsou navrženy prostupy pro kabelové vedení přípojek vertikálních 

rozvodů a navrženy podstropní kabelové žlaby pro horizontální kabelové trasy. 

 Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení 

umožňující vypnutí elektrické energie. 
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 Vypínání objektu je zajištěno tlačítkem CENTRAL STOP – (hlavní vypínač 

objektu) vypne všechna zařízení pod elektrickým proudem, kromě rozvaděče a 

zařízení zásobující, případně ovládající požárně bezpečnostní zařízení; umístění v 

1.PP m. č. 0.10 a tlačítko TOTAL STOP – vypne všechna elektrická zařízení v 

objektu, napájené z náhradního zdroje, umístění v m. č. 0.10 spolu s UPS, ústřednou 

EPS + OPPO s ústřednou rozhlasu a náhradním zdrojem. 

 U staveb se zřizuje hlavní ochranná přípojnice a její uzemnění se provede 

propojením se základovým zemničem. 

 Objekt bude připojen na distribuční síť 1kV NN připojen přes přípojkovou 

skříň SR502 umístěnou v nice na fasádě. Nad skříní bude umístěn elektroměrový 

rozváděč ER s nepřímým měřením. 

 Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí splňovat národně 

stanovené parametry. Minimální vybavení bytu elektrickým zařízením a přístroji je dáno 

normovými hodnotami. 

 Navržené řešení vyhovuje. 

A.4.5.4.4 § 35 Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení 

 V objektu nejsou navrženy plynové rozvody ani zařízení. 

A.4.5.4.5 § 36 Ochrana před bleskem 

 Budova je uprostřed zastavěného území městského typu. Na střeše bude 

instalována jímací soustava hromosvodu, uzemněná svody přes zkušební svorky na 

základový zemnič. 

A.4.5.5 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB 

A.4.5.5.1 § 41 Stavby se shromažďovacím prostorem 

 Stavby se shromažďovacím prostorem musí být situovány a vybaveny tak, aby v 

případě havárie nebo požáru byla v nejvyšší možné míře zaručena bezpečnost osob 

nacházejících se v této stavbě nebo její blízkosti. Pro pohotovostní, požární a jiná 

záchranná vozidla musí být zřízeny vyhovující přístupové komunikace, popřípadě 

nástupní plochy. 

 Navržený objekt vyhovuje. 

 Ve shromažďovacích prostorách pro návštěvníky v trvalých nebo dočasných 

zábavních a sportovních zařízeních se zřizují oddělovací prvky nebo zábrany; požadavky 



40 

 

na jejich dimenzování a návrh prostorového uspořádání jsou dány normovými 

hodnotami. 

 Na navržený objekt se tyto požadavky nevztahují. 

 Výškové rozdíly na únikových cestách z prostorů určených pro shromažďování 

osob, které jsou menší než 400 mm, musí být vyrovnány rampami se sklonem nejvýše 1:12. 

 Na navržený objekt se tyto požadavky nevztahují. 

 Schodiště uvnitř prostoru určeného pro shromažďování osob a schodiště na 

únikových cestách z tohoto prostoru, určená pro únik více než 50 osob, musí mít sklon 

schodišťových ramen od 25° do 35°. Jejich ramena musí být přímá. Schodiště z tohoto 

prostoru, s výjimkou schodišť v hledišti, musí mít podestu nejvýše po 15 stupních a 

podesty před a za dveřmi. Podesta musí být rozšířena tak, aby otevřením dveří nedošlo k 

zúžení započitatelné šířky únikové cesty. 

 Navržený objekt je v souladu ČSN 73 4130/2010 schodiště a šikmé rampy. 

 Vždy pro 50 žen nebo 100 mužů musí být k dispozici alespoň jedna samostatná 

místnost se záchodovou mísou a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání nebo mušle 

a alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou pro osoby používající vozík 

pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. 

Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně. Stavebně 

technické provedení musí odpovídat normovým hodnotám. 

 Navržený objekt je v souladu ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. 

 Šikmé rampy v hledištích při délce nejvýše 3000 mm smí mít sklon nejvýše 1 : 8 a 

musí mít protiskluzovou úpravu. 

 Navržený objekt je v souladu ČSN 73 4130/2010 schodiště a šikmé rampy. 

 Podle funkce a účelu stavby musí být vyřešeno odkládání oděvů. 

 Navržený objekt je v souladu ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. 

A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů z jiných právních 

předpisů 

 Neřeší se. 

A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou požadovány. 
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A.4.8 Navrhované kapacity stavby 

   Zastavěná plocha:    675,36 m2 

   Užitná plocha:     3823,18 m2 

   Obestavěný prostor:    9984,09 m3 

   Počet parkovacích stání:   40 

   Počet pracovníků:    96 

A.4.9 Základní předpoklady výstavby 

 Neuvedeny 

A.4.10 Orientační náklady stavby 

 Neuvedeny 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavební objekty: 

SO.1 – Novostavba parkovacího domu  

SO.2 – Úprava zpevněných ploch 

 

Inženýrské objekty: 

IO.1 – Vodovodní přípojka  

IO.2 – Kanalizační přípojka  

IO.3 – Přípojka silnoproudu 

IO.4 – Úpravy veřejného osvětlení 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Administrativní budova se nachází v obytné lokalitě Sídliště Prosek, která je 

vymezena jako lokalita s modernistickou strukturou. Novostavba je navržená na 

nezastaveném trvale zatravněném pozemku, určeném k zástavbě občanských staveb dle 

platného územního plánu hlavního města Praha.  

Pozemek se směrem k severovýchodu mírně svažuje. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 V rámci této práce nebyly provedeny žádné průzkumy. Z geologické mapy ČR 

byly zjištěny základové poměry území. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Investor zajistí před zahájením prací vytyčení všech podzemních inženýrských sítí 

a jejich přípojek u příslušných správců a vyznačení polohy sítí předá dodavateli, který 

toto vyznačení zachová po celou dobu stavby. Zhotovitel stavby musí respektovat 

vyjádření jednotlivých majitelů a správců sítí v souladu s vydaným vyjádřením pro 

územní řízení. 

 Před zahájením prací budou vyrozuměni správci inženýrských sítí, kteří stanoví 

hloubku uložení a způsob odkrytí. Práce budou prováděny ručně. Před zakrytím provede 

kontrolu způsobu ochrany, jeho provedení a povolí zásyp. 

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

 Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

poměry v území 

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

znečišťování ovzduší je minimální. Odtokové poměry nebudou v řešeném území 

významně ovlivněny stavbou. Řešení dešťových vod z navrženého objektu bude do 
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stávající dešťové kanalizační sítě. Provozem objektu nedojde k porušení žádných norem 

a právních předpisů. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na ploše zástavby administrativní budovy se nenachází žádné vzrostlé stromy. Při 

výstavbě však dojde k zásahu do stávajícího pásu zeleně. Budou dodrženy požadavky 

OŽP P9. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 V dotčeném území se nenachází zemědělská půda ani pozemky určené k plnění 

funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Administrativní budova bude napojena na vodovod, kanalizaci a silnoproudé 

elektro na severní a východní straně od objektu novými přípojkami. 

 Přístup na staveniště bude z jižního směru z ulice Prosecká. 

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

 V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy žádné investice ani 

věčné časové vazby.  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Jedná se o novostavbu administrativní budovy v obytné lokalitě Sídliště Prosek. 

 Administrativní budova bude využívána pro komerční účely. 

   Zastavěná plocha:    675,36 m2 

   Užitná plocha:     3823,18 m2 

   Obestavěný prostor:    9984,09 m3 

   Počet parkovacích stání:   40 

   Počet pracovníků:    96 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Administrativní budova svým tvarem a materiálovým řešením bude zapadat do 

stávajícího území a okolní výstavby. Čisté tvary hmot budovy jsou podtrženy hladkým, 

jemně strukturovaným stříbřitým obkladem v prostřídání s prosklenými, transparentními 

plochami fasád. Cílem architektonického výrazu budovy je jednoznačné vymezení jejích 

plných a prosklených částí, zejména s akcentem obdélníkového tvaru při zachování 

celkového dojmu kompaktnosti budovy. Objekt bude prostorově a funkčně začleněn do 

řešeného území – nebude převyšovat okolní výstavbu a nebude vytvářet žádnou 

dominantu. 

 Při navrhování snahou bylo vytvořit maximálně flexibilní pracovní prostředí pro 

pohodlnou praci svých zaměstnanců. Jedná se o sedmipodlažní budovu s částečně 

zapouštěným pod terén suterénem. Architektonická koncepce je založena na celkovém 

dojmu stavby k okolní výstavbě.  

 

B.2.3 Provozně dispoziční řešení 

 Základem provozně dispozičního řešení je princip universální pronajímatelné 

administrativní budovy, kde dispoziční uspořádání jednotlivých podlaží je maximálně 
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variabilní, s možností měnit členění na jednotlivé kanceláře (řešené lehkými příčkami) 

dle potřeb uživatelů (nájemců). 

 Pevnými body dispozice jsou hlavní vertikální jádro a instalační šachta pro 

sanitární uzly. Toto řešení umožňuje další rovinu variability, a to členění dispozice v 

podlaží na samostatné části jednotlivých nájemců navazující jak na vertikální 

komunikace, tak na instalační šachtu, které umožňují centralizovat kuchyňskou linku (při 

jednom nájemci na podlaží) nebo dislokovat do více míst (při více nájemcích). 

 Vstup do administrativních podlaží, která jsou od 1. NP, je v přízemí přes vstupní 

halu, do které je zaústěn výtah a schodiště.  

 

B.2.4 Technologie výroby 

 Objekt je nevýrobního charakteru bez zvláštního technologického vybavení. 

Jedná se o administrativní provozy (kancelářské prostory s příslušenstvím) doplněné v 

přízemí o prostory pro obchod a služby (kavárna). Objekt bude vybaven osobním 

výtahem a VZT jednotkami.  

Administrativní budova není členěna na zóny.  

 

B.2.5 Bezbariérové užívání stavby 

 Požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace jsou stanoveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). 

 Bezbariérově jsou řešeny všechny vstupy do budovy. V objektu je navržen výtah 

spojující všechna podlaží. Volná plocha před nástupním místem do výtahu splňuje 

minimální požadavek 1500 x 1500 mm. Šířka dveří do výtahu je 900 mm a jsou 

samočinně vodorovně posuvné. Klec výtahu má rozměry 1500 x 1750 mm. V 

parkovacích zónách jsou navržena parkovací místa pro OOSPO šířky 3 500 mm. 
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B.2.6 Bezpečnost při užívání stavby 

 Před uvedením do provozu bude zpracována podrobná evidence rizik 

vyplývajících z provozu objektu. V objektu v rámci provozu se předpokládají obecná 

rizika spojená s užíváním a údržbou objektu splňující příslušné legislativní předpisy.  

 

B.2.7 Základní technický popis stavby 

a) stavební řešení 

 Jedná se o administrativní budovu pravidelného obdélníkového půdorysu 

s plochou nepochozí střechou, se šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím. 

Celkové půdorysné rozměry nosné konstrukce objektu jsou 30,3 x 18,3m. Nejvyšší bod 

nosné konstrukce se nachází 20,235m nad úrovní okolního terénu. Konstrukční výška 

nadzemních podlaží je 3600 mm, konstrukční výška suterénu 2900 mm. První podzemní 

podlaží je částečně zapuštěno pod terén. V zapuštěné pod terén části podzemního podlaží 

jsou situovány garáže a technické zázemí objektu. V otevřené části podzemního podlaží 

se nachází vstupní část do administrativní budovy, kavárna a sociální část. Všechny 

podlaží budou propojena schodišťovým jádrem a skleněným výtahem. Fasáda je řešena 

jako celoskleněná rastrová s parapety ve formě „shadow“ boxů. Provedení „shadow“ 

boxů možno řešit alternativně zasklením izolačním dvojsklem s vnitřním sklem 

opatřeným na zadní straně barevným nástřikem. 

 Součásti projektu je taky jednopodlažní vjezd do garáže administrativní budovy s 

pochozí střechou s betonovou dlažbou. Vjezd do garáže těsně přiléhá, ale dilatačně 

oddělen od hlavní budovy.  

 Podrobný popis viz. D.1.1.a Technická zpráva 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Objekt je založen na plošných základech (železobetonová monolitická deska). 

Nosný systém budovy je skeletový. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové 

po obvodě ukončené průvlaky. Hlavní schodiště je řešeno jako železobetonové deskové 

monolitické tříramenné. Ztužení objektu je zajištěno železobetonovým jádrem 

schodišťového prostoru.  

 Materiálové řešení nosné konstrukce: 

• Základy a suterénní ŽB stěny: železobetonové, beton C30/37 XC1 (CZ) – Cl 0,2 

– Dmax 16mm – S3. 
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• Sloupy, průvlaky, stropní konstrukce,  schodiště: železobetonové, beton C30/37 

XC1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16mm – S3. 

• Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B 

 Podrobný popis viz. D.1.1.a Technická zpráva 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Statický výpočet musí prokázat, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření dle Eurokódu EC2 a Eurokódu EC3 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině, je součástí 

statického posouzení uvedeného pro každý stavební objekt 

B.2.8 Technická a technologická zařízení 

 Objekt bude napojen na sítě vody, kanalizace, plynu i elektřiny. Likvidace 

splaškových a dešťových vod bude řešena napojením na veřejnou jednotnou kanalizaci. 

Veškeré sítě jsou v současnosti schopné provozního užívání a v rámci stavebních úprav 

nebude docházet ke změně. 

 

B.2.9 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požární bezpečnost projektu bude tvořit samostatnou přílohu dokumentace 

 

B.2.10 Zásady hospodaření s energiemi 

 Projekt je zpracován podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. (O energetické náročnosti 

budov) 

 

B.2.11 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 
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 Jsou splněny požadavky norem, obecně technické požadavky na výstavbu i 

příslušné hygienické předpisy a další předpisy a normy vztahující se k projektované 

stavbě. 

 Hygienická nezávadnost je zajištěna použitím schválených výrobků, které splňují 

platná ustanovení a normy. 

            Větrání: 

 Větrání bude zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací tepla. 

 Vytápění: 

 V objektu je navržena centrální, dvoutrubková otopná soustava. Zdrojem energie 

je plynový kotel. Jako otopná tělesa jsou navrženy podlahové konvektory. 

 Osvětlení: 

 Všechny kancelářské prostory mají dostatečné denní osvětlení odpovídající 

normovým hodnotám. 

 Zásobování vodou: 

 Objekt bude napojen přípojkou na veřejný vodovodní řad vedený v přilehlé místní 

komunikaci, kterým je zajištěno dostatečné zásobování objektu pitnou vodou. 

 Odpady: 

 Všechny druhy produkovaných odpadů budou do doby odvozu ke zneškodnění 

shromažďovány v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcí vyhláškou o 

podrobnostech nakládání s odpady. Pro jednotlivé druhy odpadů budou vybudovány a 

vyčleněny skladovací prostory. Případný nebezpečný odpad bude skladován v 

samostatných nádobách, budou označeny předepsanými štítky s uvedením druhu 

skladovaného odpadu a vybaveny identifikačními listy nebezpečných odpadů. 

 Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 

 Provoz administrativní budovy nemá vliv na dlouhodobé zvýšení hluku v okolí. 

V objektu ani v rámci fasády nejsou umísťovány jakékoliv zdroje hluku. 

 Během stavebních prací je třeba počítat s navýšením hlučnosti a prašnosti 

charakteristické pro výstavbu. 
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B.2.12 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 Žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí nejsou předpokládány. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Dle orientační mapy radonového indexu podloží se budova nachází v lokalitě s 

nízkým radonovým rizikem. Spodní stavba bude provedena konceptem bílé vany. 

Z hlediska radonového rizika je toto dostatečné opatření.  

b) ochrana před bludnými proudy 

 Namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Území není seismický aktivní. Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby 

nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

d) ochrana před hlukem 

 Vzhledem k charakteru a místu stavby není třeba řešit ochranu vnitřních prostor 

před vlivem vnějším hlukem. 

e) protipovodňová opatření 

 Objekt se nenachází v povodňové oblasti, žádná opatření nejsou navržena. 

f) ostatní účinky 

 Žádné další účinky nejsou známy. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Administrativní budova je napojena na podzemní NTL plynovod, podzemní 

vedení slaboproudu a silnoproudu, podzemní vedení slaboproudu (telefon) a podzemní 

kanalizaci. Inženýrské sítě jsou vedeny v přilehlé pozemní komunikaci. Poloha 

napojovacích míst je uvedena ve výkresové dokumentaci. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
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a) popis dopravního řešení 

 Pozemek je dopravně napojen na pozemní komunikaci (ulice Prosecká). 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Vjezd na pozemek je z pozemní komunikace (ulice Prosecká). 

c) doprava v klidu 

 Výpočet dopravy v klidu byl proveden dle Vyhlášky hl. m. Prahy o obecných 

technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (OTPP) – potřeba stání: 

Charakteristika území: 

 Praha 9 - Ulice Vysočanská, Prosecká   

  koeficient vlivu území: zóna 4    Ku = 1,00 

  koeficient dopravní obsluhy území:    Kd = 0,90 

a) Obchody:  

 Jedná se o prostor kavárny situované v 1.PP budovy. 

Pro výpočet Pz byla dle přílohy č.2 vyhlášky OTPP použita položka č.7 Obchod – 

7.1.Jednotlivá prodejna. 

 započitatelná plocha:      52,04 m2 

 počet parkovacích míst 

 (1 místo/50 m2):       1 stání 

b) Kanceláře: 

 Jedná se o kancelářské prostory v jednotlivých administrativních podlažích (1.NP 

– 6.NP) situované podél obvodu budovy. Jsou to místnosti s okny v celé šíři 

kancelářských sekcí zajišťujících plnohodnotné denní osvětlení. 

 Provoz budovy bude bez přístupu veřejnosti 

 Pro výpočet PZ byla dle přílohy č.2 OTPP použita položka č.6 Administrativa s 

malou návštěvností. 

 započitatelná plocha:     2093,1 m2              
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 počet parkovacích míst 

 (1 místo/50 m2):     42 stání                

Celkem základní počet Pz stání:    43 stání  

Výsledný požadovaný počet stání Pp: 43 x 0,9:          39 stání       

V rámci výstavby suterénů je situováno celkem:  12 stání 

Na parkovišti před objektem je k dispozici celkem:  28 stání  

 

Tedy celkem:       40 stání 

Z uvedeného vyplývá soulad s ÚR. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Pěší a cyklistické stezky nebudou dotčeny. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

 Terénní úpravy budou řešeny po dokončení stavby dle samostatného projektu. 

b) použité vegetační prvky 

 Vegetační úpravy v okolí objektu budou řešeny po dokončení stavby dle 

samostatného projektu. 

c) biotechnická opatření 

 Na pozemku realizace projektu nebudou provedeny biotechnická opatření. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

JEHO OCHRANA 

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

 Ve smyslu § 4 zákona č. 100/2001 Sb. není navrhovaná stavba předmětem 

posuzování vlivu záměru na životní prostředí, ani zjišťovacího řízení v této věci. V 

souvislosti s realizací stavby nevzniknou ochranná a bezpečnostní pásma. S odpadem 

vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákona 

o odpadech) a jeho prováděcích předpisů. 

 Odpadní vody mají charakter běžných splaškových vod. Vlastní provoz objektu 

neobsahuje větší zdroj hluku a škodlivin. Pro výstavbu budou použity stavební materiály, 

které zvláštním způsobem neovlivňují životní prostředí. Obaly stavebních materiálů 

budou odváženy na řízené skládky. 

b) vliv na přírodu a krajinu 

 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu i krajinu – ekologické funkce a vazby 

v krajině budou zachovány. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

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

 Zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA není požadováno. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Objekt není a nebude využíván jako stavba sloužící k ochraně obyvatelstva. 

Dispoziční řešení nedává prostor k vytvoření vzduchotěsných prostor v podzemí. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

 Administrativní budova je napojena na podzemní NTL plynovod, podzemní 

vedení slaboproudu a silnoproudu a podzemní kanalizaci. Stavební materiály a hmoty 

budou průběžně skladovány na pozemku investora. 

b) odvodnění staveniště 

 Není předmětem této dokumentace.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Přístup do administrativní budovy je umožněn z přilehlé příjezdové komunikace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska 

hluku, vibrací, prašnosti apod. 

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

dřevin 

 Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném 

území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana 

staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska 

hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 

2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před 

nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a 

zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních 

prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší 

přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru.  

 Veškeré práce, při kterých vzniká nadměrný hluk (zemní práce) budou prováděny 

pouze v pracovních dnech v časovém období od 8.00 do 18.00 hod. Zásadně se dodrží 

neděle jako den pracovního klidu. Při dopravě stavební suti rovněž. Práce těžkých strojů 

nutno omezit na nezbytně nutnou dobu, motory při provozu neodkrývat a nenechávat 

běžet v době mimo pracovní výkon. Při pracovním nasazení stavebních strojů a vozidel 
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dbát na jejich technický stav, a to jak z hlediska min. hlučnosti, tak i úniku ropných látek 

a olejů. 

 Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti 

práce. Před zahájením stavby je staveniště nutno označit, oplotit proti vstupu cizích osob 

a osvětlit. Je třeba všechny pracovníky seznámit se staveništěm a stavebními postupy, 

všichni pracovníci musí být poučeni o bezpečnostních předpisech. Při provádění 

stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Všichni pracovníci musí 

používat předepsané ochranné pomůcky. Musí být dbáno na protipožární ochranu a 

protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Je nezbytné dodržování veškerých 

technologických předpisů a zákonů, kterými se upravují podmínky práce ve stavebnictví. 

 Stavební úpravy nevyžadují asanaci území, demolici objektů, ani kácení dřevin. 

f) maximální zábory pro staveniště 

 Prostor staveniště bude umístěn na pouze na pozemcích investora. Zábory 

veřejného prostranství nebudou prováděny. 

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

likvidace 

 V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou v 

souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s 

ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku 

k tomu určenou.  

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

 Nejsou předmětem této dokumentace. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a 

dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní 

odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. S veškerými odpady, 

které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška 

MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno 
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recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů 

budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou 

plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při 

odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt 

a při manipulaci s ním, pokud možno bude zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné 

prašnosti. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti 

práce. Před zahájením stavby je staveniště nutno označit, oplotit proti vstupu cizích osob 

a osvětlit. Je třeba všechny pracovníky seznámit se staveništěm a stavebními postupy, 

všichni pracovníci musí být poučeni o bezpečnostních předpisech. Při provádění 

stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Všichni pracovníci musí 

používat předepsané ochranné pomůcky. Musí být dbáno na protipožární ochranu a 

protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Je nezbytné dodržování veškerých 

technologických předpisů a zákonů, kterými se upravují podmínky práce ve stavebnictví. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou nejsou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Výstavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění této stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Stavebními pracemi na pozemku dojde k novostavbě administrativní budovy. 

Dojde k výkopovým pracím, realizaci celého objektu a napojení stavby na technickou a 

dopravní infrastrukturu.  

 Zahájení výstavby – po ukončení stavebního řízení. 

 Postup výstavby: 

  1. Příprava území – zařízení staveniště 
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  2. Výkopy 

  3. Základy 

  4. Hrubá stavba 

  5. Instalace, rozvody 

  6. Dokončovací práce – kompletace 

  7. Sadové úpravy, oplocení 

  8. Likvidace zařízení staveniště 

  9. Dokončovací práce – revize 

 

B.9 POUŽITÁ LEGISLATIVA A PŘEDPISY 

Pro návrh objektu byly použity platné legislativní a normativní předpisy a budou 

respektovány i v dalších projekčních etapách a při realizaci stavby a to zejména: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon 

- Zákon č. 350/2012 Sb. - Změna stavebního zákona 

- Vyhláška č. 499/2006 – O dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 501/2006 – O obecných požadavcích na využití území 

- Vyhláška č. 268/2009 – O technických požadavcích na stavby 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví práci na staveništích 

- Zákon č. 72/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., a zákoník práce č.262/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

- Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
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- Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci  

- Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon 

- Zákon č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

- Zákon 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. 

- Vyhláška č.192/2005– Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 272 z r. 2011 „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibraci 
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DOKUMENTACE OBJEKTÚ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

 

 

 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO 

INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1.a.1 ÚČEL OBJEKTU 

 Novostavba administrativní budovy a její prostory převážně budou využívány 

jako kancelářské místnosti s relaxačními zónami a konferenčními sály. Ve vstupní časti 

do budovy, částečně zapuštěné pod terén, je navržena kavárna se zastřešenou terasou, 

která bude sloužit i pro širokou veřejnost. V 1.NP je navržena terasa, která bude sloužit 

pouze pro uživatele administrativní budovy. 

 

D.1.1.a.2 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 Navrhovaná administrativní budova se nachází v městské části Praha 9 na 

křižovatce ulic Vysočanská a Prosecká ve stávající zástavbě s administrativními 

budovami, obchody a byty v blízkosti stanici metra C – Prosek. Administrativní budova 

svým tvarem a materiálovým řešením bude zapadat do stávajícího území a okolní 

výstavby.  

 

D.1.1.a.3 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 Principiálně se sleduje řešení lapidární, střízlivé, schopné podržet si svou 

jednoduchou tvář bez časového, či módního omezení. Čisté tvary hmot budovy jsou 

podtrženy hladkým, jemně strukturovaným stříbřitým obkladem v prostřídání s 

prosklenými, transparentními plochami fasád. Cílem architektonického výrazu budovy je 

jednoznačné vymezení jejích plných a prosklených částí, zejména s akcentem 

obdélníkového tvaru při zachování celkového dojmu kompaktnosti budovy. 
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 Snahou je dále vytvořit prostředí maximálně flexibilní, liberální a civilní s 

volnými otevřenými prostory a transparentními trakty, kdy průhledy z vnitřku ven na 

denní rytmy obyvatel v Pražské metropolitní oblasti jsou součástí pracovního prostředí. 

To ovšem platí ještě více při vnímání budovy z vnějšku, ze společenských i parkově 

upravených okolních prostorů a prostranství. 

 Opláštění plných částí se uvažuje z hladkých AL desek, v nároží s jemnými 

obloukovými čely z AL profilu a v plochách s pásy či s tenkými „štěrbinami“ oken.   

 

D.1.1.a.4 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

 Základem provozně dispozičního řešení je princip universální pronajímatelné 

administrativní budovy, kde dispoziční uspořádání jednotlivých podlaží je maximálně 

variabilní, s možností měnit členění na jednotlivé kanceláře (řešené lehkými příčkami) 

dle potřeb uživatelů (nájemců). 

 Pevnými body dispozice jsou hlavní vertikální jádro a instalační šachta pro 

sanitární uzly. Toto řešení umožňuje další rovinu variability, a to členění dispozice v 

podlaží na samostatné části jednotlivých nájemců navazující jak na vertikální 

komunikace, tak na instalační šachtu, které umožňují centralizovat kuchyňskou linku (při 

jednom nájemci na podlaží) nebo dislokovat do více míst (při více nájemcích). 

  

D.1.1.a.5 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

 Vstup do administrativních podlaží, která jsou od 1. NP, je v přízemí přes vstupní 

halu, do které je zaústěn výtah a schodiště 

 

D.1.1.a.6 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 V navrhovaném objektu se počítá s opatřeními pro vytvoření potřebných 

podmínek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Jedná se především o bezbariérový provoz (madla, rampy, otvory, dimenze a 

vybavení výtahů), řešení invalidních toalet, čajových kuchyněk a odstavných parkovacích 
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stání a opatření pro nevidomé (značky, zvuková znamení, hmatové prvky) a nedoslýchavé 

(indukční smyčky apod.). 

 

D.1.1.a.7 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

OBJEKTU 

 Nosný konstrukční systém je řešen jako kombinace ztužujících stěn 

schodišťového jádra a nosných sloupů, které podepírají železobetonové desky. Stropní 

desky budou tloušťky 200 mm a budou ukončeny po obvodě pomocí atiky. Objekt je 

dilatačně rozdělen na dvě části: SO01 – Administrativní budova pravidelného 

obdélníkového půdorysu s jednoplášťovou nepochozí střechou s kačírkem, se šesti 

nadzemními a jedním podzemním podlažím; SO02 – vjezd do garáže administrativní 

budovy s pochozí střechou s betonovou dlažbou a jedním podzemním podlažím.  

 

D.1.1.a.8 TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

D.1.1.a.8.1. Tepelně technické vlastnosti objektu 

 Obvodový plášť bude proveden v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov z roku 2011. 

 

D.1.1.a.8.2. Akustika, hluk a vibrace 

 Navržený objekt je v souladu s nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – hluk a vibrace, 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Chráněné prostory kancelářských místnosti 

vyhovují požadavkům akustickým řešením obvodového pláště. Pohonná jednotka výtahu 

bude osazena způsobem zamezujícím šíření hluku a vibrací do konstrukce. Pro omezení 

šíření kročejového hluku v místě schodišťového prostoru budou použity izolační boxy a 

spárové desky, splňující požadavky na akustickou izolaci dle ČSN 73 0532: vzduchová 

neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost. 
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D.1.1.a.8.3. Osvětlení objektu 

 Denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými fasádami. Hodnoty činitele 

denní osvětlenosti budou splňovat normové hodnoty závislé na předpokládané zrakové 

činnosti. Dále viz. Dokumenty podrobnosti D.1.1 bod c) stavebně fyzikální posouzení 

objektu a vybraných detailů. 

 Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru investora a 

projektu elektroinstalace. 

 

D.1.1.a.8.4. Oslunění objektu 

 Objekt splňuje hygienické požadavky na oslunění. Navržené rozměry a polohy 

prosklených ploch zajištují více něž dostatečné proslunění objektu. 

 

D.1.1.a.9 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 

VÝSTAVBU 

 Navržený objekt je navržen a bude proveden v souladu s platnými a legislativními 

předpisy a normami zejména pak: 

Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon 

Zákon č. 183/2006 Sb. O územní plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. Obecné požadavky na využívání území 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové 

využití staveb 
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Použité normy: 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory 

ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 2011 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 2013 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech 2013 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 2008 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 2011 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 2006 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov 2011 

ČSN 73 0532 – Akustika 2010 

 Při provádění stavebních a montážních prací je třeba důsledně dodržet platné 

bezpečnostní předpisy. Zvláště je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. „O 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích“ a nařízením 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“. 

 Při realizaci stavby budou prováděny zejména: 

 Zemní práce – při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3 

 Betonářské práce a práce související – při kterých je třeba se řídit nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. §3 

 Zednické práce – při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3 

 Montážní práce – při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3 

 Stroje a nářadí – při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3 

 Pro práce ve výškách je nutno se řídit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

nařízením vlády č.362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky § 3, § 4 v rozsahu přílohy. 
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 Dále je nutno se řídit v průběhu stavebních prací i v samotném provozu nařízením 

vlády č. 101/2005 Sb. „O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“ 

a nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů bude proveden v souladu s nařízením vlády č. 

11/2002 Sb. 

 Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební 

práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a 

jakostních předpisů (svařování ocelových konstrukcí, zpracování betonové směsi, 

ošetřování betonu, doba odstranění bednění od betonáže, doba zatížení železobetonových 

konstrukcí od betonáže, extrémní teploty a nadměrná vlhkost, atd.). 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.a Technická zpráva 

D.1.2.a.1 Založení 

 Založení administrativní budovy je navrženo jako plošné na železobetonové 

základové desce. Základová spára se nachází ve fluviálních štěrcích třídy G3, které jsou 

svými vlastnostmi pro plošné založení vhodné. Základová deska je navržena jednotné 

tloušťky 500 mm. V místech dojezdů výtahů je deska lokálně snížena prohlubněmi. 

 Celá základová deska a obvodové suterénní stěny jsou navrženy jako tzv. „bílá 

vana“ bez dodatečné izolace. V rámci tohoto řešení musí být veškeré prostupy, pracovní 

a dilatační spáry těsněny proti pronikání vody systémovými prvky. V projektové 

dokumentaci jsou navrženy systémové prvky výrobce H-Bautechnik. 

 

D.1.2.a.2 Svislé nosné konstrukce 

 Nosný systém je navržen převážně jako sloupový železobetonový monolitický 

skelet. Schodišťové jádro a obvodové stěny sociálních místností jsou navrženy 

železobetonové monolitické a plní funkcí ztužení objektu. Tloušťka stěn v nadzemních 

částech je navržena 200 a 250 mm. Obvodové stěny nadzemní části jsou doplněny 

parapety a nadpražími otvorů, které zvyšují tuhost stěny jako celku a v některých částech 

tyto stěny působí jako stěnové nosníky.  

 Obvodové stěny podzemní části jsou navrženy tl. 300 mm, vnitřní stěny tl. 200 a 

250 mm. 

 Otvory po spínacích tyčích bednění budou spolehlivě těsněny systémovými 

prvky, případně dotěsněny tmelem XYPEX Patch´n Plug. 

 

D.1.2.a.3 Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky 

působící ve dvou směrech. 
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 V nadzemních podlažích jsou desky navržené tloušťky 200 mm. Strop nad 1.PP 

je navržen stejné tloušťky 200 mm, ale v místě terasy je horní úroveň desky snížena o 

skladbu podlahy terasy.  

 Průvlaky jsou navrženy jako parapety a nadpraží u otvorů.  

 

D.1.2.a.4 Schodiště a výtah 

 Z konstrukčního hlediska je navrženo monolitické železobetonové schodiště. 

Mezipodesty jsou uložené na železobetonových schodišťových stěnách a jsou dilatovány 

od stěn pomocí izolačních krabic typu ISOBOX TSB-M+B a spárové desky typu 

HALFEN HTPL. 

V objektu je navržen evakuační skleněný výtah, který je konstrukčně oddělený od 

ostatních konstrukcí objektu (stěny, stropy). U některých bloků (A, C) jsou na stěny 

výtahových šachet ukládány stropní konstrukce (hlavní podesty).  

 

D.1.2.a.5 Dilatace 

 Objekt je rozdělen na dvě dilatační části. Dilatační spáry v deskách podzemní části 

musí být zajištěny proti pronikání vody systémovými prvky. Dilatační spáry budou 

vyplněny nevodivým materiálem. Hrany dilatací na přímo pojížděných stropních a 

základových deskách budou opatřeny systémovou dilatační pojízdnou lištou.   

 

D.1.2.a.6 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční 

prvky 

• konstrukční ocel S 235, třída provedení EX C2 

• beton C30/37 XC1, Cl0,2 – Dmax – 16 mm s krystalizační přísadou XYPEX 

ADMIX C 1000 NF (2kg/m3 betonu)  max. průsak 30 mm - základová deska a stěny 1.PP 

• beton C30/37 XC1, Cl0,2 – Dmax – 16 mm – nosné konstrukce nad 1.PP 

• výztuž B500 B 

 Podrobné materiálové členění a navržené výrobky viz. D.1.2.b Výkresová část. 



66 

 

D.1.2.a.7 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

Konstrukce byly navrženy na zatížení vlastní tíhou, stropní konstrukcí a užitným 

zatížením v souladu se soustavou norem ČSN EN 1991 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. 

Místo stavby: Praha - Prosek 

Pro návrh prvků byly uvažovány tyto hodnoty zatížení: 

Klimatické   - sníh pro I. sněhovou oblast     sk = 0,7 kN/m2   

  - vítr pro II. větrovou oblast, kategorie terénu II  vb,o = 25,0 m/s 

Užitné kanceláře (kat. B)      qk = 3,0 kN/m2 

Užitné komerční prostory (1.PP) (kat.D1)    qk = 5,0 kN/m2 

Užitné v garážích (kat. F)      qk = 2,5 kN/m2 

Užitné v technických místnostech     qk = 5,0 kN/m2  

 

D.1.2.a.8 Bílá vana 

 Celá spodní stavba (základová deska a obvodové stěny 1.PP) je  navržena jako 

konstrukce tzv. "bílé vany", tj. jako primárně vodonepropustná konstrukce.  

 Veškeré konstrukce (základová deska, obvodové stěny,…) bílé vany 

dimenzovány tak, aby maximální šířka trhlin byla ≤0,35 mm. Z tohoto důvodu bude 

betonová směs opatřena krystalizační přísadou XYPEX Admix C 1000 NF v množství 2 

kg/m3 betonu. Krystalizační přísada má v čase schopnost dotěsněnovat drobné poruchy a 

trhliny v konstrukci. Otvory po spínacích tyčích bednění budou spolehlivě těsněny 

systémovými prvky, případně dotěsněny tmelem XYPEX Patch´n Plug. 

 

D.1.2.a.9 Zásady pro provádění bouracích a podchycovácích 

prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

 Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební 

práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a 
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jakostních norem. Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty 

ostatních profesí (VZT, EI, ZI, ÚT atd.). Pokud prostupy a drážky zasahují do nosných 

konstrukcí, je nutná konzultace pro případné zesílení nebo úpravy nosných prvků.  

 

D.1.2.a.10 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Základová spára musí být převzata geologem, který určí, zda základová půda 

splňuje parametry uvažované ve statickém výpočtu pro dimenzování základů, zejména u 

plošně založených objektů. Jedná se především o deformační a pevnostní charakteristiky 

podloží. Při zakrývání nosných konstrukcí musí být přítomen technický dozor stavby 

případně autor návrhu (např. kontrola výztuže před betonáží, kontrola provedení spojů 

před položením krycích vrstev).  

 

D.1.2.a.11 Požadavky na protipožární ochranu konstrukcí 

Požadovaná požární odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěna krytím výztuže.  

 

D.1.2.a.12 Požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované zhotovitelem stavby 

 Tato dokumentace slouží svým rozsahem pro provedení stavby. Na dílčí výrobky 

(ocelové konstrukce, bednění, dočasný podpěrný systém při realizaci konstrukcí,…) 

zajistí jejich dodavatel vypracování dílenské dokumentace v případě podpěrného systému 

i jeho statický návrh dle zadaných hodnot zatížení. 

 

D.1.2.a.13 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických 

předpisů, odborné literatury 

 Podklady: 

(1) Podklady stavební části pro provedení stavby v rozpracovanosti  

(2) Technická pravidla ČBS 02 – Bílé vany (2007) 
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Použitá literatura 

• ČSN  EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí  

• ČSN  EN 1991 – Zatížení konstrukcí  

• ČSN  EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí 

• ČSN  EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí 

• ČSN  EN 1997 – Navrhování geotechnických konstrukcí 

• ČSN  73 12 01 – Navrhování betonových konstrukcí 

• ČSN EN 206-1 - Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 

D.1.2.a.14 Požadavky na bezpečnost při provádění nosných 

konstrukcí 

 Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 

591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení 

vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování 

zodpovídá dodavatel. 

 Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební 

práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a 

jakostních (svařování ocelových konstrukcí, zpracování betonové směsi, ošetřování 

betonu, doba odstranění bednění od betonáže, doba zatížení železobetonových konstrukcí 

od betonáže, extrémní teploty a nadměrná vlhkost, atd.). 

 Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení objektu je detailně popsáno v samostatné složce této 

diplomové práce: D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. Obsahuje veškeré výpočty, 

hodnocení, posouzení a opatření. 
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ZÁVĚŘ 

 Výsledná diplomová práce splňuje stanovené cíle a zadání. Snahou bylo vytvořit 

maximálně flexibilní prostředí s volnými otevřenými prostory a transparentními trakty, 

kdy průhledy z vnitřku ven na denní rytmy obyvatel v Pražské metropolitní oblasti jsou 

součástí pracovního prostředí.  

 Postupem diplomové práce bylo vytvoření projektové dokumentace v souladu 

s vyhláškou č. 62/2013 Sb., platnými normami a předpisy České republiky.  

 Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace pro provádění stavby 

částečně podsklepené administrativní budovy. Výsledná dokumentace obsahuje textové 

a výkresové části, detaily, výpočty, výpisy skladeb a materiálů, dokumenty podrobností 

v rozsahu části D.1.1.c a požárně bezpečnostní řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č.1 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – ČÁST A, B, C 

1. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2. B SOUHRNNA TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3. C SITUAČNÍ VÝKRESY  

1. C.1 ŠIRŠÍ VZTAHY      M1:500 

2. C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  M1:250 

3. C.3 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  M1:500 

 

SLOŽKA Č.2 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – D.1.1 

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1. D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2. D.1.1.b VÝKRESOVÁ ČÁST 

1. D.1.1.b.1 PŮDORYS 1.PP     M1:50 

2. D.1.1.b.2 PŮDORYS 1.NP     M1:50  

3. D.1.1.b.3 PŮDORYS 2.NP-6.NP    M1:50 

4. D.1.1.b.4 PŮDORYS STŘECHY    M1:50  

5. D.1.1.b.5 ŘEZ A-A      M1:50 

6. D.1.1.b.6 ŘEZ B-B      M1:50 

7. D.1.1.b.7 POHLED SV     M1:50 

8. D.1.1.b.8 POHLED JZ     M1:50 

9. D.1.1.b.9 POHLED SZ     M1:50 

10. D.1.1.b.10 POHLED JV     M1:50 

11. D.1.1.b.11 3D MODEL CELÉ BUDOVY 

12. D.1.1.b.12 3D VIZUALIZACE 1.PP 

13. D.1.1.b.13 3D VIZUALIZACE 1.NP 

14. D.1.1.b.14 3D VIZUALIZACE 2.NP 

3. D.1.1.c DOKUMENTY PODROBNOSTI 

1. D.1.1.c.1 DETAIL 1 – NAPOJENÍ LOP NA STROP 1.PP M1:3 

2. D.1.1.c.2 DETAIL 2 – NAPOJENÍ LOP NA STROP M1:3 

3. D.1.1.c.3 DETAIL 3 – ATIKA    M1:3 



71 

 

4. D.1.1.c.4 DETAIL 4 – STŘEŠNÝ VPUSŤ    M1:3  

5. D.1.1.c.5 DETAIL 5 – VÝLEZ NA STŘECHU   M1:3 

6. D.1.1.c.6.a Zámečnické výrobky – různé 

7. D.1.1.c.6.b Různé výrobky 

8. D.1.1.c.6.c Klempířské výrobky 

9. D.1.1.c.7.a Skladby 

10. D.1.1.c.7.b Tepelně-technické posouzení – TEPLO 2014 

11. D.1.1.c.7.c Posouzení na tepelnou stabilitu v letním období – 

SIMULACE 2014 

12. D.1.1.c.7.d Výpočet tepelných ztrát – ZTRÁTY 2014 + energetický 

štítek budovy 

 

SLOŽKA Č.3 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – D.1.2 

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

1. D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2. D.1.2.c VÝKRESOVÁ ČÁST 

1. D.1.2.b.1 VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ   M1:50 

2. D.1.2.b.2 VÝKRES TVARU DESKY NAD 1.PP  M1:50 

3. D.1.2.b.3 VÝKRES TVARU DESKY NAD 1.NP  M1:50 

 

SLOŽKA Č.4 – POŽÁRNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

1. D.1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ 

2. D.1.3.02 PŮDORYS 1.PP      M1:100 

3. D.1.3.03 PŮDORYS 1.NP      M1:100 


