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ABSTRAKT  
Projektová dokumentace, zpracovávána v rámci diplomové práce, řeší novostavbu 
administrativní budovy stavební firmy v obci Lukov u Moravských Budějovic. Budova 
je vyhotovena tradiční zděnou technologií z cihelných tvarovek therm tl. 50 cm, bez 
zateplení, stropy jsou železobetonové, střecha plochá, vegetační. Vegetační je také část 
fasády objektu, která zároveň slouží jako kořenová čistírna. Filozofií celého návrhu 
je vytvořit kvalitní pracovní prostředí pro zaměstnance stavební firmy, příjemné 
prostředí pro zákazníky a co možná nejlépe vyřešit environmentální stopu objektu. 
Objekt je řešen jako moderní kancelářská budova, s prostory pro volnočasové aktivity 
zaměstnanců a jejich návštěv, s ohledem k odpovědnému přístupu k rozvojové 
průmyslové lokalitě a okolní přírodě. Budova efektivně hospodaří s pitnou, dešťovou 
i odpadní vodou, obálka budovy a jednotlivé konstrukce jsou řešeny tak, aby celý objekt 
byl co nejméně energeticky náročný a nečerpal neodpovědně svojí podstatou přírodní 
zdroje, v množství větším, než je třeba.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Administrativní budova, administrativa, kancelářská budova, kanceláře, moderní, 
nízkoenergetický objekt, pasivní výstavba, vegetační střecha, vegetační fasáda, zelená 
fasáda, zelená střecha, plochá střecha, bez zateplení, bezbariérový provoz, přírodě 
odpovědný objekt, vodní hospodářství  

ABSTRACT  
The project documentation, processed in the framework of the diploma thesis, solves 
the new building of the administrative building of the building company in the village 
Lukov u Moravských Budějovic. The building is made of traditional brick technology 
therm tl. 50 cm, without insulation, ceilings are reinforced concrete, flat roof, vegetation. 
Vegetation is also part of the facade of the building, which at the same time serves as 
a root cleaner. The philosophy of the whole design is to create a high-quality working 
environment for building company employees, a pleasant environment for customers 
and to best solve the environmental footprint of the building. The building is designed 
as a modern office building, with space for leisure activities of staff and their visits, 
taking into account the responsible approach to the development industrial site and the 
surrounding nature. The building efficiently manages potable, rain and wastewater, the 
envelope of the building, and the individual structures are designed to make the entire 
building as energy-consuming as possible, and do not pump irreparably by nature its 
natural resources in a larger quantity than necessary.  

KEYWORDS  
Administrative building, administration, office building, modern, low-energy building, 
passive construction, vegetation roof, vegetation facade, green façade, green roof, flat 
roof, no insulation, barrier-free operation, nature responsible building, water 
management  
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1. ÚVOD 
 

1. INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

1.1 Identifikační údaje: 

Název stavby: Novostavba administrativní budovy, zpevněných ploch, 
účelové komunikace, dvou sjezdů na pozemek, dvou vrtů 
pro získávání pitné vody, dvou vrtů pro získávání energie pro 
tepelného čerpadla země-voda, parkovacích stání, přípojky 
pitné vody z vrtů pitné vody, přípojky NN, přípojky do 
zemního filtru a jímky na vyvážení, zemního pískového filtru, 
jímky na vyvážení, čtveřice vsakovacích plání, čtveřice 
retenčních jímky dešťových vod a akumulační nádrže 
dešťové vody, fotovoltaických panelů o celkovém 
instalovaném výkonu 49,5kW 

 

Lokace:   k.ú. Lukov u Moravských Budějovic (688983) 

   Par.č. 344 

   Bez č.p., ulice není 

 

Předmět PD:  Sídlo firmy Dlabaja a.s. – SO01 – Administrativní budova 

 

Údaje o stavebníkovi:   Dlabaja a.s., (fyzická osoba) 

     

Údaje o zpracovateli PD: Bc. Adam Dlabaja   
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1.2 Základní kapacitní hodnoty, výměry a ostatní hodnoty: 

Výměra pozemku:    9 623m2 

Zastavěná plocha:    1 245m2 

Střešní plocha:     755m2 

Plocha parkovišť     686m2 

Zpevněné plochy celkem:   1 435m2 

Zatravněná plocha:    6 257m2 

Poměr zastavěné/zelené:   20% (bez střešních rovin) 

Poměr zastavěná/celkové:   12% 

Obestavěný prostor:    12 765,4m3 

Užitná plocha:     3 878,1m2 

Čistá kancelářská plocha:   1 292,5m2 (33,3% užitné plochy) 

Počet podlaží:     2 nadzemní, 1 podzemní 

Počet parkovacích stání: 8x standardních pro OA, 2x ZTP OA, 10x park 
and charge – nabíjecí stanice pro OA 

Objem akumulované vody: 35m3 v akumulačních nádržích, 665m3 
v hydroakumulačním tělese, vsakovacích 
plání 419m3 

Střecha:    plochá 

Maximální rozměry budovy:    47,30x23,34 m 

Maximální výška od UT:    14,267m (jižní pohled – UT/atika) 

Energetický štítek obálky budovy:  Třída A – velmi úsporná 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem: 0,19W/m2K 

Faktor tvaru budovy A/V    0,32 

Orientační celkové tepelná ztráty  100,4kW (77% větrání) 

Měrný výkon vrtů tepelných čerpadel:  4x30kW (tepelný výkon) 
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Celkový výkon fotovoltaických OLED panelů:  49,5kW (200m2 ) (elektrický výkon) 

Baterie o celkové kapacitě:     120kWh 

Celková akumulovaná energie ve vosku:  225kWh 

Schopnost předávat generovanou energii dále: ANO – energeticky aktivní objekt
   

1.3 Popis předmětné stavby: 

Investorským záměrem je novostavba administrativní budovy, navrhována dle 
ČSN735305 – Administrativní budovy a prostory, včetně příslušenství k této budově. 
Celý koncept investorského záměru sleduje ekologický, efektivní a udržitelný směr 
výstavby i pozdějšího užívání, případného odstranění stavby. Budova byla navržena 
s vyhlídkou, aby investice do případné modernizace nebyla žádoucí po několik 
desetiletí v ideálním případě. Důležitým faktorem při návrhu bylo správné uchopení 
energetického a vodního hospodářství v objektu a v ostatních stavbách v rámci 
investorského záměru.  

Primárním cílem návrhu budovy bylo vytvoření nadstandardního kancelářského 
prostředí projekční firmy, kde osoby, které budou objekt využívat, v něm najdou 
komfortní, moderní a příjemné pracovní prostředí, jak z hlediska pracovní činnosti, 
volnočasových aktivit a konstrukčního řešení stavby. Budova je řešena jako velice 
moderní objekt, v nadstandardním kancelářském řešení pro všechny uživatele i 
návštěvy. Kromě rutinní kancelářské činnosti objekt a jeho prostředí nabízí 
uživatelům také sportovní a relaxační aktivity a pro veřejnost má za cíl být 
oblíbeným místem, které je příjemné navštěvovat. 

V symbióze s primárním cílem byla budova navrhována také s citlivým ohledem ke 
svému okolí a planetě.  Cennou komoditou v dnešní době je voda, v budoucnosti 
její potřeba ještě pravděpodobně mnohonásobně vzroste. Proto bylo již nyní třeba 
řešit její nedostatkovost. Budova získává pitnou vodu ze dvou hlubinných vrtů, na 
přípojku veřejného řádu není vůbec připojena. Samozřejmostí je pak hospodaření 
s vodou dešťovou, ta je využívána jako voda užitková. Voda ze střešní roviny, která 
je řešena jako plochá vegetační střecha, což s sebou kromě hydroakumulačních 
schopností přináší benefit i akustickém útlumu pro vnitřní prostředí stavby, snížení 
prašnosti, snížení přehřívání a tím pádem snížení potřeby energie na chlazení 
objektu, je přečišťována v kořenové čistírně, která je umístěna nezvykle na fasádě 
domu, což s sebou opět přináší výhodu v akustickém útlumu, bariéře proti 
invazivním vlivům povětrnosti, snížení přehřívání a ještě ve zmíněném čištění 
srážkových vod, které jsou dále akumulovány v zádržných akumulačních jímkách a 
v zádržné akumulační nádrži, které slouží také jako nádrž požární a jako 
volnočasová aktivita a pracovní benefit pro lidské zdroje, pracující v předmětné 
administrativní budově.  

Energii na vytápění budova získává z hlubinných vrtů tepelného čerpadla země-
voda, které pohání fotovoltaická elektrárna na energeticky efektivních plochách 
budovy a celého objektu. Přebytečná energie je ukládána do bateriových zásobníků, 
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které s energií v čase efektivně hospodaří a to v rámci celého průmyslově-
administrativního území, jehož součástí zmiňovaná administrativní budova bude, a 
které je nyní v rozvojovém stádiu. V rámci jednání s ostatními investory 
v předmětné lokalitě byla jednomyslně shledána shoda v ekologicky udržitelném 
rozvoji celého území a stanoveny body, které se všechny strany shodly dodržovat. 
Jedním z nich je vytvoření sekundární společné energetické a vodovodní sítě, které 
dovoluje zužitkovat ekologickou energii vyvinutou jedním subjektem, pokud ji má 
druhý nedostatek. Jedním z cílovým bodů je také vytvořit tuto sekundární síť pro 
širší veřejnost a postavit se tak správně k sociální odpovědnosti subjektů, 
působících v budoucí průmyslové lokalitě. Primárním cílem je vytvořit několik 
vodních rezervoárů a nabíjecí stanice pro elektroautomobily, dotované ze 
zmíněných energetických přebytků působících subjektů. 

Veškeré materiály jsou vybrány s ohledem nejen na jejich funkčnost, bezpečnost a 
účelnost, ale také na jejich ekologičnost a jejich původ. Například vodní 
hospodářství, včetně fasádní kořenové čistírny, jsou českého původu. 

Aby byl omezen dopad ropných produktů na životní prostředí, stavba není 
zateplena žádným zateplovacím systémem. Nosné konstrukce jsou vyhotoveny 
z cihelných bloků Therm, tloušťky 50cm, bez vložené izolace a navržené tak, aby 
splnily normové požadavky na pasivní výstavbu dle ČSN 73 0540:2. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové, monolitické, křížem 
armované, desky. Okna jsou hliníková, zasklená trojsklem, pro pasivní objekty. 
Podlahové konstrukce jsou s vinylovým nášlapem, resp. keramickým v prostorech 
tam, kde je to hygienicky nutné. Vytápění, jak již bylo zmíněno, je realizováno 
tepelným čerpadlem země-voda, včetně ohřevu teplé vody. Směnnou konstrukcí je 
podlaha – je použito podlahové vytápění. Objekt je vybaven vzduchotechnickou 
jednotkou s rekuperací.  

Parkovací stání je řešeno jako zatravňovací pojezdové bloky z recyklátu, které 
umožňují zasakování srážkových vod (po přečištění v odlučovači lehkých kapalin) na 
pozemku investorského záměru.  

1.4 Konstrukční řešení: 

Svislý nosný systém zděný z cihelných tvárnic Therm, tloušťky 500mm, bez zateplení 
exteriérového ani integrovaného. Založení stavby na základové desce, z důvodu 
nehospodárnosti vyhotovení základových pasů (v BIM programování byl porovnán 
vykázaný výměr obou uvažovaných konstrukcí), z vyztuženého beton. Násypy, 
odsypy a zásypy z certifikovaného recyklátu, zhutněných na požadovanou 
normovou hodnotu. Sloupové konstrukce ze železobetonu, stejně jako stropní 
konstrukce, vyhotovené ze železobetonu, křížem vyztužené. Okenní výplně 
hliníkové, zasklené trojsklem, s přerušením tepelného mostu a splňující požadavky 
pro pasivní výstavbu. Střešní konstrukce analogická zastropení běžných podlaží, 
střecha řešena jako plochá – vegetační – extenzivní zeleň. Fasáda provětrávaná – 
částečně kořenová čistírna, částečně zelená fasáda, Překlady roletové, v rámci 
sortimentu svislých konstrukcí. Schodiště železobetonová. Komíny nejsou. 
Podzemní podlaží vyzděno z bednících dílců s výplňovým betonem a spřaženo se 
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základovou deskou, hydroizolace asfaltovými pasy dle potřebných specifikací. 
Ochrana proti radonu tvoří zároveň hydroizolaci. Podlahové konstrukce 
s podlahovým vytápěním a vinylovým nášlapem, odolným proti zatížení kolečkovou 
židlí a abrazi vlivem zátěže obuví, používanou v exteriérech.   

1.5 Technologická řešení: 
Objekt není vybaven výrobními celky, objekt slouží pouze jako administrativní 
budova. Je však vybaven technologickými celky, které objektu zabezpečují vytápění, 
větrání, kumulaci energie a kumulaci elektřiny. Dále prezentované informace jsou 
pouze informativní, podléhají přesnému výpočtu kvalifikovanými osobami 
s patřičným oprávněním.  Filozofie technického fungování je myšlenkou Mag.(FH) 
Rainera Mikscheho, odboríka na ekologické a udržitelné zdroje fungování 
nízkoenergetických a pasivních domů, který má na kontě mnoho úspěšných 
realizací i energeticky aktivních domů a také odbornice ve svém oboru, při FAST 
VUT Ing. Olgy Rubinové, Ph.D. 

 
Vytápění 

Vytápění domu je zajištěno pomocí čtyř hlubinných vrtů o celkovém tepelném 
výkonu 130kW, což samo o sobě vykrývá tepelnou ztrátu budovy obálkou a 
větráním 100,4kW. Hloubka, průměr a vystrojení vrtů podléhá výpočtům a 
projektové přípravě. Oběžným médiem tepelných čerpadel je teplosměnná látka na 
bázi etanolu, který zle ekologicky likvidovat a při havárii nezpůsobí kontaminaci 
půdy. Tepelná čerpadla tedy země/voda, 2x 48,5kW – maximální nominální výkon 
pro vytápění a chlazení v zimním období, pro letní období a maximální výkon 
v zimním období je instalováno sekundární tepelné čerpadlo o maximálním výkonu 
32kW. Vytápění je realizováno pomocí sálavé nízkoteplotní plochy – podlahové 
vytápění, tepelná čerpadla v letním období mohou stejnou plochou i objekt chladit, 
pro mimořádný tepelný komfort jsou v často užívaných prostorech instalovány i 
stěnové topení/chlazení – přibližná poloha a metráž viz D.1.1.11B – výkres 
stěnového chlazení. 
  

Chlazení 
Pro výše popsanou technologii je dostatečné instalování méně výkonných 
klimatizačních jednotek, které byly zvoleny odděleně pro fitness zónu a pro ostatní 
prostory administrativní budovy. Proto lze definovat, že prostředí v administrativní 
budově je méně zatíženo mikroorganismy a bakteriemi a má menší dopad na 
životní prostředí, než při samostatném chlazení pouze vzduchotechnickou 
jednotkou. VZT jednotky jsou instalovány také pro vlhkostní úpravu vzduchu. Vnitřní 
prostředí příznivě vlhkostně a psychicky ovlivňují zelené interiérové stěny. 
Nadměrný nárůst vlhkosti poté upravují právě zmíněné VZT jednotky. 
  

FVE hospodářství 
Významným doplněním celé energetické filozofie objektu je instalace FVE panelů, 
jak na ploše vegetační střechy, tak v ploše pozemku tak, aby byl co nejlépe využit 
fotovoltaický potenciál prostředí. Zvolené panely tištěné technologie OLED jsou sice 
finančně náročnější, než klasické FVE panely, jejich účinnost je ale o 20% lepší  
životnost přibližně o třetinu delší, což jsou efektivní faktory, které byly při 
rozhodování důležité. Celá síť je připravena tak, aby byly panely směnitelné 
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v budoucnu za zcela „zelené“ fungující na bázi fotosyntézy. Celková instalovaná 
plocha je 200m2 s maximálním instalovaným výkonem 49,5kW. 
 

Akumulace energie 
Fotovoltaický systém je propojen s akumulačními bateriemi Li-on, o celkové 
instalované kapacitě 140kWh, které jsou schopny vykrýt výpadek proudu až v délce, 
při maximálním výkonu, 3h. Instalace baterií je důležitým faktorem fungování 
celého energetického celku a jeho konceptu. Jejich životnost je zaručena po dobu 
10let a minimálně 10 000 dobíjecích cyklů.  
Progresivní technologií akumulace energie je akumulace do voskového média. 
Celková instalovaná kapacita je pak 225kWh, při akumulaci s prostorovou 
náročností o 2/3 menší, než při akumulaci do vody a 5x efektivněji. Tato akumulace 
dokáže vykrýt celou noční spotřebu tepelné energie anebo až dvě hodiny v denní 
špičce. Akumulovaným médiem je krystalická směs křemičitého granulátu a 
extrémně čistého parafínového vosku. 
 

Vodní a odpadní hospodářství  
Odpadové hospodářství je řešené co nejvíce ekologicky a udržitelně. Dešťová voda 
je akumulována v podzemních nádržích, směšována se žlutou a gravitačně 
oddělenou šedou vodou a přečišťována ve fasádní kořenové čistírně, dále 
okysličována a dále zpracovávána jako užitková voda a voda do jezera v téměř 
nekonečném cyklu. Přebytečná voda je vsakována na předmětném pozemku. 
Odpadní kanalizační voda je přečišťována v zemních pískových filtrech, kdy až 70% 
materiálu je přečištěno a vsakováno na pozemku a zbytek je nadále kompostován, 
v komposterech s generátorovou jednotkou o maximálním výkonu 3kW, které 
napájí nabíjecí stanice osobních automobilů 
Pitná voda je získávána z dvojice hlubinných vrtů a upravována v technické 
místnosti. Je využívána je v nezbytném množství. Pro ostatní potřebu – splachování 
toalet a pisoárů, zavlažování apod., je využívána voda užitková. 

 
Udržitelnost a vize 

Do budoucna je počítáno s propojením všech provozů v rozvojové průmyslové 
lokalitě a vzájemným sdíleným energií a médií i pro širokou veřejnost v rámci řešení 
sociální a environmentální odpovědnosti. Vhodným řešením by byla například 
instalace centrální kotelny s parním generátorem pro výrobu elektřiny na štěpky, 
nebo instalace větrných elektráren na průmyslově znehodnocených plochách. 
Větrné elektrárny nelze instalovat na předmětném pozemku, jelikož se nachází 
v blízkosti lesních pozemků a průmyslové znehodnocení není natolik markantní, 
v rámci udržitelnosti lze s předmětnou budovou, po ukončení její životnosti, 
nakládat v jiném smyslu užívání. S dalším rozvojem ekologických a udržitelných 
technologií, jejich rozšířením, znásobením kapacit bateriových zařízení a zvýšením 
účinností FVE systémů lze také očekávat synergii mezi elektrickými auty a chytrými 
budovami. I předmětná budova je na toto připravena. Nabíjecí stanice mohou 
zpětně z automobilů, tvořící automobilovou flotilu, získávat energii, která je 
kumulována v jejich bateriových systémech, a napomáhat tak vykrývat energeticky 
prázdná a neefektivní časová období fungování budovy. V dalším rozvojem, se 
kterým je počítáno – nákupem elektrických nákladních automobilů a těžké 
průmyslové elektrické techniky, bude výše zmíněno dávat ještě větší smysl a 
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vzájemné fungování bude mimořádně efektivní, finančně, environmentálně a 
s celkovou vysokou udržitelností.  
Důležité ovšem je, aby veškeré technické vybavení domu bylo nyní i v budoucnu 
řízeno a regulováno současně, s ohledem na ostatní zařízení, navzájem se 
doplňovaly a respektovaly se. Jedině tak může být celá filozofie domu kompletní 
správná. 

1.6 Charakteristika území – limity využití území, vliv stavby na životní prostředí: 

  Pozemek, který byl vybrán pro realizaci investorského záměru se nachází v obci 
Lukov, ale komunikačně přísluší k obci Moravské Budějovice, s nimiž je spojen 
právě účelovou komunikací, která vede k bývalé vodárně, která s pozemkem 
sousedí. V současnosti není využívána. Pozemek se nachází ve velice svažitém 
terénu, převýšení v linii sever-jih je přibližně 6 metrů na šířce pozemku 50m. 
Předností vybraného pozemku je svahování směrem k jihu, což je využíváno při 
získávání přirozeného denního světla v administrativních prostorách.  

Pozemek je v současné době využíván jako zemědělská plocha, v územním plánu je 
však navržen v rámci celého území, jako pozemek určen k zastavění průmyslovými 
a administrativními objekty. V budoucnu je uvažováno s vybudováním 
dvouproudové silniční komunikace, která nahradí současnou jednoproudovou 
silniční komunikaci. Přes pozemek vede kromě řádu pitné vody z bývalé vodárny, 
které jsou samozřejmě také mimo provoz, i nadzemní vedení VN – 30kV, které bude 
rušeno a bude nahrazeno zemním vedením VN 30kV, které bude kopírovat linii 
komunikace a je podmíněnou investicí pro rozvoj předmětného území. Pozemek je 
v blízkosti lesa, ze západu zasahuje do pozemku jeho ochranné pásmo. Jiná 
ochranná pásma a ostatní limity využití území nejsou známa. Pozemek podléhá 
vynětí ze zemědělského půdního fondu. Radonové zatížení je střední a zemina je 
pod vrstvou ornice v rozsahu 40-60cm (k jihu mocnost stoupá) písčito-hlinitá (Rdt = 
185kPa). 

Stavba nemá negativní vliv na okolí prostředí, veškeré použité materiály jsou 
certifikovány, samotný charakter výstavby, užívání stavby a její případná likvidace 
jsou pojaty tak, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Stavba zcela využívá 
srážkových vod (po přečištění využívána jako užitková voda), stavba využívá instalaci 
fotovoltaických panelů, získávání energie pro vytápění probíhá z hlubinných vrtů 
tepelného čerpadla země-voda. Odpadové hospodářství je řešeno pomocí zemních 
pískových filtrů s odloučením pevných látek do jímky na vyvážení a přečištěné vody, 
vsakované do vsaků. Celá výstavba se řídí dle limitů respektujících nařízení vlády č. 
217/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pracovní doba je 
stanovena pouze v pracovní dny a to v rozmezí 6:00-17:00. Veškeré hygienické 
limity hlukové zátěže budou respektovány vzhledem k platné vyhlášce (max hladina 
akustického tlaku ve venkovním prostředí z provozu staveniště je v pracovní dobu 
stanovena na 65dB(A).  

Skrývka ornice, rozpojování hornin v podloží a samotná výstavba bude probíhat za 
pomocí moderní strojové techniky, k odstřelům a pyrotechnickým pracem nebude 
docházet.  
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Likvidace odpadů bude probíhat dle zákona č. 225/2017Sb. Zákon, kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, podle kterého se mění zákon č. 185/2001 Sb.Zákon o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

Samotný charakter budoucího účelu výstavby budovy není zátěží pro životní 
prostředí, naopak se snaží co nejekonomičtěji a nejšetrněji hospodařit s energiemi, 
je vyhotoven z ekologických a recyklovaných materiálů a energetická náročnost 
konstrukcí je minimální, respektující plně aktuální doporučené vlastnosti stavebních 
konstrukcí.  

1.7 Charakter spádové zóny: 

Infrastrukturní napojení:  NN   – ANO (NN 0,4/0,28kV) 

      Optická ved. – NE 

      Plynovod  – NE 

      Pitná voda  – NE (vlastní vrty) 

      Kanalizace  – NE (zemní pískový filtr) 

Dopravní napojení:  obslužná silnice (š. 3,7m, obousměrnná, 
jednoproudová – návrhová rychlost 30km/h), 
plán – nahradit dvouproudovou oblužnou o 
šířce 6,0m s návrhovou rychlostí 30km/h a 
asfaltovým povrchem 

  Veřejná doprava – NE 

  Městská doprava  – NE  

Charakter území: - průmyslová zóna (v plánu) 

Centrum města:  - ne (vzdáleno 2,8km) 

Obecní úřad: - ano, s rozšířenou působností 

Stavební úřad: - ano 

Katastrální úřad:  - ano 

Lékař ve městě:  - ano 

Pošta ve městě - ano 

Integrované složky ZS - ano, všechny 
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1.8 Primární a podmíněné investice – ekonomická bilance  

Celková cena adm. budovy: - 12 765,5 x 6 804 (průměrná cena dle 
ukazatele RTS – ÚRS pro rok 2018 – oddíl 
801.6 – budovy pro řízení, správu a 
administrativu) = 86 856 462,00 CZK 

Cena kanalizační přípojky  - 38,735m x 3 920 (průměrná cena dle JKSO 
2018 – oddíl 827-2 – DN 200 – PLAST)  

  = 151 841,00 CZK 

Cena vodovodní přípojky - 34,00 x 2 710 (orientační cena dle JKSO 

 2018 – oddíl 872-1 DN do 100 – PLAST) 

  = 92 140,00 CZK 

Cena vodní akumulační nádrže: =665 x 4 883 (dle JSKO 2018 – nádrže jiné než 
čistírny – pozemní, oddíl 814-2) 

  3 247 195,00 CZK 

Cena zpevněných ploch:  = 878 x 1 976 (dle JSKO 2018 – plochy 
pozemních komunikací dlážděných, bez 
rozdílu 822-3) 

 1 259 930,00 CZK 

Cena parkovacích ploch:  = 878 x 686 (dle JSKO 2018 – plochy 
pozemních komunikací dlážděných, bez 
rozdílu 822-3) 

 602 308,00 CZK 

Cena vrtů pitné vody:  2x30x1050 (DN125 x VRT 190mm) 

 63 000,00 CZK  

Cena vrtů TČ:  4x120x1050 (DN125 x VRT 190mm) 

 504 000,00 CZK  

Cena vodního hospodářství: 5x28 200 (plastové nádrže, dvouplášť, 7m3) 

 141 000,00 CZK  
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Cena odpadního hospodářství: 2x zemní pískový filtr 32 207x2 

      1x jímka na vyvážení 68 244 

      132 658,00 CZK 

Cena kořenové čistírny fasádní: 631 m2 x 12 990 

      8 196 692 CZK 

Cena valů a svahování – zemní p. 399,2m x 6835 

      2 728 532,00 CZK 

Cena OLED FVE   3 500 CZK / m2 (celkem 200m2) 

      700 000,00 CZK 

Cena akumulačních baterií  10 000 CZK / 1kWh (celkem 140 kWh) 

      1 400 000,00 CZK 

Cena akumulačních voskových syst. 121 000 CZK / 115kWh (celkem 2x 112,5kWh) 

      242 000,00 CZK 

Cena celkem:    106 577 400 CZK (bez DPH 21%) 

 

1.9 Postup povolování stavby  
 
Stavba byla povolena v souladu se zákonem č. 225/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, ve společném územním a stavebním řízení dle  zákona 
č. 225/2017 § 94 písmeno j.  
 

1.10 Dotčené orgány státní správy a správci sítí  

-Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  Olšanská 2681/6  130 00, Praha 3 – Žižkov 

Oblastní pracoviště Třebíč, Míčova 1697 

Elektrické podání → ANO 
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-České radiokomunikace a.s. Skokanská 2117/1; 169 00 Praha 6 

Elektrické podání → ANO – za úhradu 

 

-E.ON Česká republika, s.r.o. E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6  

370 01 České Budějovice 

Oblastní pracoviště Riegrova 348/78.  67401. Třebíč 

Elektrické podání → ANO, zaslání poštou 

 

-GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE)  Ústí nad Labem - Klíše,  Klíšská 940/96, 
PSČ 400 01 

Oblastní pracoviště Horní náměstí 3561/14,Znojmo,66902 Znojmo 2. 

Elektrické podání → ANO 

 

-T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 148 00 Praha 
4 
Elektrické podání → ANO 

 

- Vodafone Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2 
155 00 Praha 5 

Elektrické podání → ANO 

 

- itself s.r.o. Pálavské nám. 4343/11 628 00 Brno – Židenice  

Elektrické podání → NE 
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- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156 Lesná 638 00 Brno 

Oblastní pracoviště divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč 

Elektrické podání → NE 

 

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková – OOÚZ 

Svatoplukova 84, Brno, PSČ 662 10 

Elektrické podání → NE 

 

-Obslužná komunikace 

Město Moravské Budějovice nám. Míru 31 676 02 Moravské Budějovice 2 

Elektrické podání → ANO – datová schránka 25dbcps 

 

-Vzdušný prostor obrany státu 

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková – OOÚZ 

Svatoplukova 84, Brno, PSČ 662 10 

Elektrické podání → ANO – datová schránka hjyaavk 

 

-Vzdušný koridor TSA 

Úřad pro civilní letectví K letišti 1149/23 160 08 Praha 6 

Elektrické podání → NE 

 

Město Moravské Budějovice nám. Míru 31 676 02 Moravské Budějovice 2 

Strategický rozvoj města a investice 

Elektrické podání → ANO – datová schránka 25dbcps 
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Město Moravské Budějovice nám. Míru 31 676 02 Moravské Budějovice 2 

Odbor životního prostředí 

Elektrické podání → ANO – datová schránka 25dbcps 

Město Moravské Budějovice nám. Míru 31 676 02 Moravské Budějovice 2 

Odbor životního prostředí – odpadové hospodářství 

Elektrické podání → ANO – datová schránka 25dbcps 

 

Město Moravské Budějovice nám. Míru 31 676 02 Moravské Budějovice 2 

Odbor životního prostředí – ochrana ovzduší 

Elektrické podání → ANO – datová schránka 25dbcps 

 

Město Moravské Budějovice nám. Míru 31 676 02 Moravské Budějovice 2 

Odbor životního prostředí – vodní hospodářství, vodovody a kanalizace 

Elektrické podání → ANO – datová schránka 25dbcps 

 

Město Moravské Budějovice nám. Míru 31 676 02 Moravské Budějovice 2 

Územní plánování  
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Vedoucí práce   Ing. Tomáš Petříček, Ph.D  
    
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
2.  TEXTOVÁ ČÁST K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI  

 
 

(dle Přílohy č. 13. k vyhl. č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr) 
 

 
Akce:  Novostavba administrativní budovy sídla firmy Dlabaja 

a.s., zpevněných ploch, účelové komunikace, dvou sjezdů 
na pozemek, dvou vrtů pro získávání pitné vody, dvou 
vrtů pro získávání energie pro tepelného čerpadla země-
voda, parkovacích stání, přípojky pitné vody z vrtů pitné 
vody, přípojky NN, přípojky do zemního filtru a jímky na 
vyvážení, zemního pískového filtru, jímky na vyvážení, 
čtveřice vsakovacích plání, čtveřice retenčních jímek 
dešťových vod a akumulační nádrže dešťové vody 

 fotovoltaických panelů o celkovém instalovaném výkonu 
49,5kW 
k.ú. Lukov u Moravských Budějovic (688983)  

 Par.č. 344 

 
Stupeň:    Dokumentace pro provádění staveb 
 
 
Datum:   2018 
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Obsah průvodní zprávy 
 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační číslo osoby, 
adresa sídla, 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace, 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
c) další podklady. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 

Novostavba administrativní budovy sídla firmy Dlabaja a.s.,  

zpevněných ploch, účelové komunikace, dvou sjezdů na pozemek, dvou vrtů pro získávání 
pitné vody, dvou vrtů pro získávání energie pro tepelného čerpadla země-voda, 
parkovacích stání, přípojky pitné vody z vrtů pitné vody, přípojky NN, přípojky do zemního 
filtru a jímky na vyvážení, zemního pískového filtru, jímky na vyvážení, čtveřice vsakovacích 
plání, čtveřice retenčních jímek dešťových vod a akumulační nádrže dešťové vody, 
fotovoltaických panelů o celkovém instalovaném výkonu 49,5kW 

 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

k.ú. Lukov u Moravských Budějovic (688983)  Par.č. 344, bez č.p., název ulice není 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
-- 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo 
-- 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Dlabaja a.s., Česká Republika, IČ: XXX XX XXX 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
 
Bc. Adam Dlabaja (RČ: 930518/XXXX) 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství 
AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace 
Ing. Tomáš Petříček, Ph.D 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
 
D.1.3 PBŘS    – Bc. Adam Dlabaja, FAST VUT v Brně 
D.1.4.STAVEBNÍ FYZIKA   – Bc. Adam Dlabaja, FAST VUT v Brně  
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP = 0,000= 484,76m.n.m. B.p.V. 
NA PAR.Č. 344 K.Ú. LUKOV 
VÝŠKA  
OD UT MAX 14,267m - ATIKA (JIŽNÁ POHLED) 
OD UT MIN  10,227m - ATIKA (SEVERNÍ POHLED) 
TŘÍPODLAŽNÍ (ČÁSTEČNĚ - 1.S, 1.NP, 2.NP) 
 
SO02 - VRTANÁ STUDNĚ 
PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA VRTU DO 30m OD UT 
NA PAR.Č. 344 K.Ú. LUKOV 
PŘEDPOKLÁDANÁ MAXIMÁLNÍ VYDATNOST 0,01l/s 
MAXIMÁLNÍ ROČNÍ ODBĚR 144m3 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO DLE 501/2006Sb. VZPP = 12m – OSA 
 
SO03 - VRTANÁ STUDNĚ 
PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA VRTU DO 30m OD UT 
NA PAR.Č. 344 K.Ú. LUKOV 
PŘEDPOKLÁDANÁ MAXIMÁLNÍ VYDATNOST 0,01l/s 
MAXIMÁLNÍ ROČNÍ ODBĚR 144m3 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO DLE 501/2006Sb. VZPP = 12m – OSA 
 
SO04 - PŘÍPOJKA NN 
PODZEMNÍ VEDENÍ NN 0,4kV 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO = 1,0 - OSA 
4xCYKY IP68, 4BX16 
 
SO05 - ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ 
230/400V, I<40A, 250x470x2000m 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO = 0,0  
STUPEŇ KRYTÍ IP44,  
ODOLNOST PROTI OHNI = B 
 
SO06 - PŘÍPOJKA PITNÉ VODY 
Z DVOJICE VRTANÝCH STUDNÍ PODZEMNÍ VEDENÍ DN 50 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO = 1,5m - OSA 
HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 - DN 50 
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SO07 - 4x HLUBINNÉ VRTY TEPELNÉHO ČERPADLA 
PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA VRTU DO 150m OD UT 
NA PAR.Č. 344 K.Ú. LUKOV 
PŘEDPOKLÁDANÝ MAXIMÁLNÍ ZISK VÝKON 30-40W/m/vrt 
MAXIMÁLNÍ ROČNÍ ODBĚR 144m3 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO = 5m – OSA 
 
SO08 - PŘÍPOJKA SMĚNNÉHO MÉDIA PRO TČ 
TEPELNĚ IZOLOVANÉ DUO POTRUBÍ HDPE PN16 DN40 4x 
NA PAR.Č. 344 K.Ú. LUKOV 
 
2x SO09a) - RETENČNÍ NÁDRŽE 
PODZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ - PE, 7m3 

2,6x VÝŠKA 1,5m 
 
2x SO09b) - RETENČNÍ NÁDRŽE 
PODZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ - PE, 7m3 

2,6x VÝŠKA 1,5m 
 
2x SO09c) - RETENČNÍ NÁDRŽE ZELENÉ FASÁDY 
PODZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ - PE, 7m3 

2,6x VÝŠKA 1,5m 
 
SO10a) - PŘÍPOJKA UŽITKOVÉ VODY 
PODZEMNÍ VEDENÍ DN 50 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO = 0 - OSA 
HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 - DN 50 
 
SO10b) - PŘÍPOJKA UŽITKOVÉ VODY 
PODZEMNÍ VEDENÍ DN 50 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO = 0 - OSA 
HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 - DN 50 
 
SO11a) - ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR 
TŘÍKOMOROVÝ - 12,0m3 

3,2x2,6x1,5m 
 
SO11b) - ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR 
TŘÍKOMOROVÝ - 12,0m3 

3,2x2,6x1,5m 
 
SO12a) - VSAKOVACÍ PLÁŇ 
ZEMNÍ VSAKOVACÍ PLÁŇ 10x5x2,5m2 

125,0m2 = 125m3 

 

SO12b) - VSAKOVACÍ PLÁŇ 
ZEMNÍ VSAKOVACÍ PLÁŇ 10x5x2,5m2 

125,0m2 = 125m3 
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SO12c) - VSAKOVACÍ PLÁŇ 
ZEMNÍ VSAKOVACÍ PLÁŇ 10x5x2,5m2 

125,0m2 = 125m3 

 

SO12d) - VSAKOVACÍ PLÁŇ 
ZEMNÍ VSAKOVACÍ PLÁŇ 4,5x2x1,0m2 

22,0m2 = 9m3 

 

SO12e) - VSAKOVACÍ PLÁŇ 
ZEMNÍ VSAKOVACÍ PLÁŇ 6x3x2,0m2 

54m2 = 36m3 

 

SO13 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
PODZEMNÍ VEDENÍ DN 250, SPÁD 2% 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO = 1,0 - OSA 
PVC - KG DN250, SN8 
 
SO14 - SBĚRNÁ ŠACHTICE 
PODZEMNÍ ULOŽENÍ  
2,5x4,5m = 15m3 

PVC - SN8 
 
2x SO15 - ZEMNÍ PÍSKOVÝ FILTR 
PODZEMNÍ ULOŽENÍ 
6,5x1,5x1,2m = 11,7m3 

PVC - SN8 
 
SO16 - JÍMKA NA VYVÁŽENÍ 
PODZEMNÍ ULOŽENÍ 
5,2x2,2x2,0m = 23m3 

PVC - SN8 
 
SO17 - VSAKOVACÍ PLÁŇ 
PODZEMNÍ ULOŽENÍ 
8,0x,4,0x2,0m = 64m3 = 80m2 

 

SO18a) - SJEZD NA POZEMEK 
ZPEVNĚNÝ - KAMENNÁ DLAŽBA VÝŠKY 100mm - POJEZDOVÁ 
OBOUSMĚRNÝ, S PRŮTOKEM OCELOVOU TROUBOU 
 
SO18b) - SJEZD NA POZEMEK 
ZPEVNĚNÝ - KAMENNÁ DLAŽBA 100mm - POJEZDOVÁ 
OBOUSMĚRNÝ, BEZ PRŮTOKU 
 
SO19 - OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE NA POZEMKU INVESTORSKÉHO ZÁMĚRU 
ZPEVNĚNÝ - ZATRAVŇOVACÍ BLOKY S VÝSADBOU 
OBOUSMĚRNÁ, ODVODŇOVANÁ 
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SO20a) - PARKOVACÍ STÁNÍ PRO DOPRAVU V KLIDU OA 
ZPEVNĚNÝ - ZATRAVŇOVACÍ BLOKY S VÝSADBOU - ODVODŇOVANÉ, 423,65m2 

8x STANDARD PARKING  2,5x5,0m 
1x ZTP (AND CHARGE)  3,5x5,0m 
6x PARKING AND CHARGE 2,7x5,0m 
DĚLENÍ PARKOVACÍCH MÍST KONTRASTNÍM KAMENIVEM Š.125mm 
 
SO20b) - PARKOVACÍ STÁNÍ PRO DOPRAVU V KLIDU OA 
ZPEVNĚNÝ - ZATRAVŇOVACÍ BLOKY S VÝSADBOU - ODVODŇOVANÉ, 77,25m2 

1x ZTP (AND CHARGE)  3,5x5,0m 
4x PARKING AND CHARGE 2,7x5,0m 
DĚLENÍ PARKOVACÍCH MÍST KONTRASTNÍM KAMENIVEM Š.125mm 
 
SO21a) - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN 
900x600x1010mm 
PLOCHA 50-450m2 

MAX KAPACITA 4l/s 
PŘIPOJENÍ/ODTOK DN125 
 
SO21b) - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN 
900x600x1010mm 
PLOCHA 50-450m2 

MAX KAPACITA 4l/s 
PŘIPOJENÍ/ODTOK DN125 
 
4xSO22a) - NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY 
740x400x200mm 
I = 32A 
 
3xSO22b) - NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY 
740x400x200mm 
I = 32A 
 
SO23 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z KAMENNÝCH DESEK TL.100mm 
 
SO24 - JEZERO 
VODNÍ HLADINA 510m2 

CELKOVĚ ZADRŽENÁ KUBATURA 892m3 

PLNĚNO DEŠŤOVOU VODOU 
BEZ CHEMICKÉHO OŠETŘOVÁNÍ 
HLADINA V - 0,540m 
 
SO25 - ZAHRADNÍ DŮM 
ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP = -0,100= 484,66m.n.m. B.p.V. 
NA PAR.Č. 344 K.Ú. LUKOV 
VÝŠKA  
OD UT MAX 5,25m - HŘEBEN (JIŽNÁ POHLED) 
OD UT MAX 4,05m – OKAP 
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SO26 - ODPADOVÝ PŘÍSTŘEŠEK 
ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP = 0,000= 484,76m.n.m. B.p.V. 
NA PAR.Č. 344 K.Ú. LUKOV 
OD UT MAX 3,0m - HŘEBEN (JIŽNÁ POHLED) 
JEDNOPODLAŽNÍ, PULTOVÁ STŘECHA 10° 
 
SO27a) - OPĚRÁ ZEĎ 
POHLEDOVÝ BETON, VÝŠKY 1,25m OD SCHODIŠTĚ 
VE SKLONU 28% 
ZÁKLAD V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE 80CM, V CELÉ DÉLCE 
 
SO27b) - OPĚRÁ ZEĎ 
POHLEDOVÝ BETON, VÝŠKY 1,00m OD UT 
ZÁKLAD V NEZÁMRZNÉ HL.80CM 
 
SO27C) - OPĚRÁ ZEĎ 
POHLEDOVÝ BETON, VÝŠKY 1,50m OD UT A POTÉ 1,50m OD NÁŠL. SCHODIŠTĚ 
VE SKLONU 28% 
ZÁKLAD V NEZÁMRZNÉ HL.80cm, PO CELÉ DÉLCE 
 
SO27C) - OPĚRÁ ZEĎ 
POHLEDOVÝ BETON, VÝŠKY 1,50m OD UT A POTÉ 1,50m OD NÁŠL. SCHODIŠTĚ 
VE SKLONU 28% 
ZÁKLAD V NEZÁMRZNÉ HL.80cm, PO CELÉ DÉLCE 
 
2xSO28 KOMPOSTERY 
CELKOVÝ OBJEM 14m3 
CELKOVÝ GENEROVANÝ VÝKON 3kW 
 
SO29a) FVT - OSTROV 1 
MAXIMÁLNÍ INSTALOVANÝ VÝKON 19,8kW 
 
SO29b) FVT - OSTROV 2 
MAXIMÁLNÍ INSTALOVANÝ VÝKON 14,9kW 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

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

Stavba byla povolena v souladu se zákonem č. 225/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, ve společném územním a stavebním řízení dle  zákona 
č. 225/2017 § 94 písmeno j. Povoloval obecný stavební úřad, územní pracoviště Moravská 
Budějovice, pod číslem jednacím XXXXX/201/SÚ_XXXX/X  
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Dokumentace  pro provádění stavby byla zpracována na základě dokumentace pro 
společné územní a stavební povolení. Koncept ve fázi studijí byl rozpracován do rozsahu 
projektové dokumentace pro provádění stavby (studie v části D – Dokumentace objektu 
D.0.1. – přípravné a studijní práce. Dalšími podklady byly územní plán obce Lukov, návrh 
konceptuálního rozvíjení předmětné lokality a požadavky a připomínky dotčených subjektů 
orgánů veřejné správy a správců sítí.   

c) další podklady 

Dalšími podklady byly zejména geodeticky změřené profily terénu v místě předmětného 
záměru, scanning povrchu parcely pomocí dronu, digitální podklad souřadnic 
v souřadnicovém systému S-JTSK, ortofotomapy, mapy, fotodokumentace získaná přeletem 
dronu, podklady v digitální podobě dodané správci sítí, působících v dané lokalitě, 
požadavky dotčených orgánů státní správy – provozovatelé přilehlé silniční komunikace, 
odboru územního plánování, odboru životního prostředí – blízkost ochranného pásma lesa, 
zasahující na předmětný pozemek.  
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 
b) účel užívání stavby, 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
j) orientační náklady stavby. 
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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Pozemek, který byl vybrán pro realizaci investorského záměru se nachází v obci Lukov, ale 
komunikačně přísluší k obci Moravské Budějovice, s nimiž je spojen právě účelovou 
komunikací, která vede k bývalé vodárně, která s pozemkem sousedí. V současnosti není 
využívána. Pozemek se nachází ve velice svažitém terénu, převýšení v linii sever-jih je 
přibližně 6 metrů na šířce pozemku 50m. Předností vybraného pozemku je svahování 
směrem k jihu, což je využíváno při získávání přirozeného denního světla 
v administrativních prostorách.  

Pozemek je v současné době využíván jako zemědělská plocha, v územním plánu je však 
navržen v rámci celého území, jako pozemek určen k zastavění průmyslovými a 
administrativními objekty. Investorský záměr tedy svým charakterem koresponduje 
s plánovaným využitím území. V budoucnu je uvažováno s vybudováním dvouproudové 
silniční komunikace, která nahradí současnou jednoproudovou silniční komunikaci. 

Současný charakter území je nezastavěný, ale územním plánem určen k zastavění.  

 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Moravských Budějovicích, v souladu 
s územním plánem obce Lukov. Nevyvozuje zvláštní požadavky, které by nebyly již zřejmé 
z požadavků, vyplývajících z územního plánu 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
Navrhovaná výstavba je v souladu se schváleným územním a regulativy územního rozvoje 
obce Lukov z roku 2009. 

Název zakázky: Územní plán Lukov 
Místo zakázky: Obec Lukov 
Kraj: Kraj Vysočina 
Objednatel: Město Moravské Budějovice  
Pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice, Úřad územního plánování  
      Jaroslav Kunst, Jihlava 
Zpracovatel:    Urbanistické středisko Jihlava, Ing. arch. Jiří Hašek 
Datum nabytí účinnosti: prosinec 2009 
 

Územně plánovací dokumentace navrhuje využití území jako plochu VD – drobná výroba a 
řemeslná výroba. V přípustném využití nacházíme zatřízení předmětného investorského 
záměru – administrativní budovy, jako objekt administrativní a řídící a proto je možné 
objekt umístit a následně využívat v jeho smyslu tak, jak bylo zamýšleno. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
Navržená Novostavba administrativní budovy splňuje ustanovení vyhl. Č.20/2012Sb, kterou 
se mění vyhl.č.268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhl.č. 269/2009, kterou 
se mění vyhl.č.501/2006 o obecných požadavcích na využití území. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v části  
D – dokumentace objektů a jejich výčet je potom přiložen v přílohové části E – dokladová 
část. Ochranná pásma a ostatní limity využití území jsou přehledně zapracovány zejména 
v Koordinačním situačním výkrese – C.2 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou místa stavby, 
hydrogeologický průzkum, sondáž v hloubce 2,0m (3x sonda in situ), a běžný stavebně 
historický průzkum s negativním nálezem – více viz koordinační situační výkres – C.2 
Podzemní voda byla shledána v nejbližším místě vzhledem k základové konstrukci 
hodnotou 1,6m pod základovou spárou. Její složení nebylo charakterizováno jako agresivní, 
nebyl nalezen zvýšený výskyt siřičitanů, železa ani síranů. Podzemní hladina vody není 
napjatá.  
Podloží je z materiálu písčito-hlinitá zemina (Rdt = 185kPa). Vrstva ornice v mocnosti 40-
60cm.  
Radonová zátěž je střední, s koncentrací radonového plynu střední 20<CS<70 kBq/m3. Jako 
protiradonová ochrana bylo zvoleno souvrství hydroizolace spodní stavby ve složení 
dvojice asfaltových modifikovaných pasů typu S, z nichž spodní pas, bližší základové spáře, 
je vyztužen výztužnou vložkou z hliníkové fólie. 
Jelikož je v projektové dokumentaci navrženo podlahové vytápění, musí být v souladu 
s normou ČSN 73 0601:2006 a vyhláškou 389/2012 Sb. realizováno odvětrávané podloží a 
to tak, že se vyhotoví podsyp základové monolitické železobetonové desky z drceného 
kameniva frakce 32/63,5mm, hutněného dle statického výpočtu a technologického 
předpisu, v souladu s projektovou dokumentací a v něm realizovány odtahové potrubí 
s perforací, průměru DN100, perforované spodní polovina a materiálu PVC, s nasáváním ve 
svahu a odtahem nad střešní rovinu, dle schématu na výkrese D.1.2.01 – Základové 
konstrukce. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci nebo památkové 
zóně. Nachází se však v blízkosti lesa, v okruhu 50m od lesního pozemku nejsou navrženy 
žádné stavby, které by byly stále využívány osobami nebo zvířaty, v souladu s platnou 
legislativou a požadavky Odboru životního prostředí při Městském úřadu v Moravských 
Budějovicích.  
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Celkový výčet limitů území 
 
URBANISTICKÉ HLEDISKO 
BROWNFIELD:    - NE 
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ:   - NE 
ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ:   - ANO 
VÝZNAMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD: - NE 
ÚZEMNÍ REZERVA DLE UP:  - ŽÁDNÁ 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
SILNICE I.TŘÍDY   - NE 
SILNICE II. TŘÍDY   - NE 
SILNICE III.TŘÍDY   - NE 
ŽELEZNICE    - NE - NEJBLIŽŠÍ 1,085km 
OBLUŽNÁ KOMUNIKACE  - ANO (OCHRANNÉ PÁSMO 0m) 
LETIŠTĚ NE    - NE 
LETECKÁ STAVBA   - NE 
LETIŠTNÍ KORIDOR   - ANO - TSA A R 
OP LETECKÉ RADIONAVIGACE - ANO 
 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
VODOVOD    - ANO - BETON DN400 - OP1,5m OSOVĚ 
ENERGETIKA    - ANO - VN STÁV RUŠENÉ 35kV OP 2,0m OSOVĚ 
                - VN NOVÉ NÁVRH.  35kV OP 2,0m OSOVĚ 
OPTICKÉ A DATOVÉ VEDENÍ  - NE 
PLYNOVODY A PLYNOSTAVBY  - NE 
INFRASTRUKTURNÍ STAVBY  - NE - NEJBLIŽŠÍ ZRUŠ. VODÁRNA - SOUSED.PAR. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
ZRANITELNÁ OBLAST   - ANO  
VODNÍ ZDROJE A STUDNY  - NE - NEJBLIŽSÍ - VZ POD.VOD 965m 
VODNÍ NÁDRŽ    - NE 
KUMULACE VODY   - NE 
VYMEZENÍ HYDROGEO. POVODÍ - ANO - 4. ŘÁD 
VODOJEM    - BÝVALÝ PODZEMNÍ - 80m OD HRANICE POZEMKU 
ČOV     - NE - NEJBLIŽŠÍ 2,66km 
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ   - NE - NEJBLIŽŠÍ Q100 - 1,24km 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ZÁJMY A ZÁMĚRY  
DLE ÚP     - NE 
DLE ZÚR    - NE  
OSTATNÍ    - NE 
 
CIVILNÍ OCHRANA  
PČR     - NE - NEJBLIŽŠÍ 990m 
HZS     - NE - NEJBLIŽŠÍ 3,45km 
OBRANA STÁTU   - NE - NEJBLIŽŠÍ NENÍ V 5KM 
 
REKREACE 
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CYKLOTRASA    - ANO - BEZ OCHRANNÉHO PÁSMA 
     III. TŘÍDY - PROPOJENÍ REGIONÁLNÍCH CÍLŮ 
REKREAČNÍ OBLAST   - NE  
 
PAMÁTKY 
MOŽNÁ ARCHEOLOGICKÉ NALEZIŠTĚ - ANO 
ARCHELOGICKÁ REZERVACE PCHU - NE  
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA - NE, NEJBLIŽŠÍ 1,1KM- PAMĚTNÍ KÁMEN 
ARCHITEKTONICKY CENNÁ STAVBA - NE 
HISTORICKY CENNÁ STAVBA  - NE 
 
OCHRANA PŘÍRODY 
ÚSES     - REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM - 50m OP - LES 
VKP     - NE (ANI REGISTROVANÝ ANI ZE ZÁKONA) 
PAMÁTNÝ STROM   - NE, NEJBLIŽŠÍ V 5KM NENÍ 
MZCHÚ+ OP    - NE (CHKO, NPR, PR) -  
        NEJBLIŽŠÍ CHKO PODDYJÍ 26km  
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA   - NE (NEJBLIŽŠÍ 7,5km - NPP HÁJKY) 
NATURA 2000 - EVROPSKY VÝZN.LOK. - NE (NEJBL. 14km - HABROVA SEČ - KONICKLEC) 
BIOCHOR    - NE 
VÝZNAMNÉ NALEZISTĚ   - NE 
PŘÍRODNÍ PARK   - NE (NEJBLIŽŠÍ 3,6km - PP MB) 
VÝZNAMNÉ MIGRAČNÍ KORIDORY - NE (NEJBLIŽŠÍ 4,4km) 
TYP KRAJINY ZÚR   - KRAJINA S PŘEDPOKLADEM URBANIZACE 
 
LESNÍ PŮDNÍ FOND 
OCHRANA PŮDNÍHO FONDU  - ANO 
OCHRANA LESNÍHO FONDU  - NE, ALE OP 50m ZASAHUJE  
INVESTICE DO PŮDY    - NE 
 
GEOLOGIE 
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ  - NE - NEJBLIŽŠÍ 4,8KM 
TĚŽBA     - NE - NENÍ V OKRUHU 5KM 
LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN - NE - NENÍ V OKRUHU 5KM 
DOBÝVACÍ PROSTOR   - NE - NENÍ V OKRUHU 5KM 
RADONOVÝ INDEX   - ANO - STŘEDNÍ 20<CS<70 kBq/m3 

SHORŠENÁ KVALITA OVZDUŠÍ  - NE 
STARÉ DŮLNÍ DÍLO   - NENÍ V OCKRUHU 20KM 
KONTAMINACE ÚZEMÍ   - NENÍ - NEJBLIŽŠÍ 1,45km 
 
OSTATNÍ A LOKÁLNĚ SPECIFIKCÁ 
HŘBITOVY A OP HŘBITOVŮ  - NE - NEJBLIŽŠÍ 2,7 A 2,95KM 
OSTATNÍ    - NEJSOU 
VĚCNÁ BŘEMENA   - NEJSOU 
 
VYSVĚTLIVKY: 
OP     - OCHRANNÉ PÁSMO 
ZASAHUJE CELÝ POZEMEK 
ZASAHUJE OCHRANNÉ PÁSMO 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavební pozemek se od záplavové zóny Q100 nachází přibližně 3,2km, ve stejné 
vzdálenosti se také nachází nejbližší vodní tok. Stavební pozemek tedy není v záplavové 
zóně a není tak ohrožen záplavami. Dále se pozemek nenachází v poddolovaném území, to 
se nachází v nejbližší vzdálenosti 4,8km. 
  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
Stavba nemá negativní vliv na okolí prostředí, veškeré použité materiály jsou certifikovány, 
samotný charakter výstavby, užívání stavby a její případná likvidace jsou pojaty tak, aby 
dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Předmětná stavba nezhoršuje a neohrožuje 
svoji podstatou odtokové poměry v předmětném území, naopak je optimalizuje a 
hospodárně s nimi nakládá v souladu s principy, vyvozenými požadavky Odborem 
životního prostředí. Stavba ochraňuje okolí  proti půdní a vodní erozi, systémem 
vsakovacích plání a zádržnými vodními systémi a kultivováním svahu stavebními objekty, ve 
formě meandrovacích valů. Stavba zcela využívá srážkových vod (po přečištění využívána 
jako užitková voda), stavba využívá instalaci fotovoltaických panelů, získávání energie pro 
vytápění probíhá z hlubinných vrtů tepelného čerpadla země-voda. Odpadové 
hospodářství je řešeno pomocí zemních pískových filtrů s odloučením pevných látek do 
jímky na vyvážení a přečištěné vody, vsakované do vsaků. Celá výstavba se řídí dle limitů 
respektujících nařízení vlády č. 241/2018 Sb., novelizující vyhlášku č.272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pracovní doba je stanovena pouze 
v pracovní dny a to v rozmezí 6:00-17:00. Veškeré hygienické limity hlukové zátěže budou 
respektovány vzhledem k platné vyhlášce (max hladina akustického tlaku ve venkovním 
prostředí z provozu staveniště je v pracovní dobu stanovena na 65dB(A).  
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Bude provedeno pouze kácení náletových dřevin, nevýznamného charakteru, bránící 
vyhotovení celkového konceptu sídla a to v co nejmenší míře. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Celý stavební pozemek je zařazen v zemědělském půdním fondu a je třeba, v souladu 
s požadavky Odboru životního prostředí v Moravských Budějovicích, jeho trvalé vyjmutí 
z tohoto fondu. 
Návrh vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, viz tabulka níže a naznačeno na výkrese 
C.2 – Koordinační situační výkres. 
Dočasné zábory zemědělského půdního fondu nejsou vyžadovány.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Objekt bude napojován na stávající silniční obslužnou, jednoproudovou, obousměrnou 
komunikaci bez ochranného pásma, která má částečně zpevněný povrch a návrhovou 
rychlost 30km/h. Tato komunikace je zároveň cyklotrasou III. Třídy s možností propojení 
regionálních cílů.  
Do budoucna je uvažováno s vyhotovením silničního tělesa s obousměrným, 
dvouproudovým provozem, se plánovanou návrhovou rychlostí 30km/h, na kterou jsou již 
v projektové dokumentaci nadimenzovány rozhledové poměry dle ČSN 73 6110 – viz 
výkresy sjezdu v části projektové dokumentace D. 
 
Dále je objekt napojen na technickou infrastrukturu pouze z nové přípojky NN (0,23-0,4kV) 
z nové páteřní sítě 35kV, která bude vyhotovena před započetím prací na předmětném 
investorském záměru. Stávající páteřní síť vzdušného vedení VN, které je vedeno přes 
předmětný stavební pozemek, bude před započetím prací zrušeno a zcela odstraněno, 
včetně betonových sloupů. 
 
Ostatní napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je bezpředmětné. Objekt 
nebude vůbec plynofikován, zásobování pitnou a užitkovou vodou z vlastních vrtů, odpadní 
hospodářství není v lokalitě řešeno. Objekt bude využívat vlastní zemní pískové filtry a 
jímku na vyvážení. Přenos dat je řešen bezdrátově. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Před započetím prací na vyhotovování investorského záměru je nutné vyhotovit páteřní síť 
VN 35kV v zemním vedení, s ochranným pásmem 2,0m osově a demontáž stávajícího 
vzdušného vedení VN, vedoucí přes stavební pozemek. 
Investici plně provede město Moravské Budějovice v rámci rozvoje lokality. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 
parcelní číslo  344 
katastrální území Lukov u Moravských Budějovic (688983) 
vlastník   Obec Lukov, Lukov č.p. 10, 676 02, Moravské Budějovice 
Číslo LV:  10001 
Výměra:  9623m2 

Typ parcely:  parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  orná půda 
Omezení vl.práv není 
Způsob ochrany: ZPF 
BPEJ:   53241 
Katastrální pracoviště.: Katastrální úřad Moravské Budějovice 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Ochranné a bezpečnostní pásmo na sousedních pozemcích nevznikne. 
Sousední pozemky v tomto výčtu: 
 
Č. p. K.Ú. Vlastník a sídlo vlastníka      Druh pozemku 
320/1 Lukov  Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Lesní pozemek 
321/4 Lukov Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Lesní pozemek 
321/9 Lukov VaS a.s., Kubišova 1172/11, Horka-Domky, 67401 Třebíč  Ostatní plocha 
321/10 Lukov VaS a.s., Kubišova 1172/11, Horka-Domky, 67401 Třebíč  Ostatní plocha 
321/11 Lukov Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Lesní pozemek 
345 Lukov Obec Lukov, č. p. 10, 67602     Orná půda 
384/63 Lukov Obec Lukov, č. p. 10, 67602     Orná půda 
4246/1 MB Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 67602   Ostatní plocha 
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B.2 Celkový popis stavby 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy, pozemek je v současnosti využíván pro 
hospodářskou činnost a nenachází se na něm žádná stavba. 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude využívána jako pracovní prostor pro administrativní, projekční a vedoucí 
činnost stavební a projekční firmy. Nebude v něm probíhat žádný druh výroby a 
nevzniknout bytové jednotky.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu, dočasné stavby nebudou vznikat. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Výjimka z technických požadavků nebude udělována. Stavba respektuje požadavky na 
základě vyhlášky 398/2009 Sb., oddíl požadavky na budovy pro výkon práce (§12 a §13) a 
veřejné prostranství, komunikace a parkovací místa. 
Celý komplex je projektován jako plně bezbariérový, ve všech prostorách. Pracovní 
prostředí je taktéž vyhovující bezbariérovému užívání.  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněny ve všech parametrech projektové 
dokumentace tak, aby nedošlo ke kolizi stavby a vznášených požadavků. Jejich explicitní 
výčet je možno nacházet v jednotlivých vyjádřeních, které jsou shromážděny v přílohové 
části E. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. Dále nejsou, kromě radonové 
zátěže a ochrany před padajícími stromy v blízkosti lesa (ochranné pásmo lesa 50m – které 
zasahuje na investorský pozemek, avšak mimo stavbu), známé žádné skutečnosti, před 
kterými by musela být stavba chráněna. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
Výměra pozemku:    9 623m2 
Zastavěná plocha:    1 245m2 
Střešní plocha:     755m2 
Plocha parkovišť     686m2 
Zpevněné plochy celkem:   1 435m2 
Zatravněná plocha:    6 257m2 
Poměr zastavěné/zelené:   20% (bez zelených střech a zelené fasády) 
Poměr zastavěná/celkové:   12% 
Obestavěný prostor:    12 765,4m3 
Užitná plocha:     3 878,1m2 
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Čistá kancelářská plocha:   1 292,5m2 (33,3% užitné plochy) 
Počet podlaží:     2 nadzemní, 1 podzemní 
Počet parkovacích stání: 8x standardních pro OA, 2x ZTP OA, 10x park 

and charge – nabíjecí stanice pro OA 
Objem akumulované vody:   35m3 v akumulačních nádržích,  

665m3 v hydroakumulačním tělese, 
vsakovacích plání 419m3 

Střecha:     plochá, vegetační 
Maximální rozměry budovy:   47,30x23,34 m 
Maximální výška od UT:   14,267m (jižní pohled – UT/atika) 
Energetický štítek obálky budovy:  Třída A – velmi úsporná 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem: 0,19W/m2K 
Faktor tvaru budovy A/V   0,32 
Orientační celkové tepelná ztráty  100,4kW (77% větrání) 
Měrný výkon vrtů tepelných čerpadel:  4x30kW (tepelný výkon) 
Celkový výkon fotovoltaických OLED panelů: 49,5kW (200m2 ) (elektrický výkon) 

(10kWh do automobilů) 
Baterie o celkové kapacitě:    140kWh 
Celková akumulovaná energie ve vosku:  225kWh 
Schopnost předávat generovanou energii dále: ANO – energeticky aktivní objekt 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 
 
Celková spotřeba vody 
Počet zaměstnanců     16 
Jmenovitá spotřeba vody (qn)    14m3/rok* (250pracovních dnů) 
Jmenovitá spotřeba vody (qn)    56l/den/osoba = celkem 0,896 m3/den 
* dle novely vyhlášky 448/2017Sb. která novelizuje původní vyhlášku 428/2001Sb.,  
O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, oddíl Administrativní budovy s teplou 
tekoucí vodou bez stravování 
 
Průměrná spotřeba vody Qp = qn x n = 16 x 56 = 896l/den = 0,896m3/den 
Součinitel denní nerovnoměrnosti (kd)  1,5 
Maximální denní spotřeba vody 
Qm = Qp x kd = 896 x 1,5 =     1344l/den 
 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kh)  1,5 
Doba čerpání vody (z) =     10h 
Maximální hodinová spotřeba vody 
Qh = Qm x kh /z = 1 344 x 1,5 / 10 =    202 l/h 
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Odhad množství splaškových a dešťových vod: 
(odborně viz přípojka splaškové kanalizace) 
 
Název   množství celkem        spotřeba          spotřeba celkem 
    (ks)     (l/s)             (l/s) 
Umývadlo   27    0,5   13,5 
Dřez    6    0,8   4,8 
Sprchový kout   5    0,8   4,0 
Pračka    0    0,8   0,0 
Myčka    6    0,8   4,8 
WC    18    2,0   36,0 
Pisoár    18    0,5   9,0 
Výlevka    4    0,8   3,2 
           75,3 l/s 
 
Qs = K x √∑DU 
Qs = 1,0 x √75,3 
Qs = 8,68 l/s 
Qs  –  výpočtový průtok splaškových odpadních vod (l/s) 
K  - součinitel odtoku  
DU  - výpočtové odtoky (l/s) 
 
Celkový odtok splaškových odpadních vod pro objekt administrativní budovy do zemních 
pískových filtrů je tedy 8,7l/s - dimenze kanalizační přípojky DN 150 se sklonem 2% a max. 
70% stupni plnění (DN 150 Qmax = 18,2 l/s – vyhovující dle ČSN 75 6760) 
 
Odhad množství dešťových vod: 
Střešní plocha bytového domu 
Qd - výpočet průtoku dešťových odpadních vod (l/s) 
i - intenzita deště (l/sm2) 
A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy  
C - součinitel odtoku dešťových vod 
 
Qds = i x A x C 
Qds = 0,03 x 752,33 x 0,5 (včetně 50% přirážky aktivity větru – stékání z atiky) 
Qds = 15,285 l/s 
 
Celkový odtok dešťových vod z konstrukce ploché jednoplášťové vegetační střechy pro 
objekt administrativní budovy je tedy 15,285l/s 
dimenze odpadní přípojky do akumulačních nádrží - DN 150 se sklonem 2% a max. 70% 
stupni plnění (DN 150 Qmax = 18,2 l/s – vyhovující dle ČSN 75 6760) 
 
Zpevněné plochy  
Qd - výpočet průtoku dešťových odpadních vod (l/s) 
i - intenzita deště (l/sm2) 
A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy  
C - součinitel odtoku dešťových vod 
 
Qdzp = i x A x C 
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Qdzp = 0,03 x 1 435 x 1,0 
Qdzp = 43,05 l/s 
 
Celkový odtok dešťových vod ze zpevněných ploch pro objekt administrativní budovy je 
tedy 43,05/s 
dimenze přípojky do vsaků – 5x DN 125 se sklonem 2% a max. 70% stupni plnění (DN 125 
Qmax = 9,6 l/s – vyhovující dle ČSN 75 6760) 
 
 
Parkovací plochy  
Qd - výpočet průtoku dešťových odpadních vod (l/s) 
i - intenzita deště (l/sm2) 
A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy  
C - součinitel odtoku dešťových vod 
 
Qdp = i x A x C 
Qdp = 0,03 x 686 x 0,3 
Qdp = 6,174 l/s 
 
Celkový odtok dešťových vod do odlučovače lehkých kapalin a poté do vsaků je tedy 
6,174l/s 
dimenze kanalizační přípojky 2xDN 125 se sklonem 2% a max. 70% stupni plnění (DN 125 
Qmax = 9,6 l/s – vyhovující dle ČSN 75 6760) 
 
Odhad spotřeby elektrické energie: 
Připojované elektrické spotřebiče 
 
Tepelné čerpadlo - topení   52kW 
Ohřev vody    20kW 
Kuchyňské spotřebiče - vaření  20kW 
Osvětlení     25kW 
Ostatní spotřebiče   25kW 
Celkem     142kW 
  
Výpočet hlavního jističe před elektroměrem 
I = P/U 
I = 142 000/230 
I = 618 A 
 
HLAVNÍ DOMOVNÍ JISTIČ TEDY 9x70A 
 
Navržená novostavba administrativní budovy nebude mít vliv na životní prostředí. K 
výstavbě budou použity jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Stavba 
neovlivní klimatické poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani nenaruší stabilitu 
ekosystému, nezasahuje též do zátopových oblastí 
 
Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 223/2015 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 



 - 46 - 

seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) 

Zdroje, vlastnosti a druhy škodlivin nebudou vznikat, likvidace odpadů bude provádět firma 
zabývající se svozem odpadů. Jedná se o běžný komunální odpad 

 

Č. ODPADU NÁZEV ODPADU 
 
KATEGORIE ODPADU 
 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly  O 
15 01 02 plastové obaly  O 
15 01 06 směsné obaly  O 
17 01 03 cihelné výrobky  O 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a ker. 

výroby 
 

O 

17 02 01 dřevo  O 
17 03 02 asfaltové směsi a výrobky neobsahující dehet  O 
17 05 04 vytěžená nekontaminovaná zemina  O 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry   O 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady  O 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba je členěna na etapy, dle technologického plánu. Bezprostředně, v návaznosti na 
povětrnostní podmínky, bude započato s výstavbou 
Zahájení stavby:  1. Q 2019 
Ukončení stavby:  1. Q 2021 
 
Chronologie výstavby bude probíhat v tomto pořadí: 

1)  demontáž stávajícího vedení VN, včetně demontáží sloupů 
2)  zařízení staveniště – dle technologického plánu 
3)   přípojka NN, přípojka splaškové kanalizace do zemních pískových filtrů a jímky na 

vyvážení, vrt vrtané studny a vsakovací pláně a retenční nádrže pro kumulaci 
dešťové vody 

3) spodní stavba administrativní budovy  
4) horní stavba, vrt pitné vody a přípojka pitné vody 
5) PSV 
6) zpevněné plochy, oplocení a garážová stání, vrty pro tepelné čerpadlo a přípojka 

k tepelnému čerpadlu od vrtů, parkovací stání, jezero 
 
j) orientační náklady stavby 

Celková cena adm. budovy: - 12 765,5 x 6 804 (průměrná cena dle 
ukazatele RTS – ÚRS pro rok 2018 – oddíl 
801.6 – budovy pro řízení, správu a 
administrativu) = 86 856 462,00 CZK 
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Cena kanalizační přípojky  - 38,735m x 3 920 (průměrná cena dle JKSO 
2018 – oddíl 827-2 – DN 200 – PLAST)  

  = 151 841,00 CZK 

Cena vodovodní přípojky - 34,00 x 2 710 (orientační cena dle JKSO 

 2018 – oddíl 872-1 DN do 100 – PLAST) 

  = 92 140,00 CZK 

Cena vodní akumulační nádrže: =665 x 4 883 (dle JSKO 2018 – nádrže jiné než 
čistírny – pozemní, oddíl 814-2) 

  3 247 195,00 CZK 

Cena zpevněných ploch:  = 878 x 1 976 (dle JSKO 2018 – plochy 
pozemních komunikací dlážděných, bez 
rozdílu 822-3) 

 1 259 930,00 CZK 

Cena parkovacích ploch:  = 878 x 686 (dle JSKO 2018 – plochy 
pozemních komunikací dlážděných, bez 
rozdílu 822-3) 

 602 308,00 CZK 

Cena vrtů pitné vody:  2x30x1050 (DN125 x VRT 190mm) 

 63 000,00 CZK  

Cena vrtů TČ:  4x120x1050 (DN125 x VRT 190mm) 

 504 000,00 CZK  

Cena vodního hospodářství: 5x28 200 (plastové nádrže, dvouplášť, 7m3) 

 141 000,00 CZK  

Cena odpadního hospodářství: 2x zemní pískový filtr 32 207x2 

      1x jímka na vyvážení 68 244 

      132 658,00 CZK 
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Cena kořenové čistírny fasádní: 631 m2 x 12 990 

      8 196 692 CZK 

Cena valů a svahování – zemní p. 399,2m x 6835 

      2 728 532,00 CZK 

Cena OLED FVE   3 500 CZK / m2 (celkem 200m2) 

      700 000,00 CZK 

Cena akumulačních baterií  10 000 CZK / 1kWh (celkem 140 kWh) 

      1 400 000,00 CZK 

Cena akumulačních voskových syst. 121 000 CZK / 115kWh (celkem 2x 112,5kWh) 

      242 000,00 CZK 

Cena celkem:    106 577 400 CZK (bez DPH 21%) 

 

 

 

 

 

 



 - 49 - 

 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

SÍDLO FIRMY DLABAJA A.S. 
CORPORATE HEADQUARTERS DLABAJA A.S.  

 
C.  SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS 
 
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

 
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

 
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

 
Ing. Tomáš Petříček Ph.D  

 
BRNO 2018  
 



 - 50 - 

          C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000, 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 
              C.2 Koordinační situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny 
stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v 
památkové zóně v měřítku 1 : 200, 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 
d) hranice řešeného území, 
e) stávající výškopis a polohopis, 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury, 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb, 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
i) řešení vegetace, 
j) okótované odstupy staveb, 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 
infrastrukturu, 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny apod., 
m) maximální dočasné a trvalé zábory, 
n) vyznačení geotechnických sond, 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 
vody. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, 
materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, 
technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 
bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná 
technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření 
energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na 
požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem. 
 
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v 
části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v 
konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením 
výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním 
řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení 
charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a 
měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými 
kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením 
barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů,  
 
c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující 
detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní 
průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou 
dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, 
klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.; údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 
pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného 
stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a 
únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na 
vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na 
hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární 
ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních 
programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na 
příslušné předpisy a normy. 
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b) Podrobný statický výpočet 
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno 
sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. 
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického posouzení 
vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro 
vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro 
provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 
dokumentace - výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, 
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí. 
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému 
(dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly 
oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové 
dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; 
statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, 
zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, 
výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, 
dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků 
apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - 
betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 
 
c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, 
včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností 
zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních 
prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, 
pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně 
výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení 
apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení 
prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných 
konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a 
pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních 
prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový nebo obrysový výkres 
prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových 
konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících 
kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného 
profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako 
podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby. 
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, 
u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a 
doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně 
vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení 
stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující 
stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 
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Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 
dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní 
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. 
Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se například: 
- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
- elektronické komunikace a další. 
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je 
uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické 
složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část 
ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání 
dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a 
dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části. 
Obecně dokumentace obsahuje: 
a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané normativními 
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, 
druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem 
včetně odpadních vod apod.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a 
systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a 
podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného 
provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; 
požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a 
venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující 
bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů 
nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání. 
b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy 
nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů 
a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých 
podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze 
dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a 
kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a 
regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací 
soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud 
jsou nutné. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a 
souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, 
izolace, včetně seznamu použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a 
stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního 
komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických 
komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, 
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně 
podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, případně hořlavých kapalin, a 
související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační 
a telekomunikační techniky, 
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, 
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných 
zařízení, 
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně 
systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s 
omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a 
zařízeních. 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě 
bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, 
seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, 
surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a 
základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, 
požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, 
údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; 
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 
norem. 
b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 
přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a 
jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na 
stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční 
řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující 
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účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a 
způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a 
souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, 
izolace. 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
 
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 
 
a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, 
materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, 
technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 
bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná 
technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření 
energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na 
požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem. 
 
Projektová dokumentace řeší objekt administrativního objektu, bez výrobního charakteru a 
bez bytových jednotek. Filozofií objektu je vytvořit pracovní místa pro administrativní a 
projekční činnost ve stavební a projekční firmě, s návrhovým počtem šestnácti osob a 
nadstandardním pracovním prostředí, s možností volnočasového vyžití pracovníků i 
návstěvníků. Navrhovaný administrativní objekt je řešen jako jednopodlažní až třípodlažní, 
částečně podsklepený, bez obytného podkroví, nepravidelného půdorysu zastavění, 
přibližující se obdélníku, který není přímo orientován ke světovým stranám, ale využívá, 
kromě konfigurace terénu, i optimální orientaci ke světovým stranám k optimálnímu 
proslunění objektu a optimální tepelné bilanci zisků ze Slunečního záření. Architektonicky i 
konstrukčně se jedná o jednoduchou stavbu, která svým charakterem i výrazem 
nenarušuje stávající charakter okolí a optimálně doplňuje okolní konfiguraci přírody, jelikož 
je na objektu umístěna nejen vegetační plochá střecha, ale i vegetační fasáda, která slouží i 
jako kořenová čistírna. Celý koncept investorského záměru je  v souladu s územním 
plánem obce Lukov (k.ú. Lukov u Moravských Budějovicích) a jejími platnými regulativy 
zástavby. Stavba také utváří budoucí charakter zástavby nové průmyslové zóny a jelikož je 
první stavbou v této zóně, určuje budoucí koncept celé zóny. 
Objekt je o rozměrech 47,30x23,34 m, o maximální výšce od úrovně UT 14,267 m a 
konstrukční výšce 4,500; resp. 4,100m v podzemním podlaží, v galerii (jednopodlažní část 
objektu) pak 3,750m. 
Stavba nevyžaduje dodržování požadavků na základě vyhlášky 398/2009 Sb, nejedná se o 
stavbu pro výkon práce více jak 25-ti osob, ani o stavby občanského vybavení a stavby 
obytného charakteru, avšak celá stavba je řešena jako bezbariérová. V celé dokumentaci 
jsou implementovány požadavky na bezbariérové řešení konstrukcí a dispozičního řešení, 
včetně venkovních prostranství a parkovacích stání. 
Svislé cihelné konstrukce bez zateplení jsou provedeny klasickou zděnou technologií, 
ovšem na PUR pěnu (spoj o pevnosti min 15MPa), obvodové tl. 500mm, bez zateplení 
voštin, lokálně opatřených provětrávanou fasádou ve formě vegetační vrstvy, a vnitřní 
nosné 300mm; resp. 250mm), vynesené na základové betonové desce z vyztuženého 
betonu dle statického návrhu, nejméně však C25/30 XC1, S3, zastřešení objektu tvořeno 
plochou jednoplášťovou střechou s extenzivní zelení na jejím horním líci.  
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Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové desky (křížem armované), z betonu 
C25/30 XC1, S3, s ocelí B500B, místy lokálně podporovanými železobetonovými průvlaky, 
vše podléhá statickému výpočtu. 
Fasáda objektu je navržena jako tepelně izolační třívrstvá omítka, s povrchovou úpravou ze 
silikonové strukturované pastózní omítkoviny, bez zateplení a lokálně provětrávaná 
vegetační fasáda, soklová část je v místě zateplení extrudovaným polystyrenem a 
pěnosklem opatřena mozaikovou strukturovanou omítkovinou a v místě vegetační fasády 
nerezovým oplechováním s perforací, pro nasávání provětrávajícího vzduchu. Objekt bude 
vytápěn tepelným čerpadlem země/voda, o maximálním akustickém tlaku Lw = 46dB(A), 
umístěnémi v technické místnosti v 1.S. 
Konstrukce plotu není, pozemek ani samotný objekt není oplocen, je volně přístupný širší 
veřejnosti. 
V místnostech bude vytápění realizováno podlahovým vytápěním, bude-li to dodrženo, je 
třeba ve smyslu platné vyhlášky o ochraně před radioaktivním zářením, zřídit odtah 
z větraného podloží pod celým objektem domu z  
Odvětrání objektu je zajištěno vzduchotechnickým zařízením, odděleno pro prostory 
projekční činnosti a pro prostory fitness, lokálně pak odvětrání zajišťuje přirozená ventilace 
okny a v hygienických jednotkách je odvětrání realizováno nuceně, ventilátorovým 
odsavačem znečištěného vzduchu, o maximální hladině akustického tlaku 40 dB(A). 
Digestoře v kuchyňkách budou odvětrávány nad střešní rovinu. 
Prostor 1.S bude odvětrán přirozeně okny v suterénních typových světlících, s odtokem 
srážkové vody. 
Hydroizolační souvrství spodní stavby zohledňující střední radonovou zátěž, v projektové 
dokumentaci doporučena protiradonový modifikovaný SBS asfaltový pás (nosná vložka 
z hliníkové folie), v souvrství s modifikovaným SBS asfaltovým pásem s nosnou vložkou z PE 
rohože. Oba pásy plnoplošně natavené k podkladu resp. v souvrství. 
Svislé konstrukce jsou provedeny klasickou zděnou technologií zděných z přesných 
broušených cihel tl. 500mm, zděných na pěnu pevnosti, P15 MPa, , vnitřní nosné 
konstrukce tl. 300, resp. 250mm, s akustickou optimalizací, P15 zděných na PUR pěnu a  
příčkové zdivo tl. 140mm, zděných na PUR pěnu, pevnosti v tlaku P10. Zdivo v 1.S je 
navrženo jako ztracené bednění tl. 400mm s výplňovým betonem C16/20 XC1 a výztuží 
z oceli B500B, zděno na cementový tmel pevnosti min. 10MPa, spřaženy výztuží se 
základovou monolitickou železobetonovou deskou. 
Konstrukce střechy je navržena jako plochá extenzivní jednoplášťová střecha, s mírným 
spádem – 3%. Spádová vrstva je tvořena klíny z tepelné izolace – EPS 200 – pevnost při 10% 
stlačení je 200kPa = 0,2MPa . 
Střešní krytina je navržena jako folie z TPO (odolná proti prorůstání kořenů extenzivní 
vegetace), jelikož TPO materiály neuvolňují zdraví neoptimální měkčidla, oproti fóliím z PVC 
a jelikož je voda z ploché střechy dále v objektu využívána, byl zvolen právě materiál TPO. 
Folie je chráněna extenzivní vegetační vrstvou. Opěrné zdi jsou navrženy z pohledového 
betonu, vyztužených dle statického výpočtu. 
 
Kontroly budou prováděny vždy po ukončení těchto technologických celků 

 Základová spára po vyhotovení výkopů 
 Základová deska v podsklepené části 
 Vyhotovení nosného systému 1.S 
 Vybudování základových konstrukcí pod 1.NP u nepodsklepené části objektu a 

vyhotovení stropních konstrukcí nad 1.S 
 Vyhotovení svislých nosných konstrukcí 1.NP 



 - 59 - 

 Vyhotovení stropních konstrukcí nad 1.NP 
 Vyhotovení svislých nosných konstrukcí 2.NP 
 Vyhotovení stropních konstrukcí nad 2.NP 
 Vyhotovení souvrství ploché vegetační jednoplášťové střechy 
 Komplexní kontrola hrubé stavby administrativního objektu 
 PSV administrativního objektu a vyhotovování ostatních stavebních objektů, 

zpevněných ploch, jezera a parkovacích stání, včetně dobíjecích stanic 
 Finální povrchové úpravy, včetně vegetační fasády 
 Kontrola ostatních stavebních objektů 
 Celková finální kontrola všech stavebních objektů 

 
 
Technika prostředí staveb – část D.1.4 a požárně-bezpečnostní řešení, část D.1.3.,  je 
detailně popsáno v samostatných přílohách této projektové dokumentace.  
 
 
Chronologie výstavby bude probíhat v tomto pořadí, které se shoduje s kontrolovanými 
technologickými ucelenými celky. 
chronologie výstavby musí být bezpodmínečně dodržena, aby nebyla ohrožena plynulost 
výstavby a tím bylo co nejvíce eliminováno zatížení okolí stavby investorského záměru) 
 
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v 
části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v 
konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením 
výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním 
řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení 
charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a 
měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými 
kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením 
barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů, 
 
D.1.1.  Stavebně – architektonické řešení stavby 
D.1.1.01  PŮDORYS 1.S      1:50    16xA4  
D.1.1.02  PŮDORYS 1.NP         1:50     16xA4  
D.1.1.03  PŮDORYS 2.NP         1:50     12xA4  
D.1.1.04  ŘEZ A-A´          1:50     12xA4  
D.1.1.05  ŘEZ B-B´       1:50     16xA4  
D.1.1.06  PŮDORYS JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 1:50   12xA4  
D.1.1.07  TECHNICKÝ POHLED NA STŘEŠNÍ ROVINU  1:100       6xA4  
D.1.1.08  TECHNICKÉ POHLEDY    1:100       8xA4  
D.1.1.09  ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY   1:100          8xA4   
D.1.1.10  VÝKRES VEGETAČNÍ FASÁDY   1:100          8xA4   
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c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující 
detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
D.1.1.11A  SCHÉMA ŘEŠENÍ PODLAHY A PODHLEDU  1:100         6xA4 
D.1.1.11B  SCHÉMA ŘEŠENÍ STĚNOVÉHO CHLAZENÍ  1:100         6xA4     
D.1.1.12 PŘÍČNÝ PROFIL SAMOSTATNÉHO SJEZDU   1:30        2xA4   
D.1.1.13  PODÉLNÝ PROFIL SAMOSTATNÉHO SJEZDU 1:30       2xA4  
D.1.1.D1A DETAIL PARAPETU OKENNÍ VÝPLNĚ  1:5       4xA4  
D.1.1.D1B DETAIL OSTĚNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ                1:5     4xA4  
D.1.1.D1C DETAIL NADPRAŽÍ OKENNÍ VÝPLNĚ   1:5        8xA4  
D.1.1.D2  DETAIL SPODNÍ STAVBY      1:5       8xA4  
D.1.1.D3 DETAIL HORNÍ STAVBY    1:5              12xA4   
D.1.1.D4 DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI    1:5    6xA4      
D.1.1.D5 DETAIL ATIKY     1:5              12xA4   
D.1.1.D6 DETAIL  SPODNÍ STAVBY PODSKL/NEPODSKL. 1:10    6xA4   
D.1.1.D7 DETAIL  DILATAČNÍHO ŘEŠENÍ HORNÍ STAVBY 1:5  12xA4     
D.1.1.P1 VÝPIS SKLADEB     1:5            106xA4   
D.1.1.P2 VÝPIS OKEN A DVEŘÍ    1:50              28xA4  
D.1.1.P3 VÝPIS PRVKŮ     1:50              17xA4  
D.1.1.P4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP OSAZENÍ OK.VÝPL. N/A      9xA4 
D.1.1.SCH1 SCHÉMA ZAŘÍDITELNOSTI 1.S   1:100              12xA4 
D.1.1.SCH2 SCHÉMA ZAŘÍDITELNOSTI 1.NP  1:100              14xA4  
D.1.1.SCH3 SCHÉMA ZAŘÍDITELNOSTI 2.NP  1:100               8xA4 
 
 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní 
průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou 
dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, 
klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.; údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 
pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného 
stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a 
únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na 
vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění 
na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární 
ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních 
programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na 
příslušné předpisy a normy. 
 
Zemní práce 
Před započetím zemních prací bude v místech stavby provedena skrývka ornice v tl. 
300mm, zemina uložena na deponie a po dokončení stavby využita k finálním terénním 
úpravám, výkopová zemina z výkopových prací pro základovou desku bude uskladněna na 
pozemku investorského záměru a bude částečně použita k terénním úpravám a vyhotovení 
základového podloží, s optimalizací vlastností dle technologického předpisu a statického 
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výpočtu. Hutněno taktéž podle technologického předpisu a statického výpočtu. Zemní 
práce budou prováděny strojně. 
 
Základová konstrukce 
Založení objektu je řešeno pro jednoduché základové podmínky – viz Výpočet základové 
desky. Zemina s návrhovou únosností Rdt = 185kPa ve složení písčitá hlína dovoluje 
založení objektu na plošných základech. Jelikož se část základových konstrukcí (pod 
nepodsklepenou konstrukcí) a protože bylo pomocí BIM programů vymodelováno založení 
na standardních základových pasech, nakonec bylo přistoupeno k založení objektu na 
železobetonové monolitické vyztužené desce, výšky 400mm, s prohloubením do 
nezamrzne hloubky na okrajích (800mm) a s prohloubením pod sloupy (800mm). 
Statické řešení, volba čerstvého betonu a vyztužení je detailně řešeno statickým 
výpočetem. Před zahájením betonování, bude uložena spodní část bleskosvodné jímací 
soustavy, která musí být uzavřena – spojena, z materiálu FeZn a dimenze 30x4mm, uložena 
v základové spáře. 
U nepodsklepené části objektu je na železobetonové desce založeno v jedné vrstvě 
základové zdivo z impregnované keramické tvarovky (λD = 0,022W/mK), s integrovanou 
tepelnou izolací ve voštinách ve formě minerální čedičové vlny, šířky 380mm, výšky 238mm, 
pevnosti P15, založeno na zakládací maltě P12. Základová konstrukce bude po obvodu 
izolována extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm, s pevností v tlaku 300kPa, při 10% 
stlačení volně loženým, stabilizovaným zásypem štěrkodrtě frakce 16/32mm a odizolovány 
hydroizolačním souvrstvím z modifikovaných asfaltových pasů, zohledňující střední 
radonovou zátěž, v projektové dokumentaci doporučena protiradonový modifikovaný SBS 
asfaltový pás nosná vložka z hliníkové folie, v souvrství s modifikovaným SBS asfaltovým 
pásem s nosnou vložkou z PE rohože. Oba pásy plnoplošně natavené k podkladu resp. 
v souvrství – na impregnovaný podklad. Plošná drenáž je vyhotovena z nopové folie z HDPE 
s nopy výšky 20mm, ústící do liniové drenáže DN100 z perforované drenážní trouby z PVC, 
která je zasypána volně praným kamenivem fr.32/63,5mm a chráněna geotextílií o gramáži 
500g/m2, která chrání proti vnikání jemné frakce hlinité půdy a tím zanášení drenážního 
systému, který ústní do drenážních vsaků a nesmí být totožný s vsaky pro vsakování 
srážkové vody, aby tato voda nebyla při havárii přiváděna k základovým konstrukcím, 
potrubí je opatřeno klapkou proti zpětnému vyplavení. 
Požadavek na rovinnost předmětné konstrukce je popsán na výkrese, jí náležící. 
 
Konstrukce svislé 
Navržené obvodové stěny provedeny z cihelných pálených bloků tl. 500mm, zděných na 
PUR pěnu, kde pevnost spoje v tlaku je min. 12MPa, λD = 0,082W/mK, rozměrů 
500x249x249mm, P8, REI 180DP1, s volnými voštinami, bez zateplení a minimalizací 
prostupů a vyloučením zabudováváním vedení instalací a ostatních prvků, vnitřní nosné 
stěny jsou navrženy z cihelných bloků tl. 300 a 250mm λD = 0,300W/mK, zděných na zdící 
PUR pěnu, s garantovanou pevností spoje min 12MPa a laboratorní vzduchovou 
neprůzvučností Rw = 46dB(A). Vnitřní příčkové konstrukce jsou navrženy tlouštěk 115mm a 
140mm; přesných, zděných na PUR pěnu. Svislé konstrukce v suterénu jsou vyhotoveny 
z dílců ztraceného bednění, rozměrů 400x200x500mm, vyzděných na cementový tmel M15, 
s výplňovým betonem min C16/20 XC1a výztužnou ocelí B500B ø12mm, spřaženou se 
základovou deskou. Vnitřní zdivo v tomto podlaží je pak vyhotoveno pomocí keramického 
sortimentu zdících prvků. Na přechodu podsklepené a nepodsklepené části je navržena 
zdvojená nosné obvodová suterénní stěna o celkové tloušťce 400+400mm, vyhotovena 
výše popsanou technologií, kde je hydroizolační souvrství umístěno mezi dvojicí stěn a 
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v vnější strany opatřeno tepelnou a mechanickou izolací XPS tl.100mm, s drenážní nopovou 
folií s ochrannou z geotextílie, popsanou výše. 
Požadavek na rovinnost předmětné konstrukce je popsán na výkrese, jí náležící. 
 
Konstrukce vodorovné 
Nad okenní překlady jsou navržena jako keramické v sortimentu zdících tbarovek, nad 
obvodovými stavebními otvory obytných prostor jsou pak navrženy překlady se žaluziovou 
schránkou, nad stavebními otvory v 1.S jsou navrženy železobetonové překlady 
v sortimentu výrobce dílců ztraceného bednění, o průřezových rozměrech 200x100mm, 
stabilizované VC maltou M10 – vše detailně popsáno na výkresech půdorysů, kde jsou 
překlady popsány. Při světlosti otvorů nad 3,0m jsou navrženy překlady železobetonové, 
dle statického výpočtu, jejich řešení a izolace jsou specifikovány v půdorysných výkresech. 
Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové desky (křížem armované), z betonu 
C25/30 XC1, S3, s ocelí B500B, místy lokálně podporovanými železobetonovými průvlaky, 
vše podléhá statickému výpočtu., jejich tloušťka byla empiricky stanovena dle vzorců na 
250mm. Empirický výpočet je proveden na výkresech tvarů stropů – nad 1.S, nad 1.NP a 
nad 2.NP. 
Vykonzolované monolitické konstrukce musí být buď patřičně zatepleny nebo musí být 
tepelný most přerušen nosníky s přerušením tepelného mostu – systém IsoKorb, 
s tloušťkou izolantu 120mm, ocelová výztuž B550B (fyk = 700 N/mm2) 
Tepelný izolant na bázi extrudovaného polystyrenu a PIR materiálu  λD=0,031W/mK, 
Eliminace tepelného mostu o 86% 
Požadavek na rovinnost předmětné konstrukce je popsán na výkrese, jí náležící. 
  
Střešní konstrukce 
Konstrukce střechy je navržena jako plochá, se sklonem 3,0%, s tepelnou izolací ve spádu, 
spádovanou pomocí spádových klínů z EPS200 s návrhovou pevností tlaku při 10% stlačení 
200kPa a hydroizolací TPO folie, tl. 2,0mm, odolné proti prorůstání kořenů, s výztužnou 
vložkou ze PES síťoviny v jedné vrstvě, jelikož TPO materiály neuvolňují zdraví neoptimální 
měkčidla, oproti fóliím z mPVC a jelikož je voda z ploché střechy dále v objektu využívána, 
byl zvolen právě materiál TPO. Skladba pláště je detailně popsána v příloze D.1.1.P1 Výpis 
skladby konstrukcí, na vrchním líci je navržena extenzivní zeleň. Odvodnění je realizováno 
dvojicí střešních vpustí se šesticí pojistných přepadů. Parozábrana je realizována 
asfaltovým modifikovaným pásem SBS, tl 4.mm (nosná vložka z hliníkové folie). 
Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně dimenzovány minimálně na současné 
požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 2012) – viz 
příloha D.1.4. – Technika prostředí staveb - autorem přílohy Technika prostředí staveb je 
Bc. Adam Dlabaja 
 
Skladby podlah a střešního pláště 
Detailní popis všech skladeb v příloze D.1.1.P1 Výpis skladby konstrukcí. Skladba podlah 
v administrativních prostorech je uzpůsobena pro užití podlahového vytápění teplou 
vodou, ve společenských a ostatních prostorech pak návrh skladby podlah podléhá 
normovým požadavkům, vyvozených normou ČSN 74 4505. 
Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně dimenzovány minimálně na současné 
požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 2012) – viz 
příloha D.1.4. – Technika prostředí staveb - autorem přílohy Technika prostředí staveb je 
Bc. Adam Dlabaja 
Požadavek na rovinnost předmětné konstrukce je popsán na výkrese, jí náležící. 
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Schodiště 
Železobetonová monolitický schodiště tříramenná, s akustickým oddělením od ostatních 
nosných konstrukcí pomocí ložiskových kotevních kapes a oddělujících lišt, která akusticky 
optimalizují přenos vibrací do svislých a vodorovných nosných konstrukcí až o 85%. 
Schodiště navrženo dle ČSN 73 4130. Tloušťka schodišťové desky je 150mm, stupně výšky 
166,67mm a šířky 300mm, schodiště uloženo na stropní nosník a poté pomocí dvojice 
schodnic do svislého nosného zdiva. Výpočet vyztužení a použití třídy betonu podléhá 
statickému výpočtu. 
Požadavek na rovinnost předmětné konstrukce je popsán na výkrese, jí náležící. 
 
Výplně otvorů 
Výplně otvorů navrženy jako hliníkové systémy o stavební tloušťce 77mm. S prerušováním 
tepelného mostu polyamidovými distančními rámečky (Ψ = 0,031 W/m.K) s vyplněným 
jádrem a izolačním trojsklem 4-18-4-18-4, Uf 0,95 W/m2K, Ug 0,50 W/m2K. Kotvení splňuje 
normu ČSN 74 6077-2014.Veškeré výplně otvorů budou tepelně dimenzovány minimálně 
na současné požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 
2012) – příloha D.1.4. – Technika prostředí staveb - autorem přílohy Technika prostředí 
staveb je Bc. Adam Dlabaja 
Podrobný výpis požadavků na výplně stavebních otvorů – viz D.1.1.P2 – Výpis okenních a 
dveřních výplní stavebních otvorů. 
Osazování výplní stavebních otvorů je nutné řidit podle přílohy D.1.1.P4 Technologický 
postup osazování okenních a dveřních výplní stavebních otvorů. 
 
Komínové konstrukce 
Nejsou navrženy 
 
Hydroizolace 
Hydroizolační souvrství spodní stavby z modifikovaných asfaltových pasů, zohledňující 
střední radonovou zátěž, v projektové dokumentaci doporučena protiradonový 
modifikovaný SBS asfaltový pás (nosná vložka z hliníkové folie, tl. 4mm), v souvrství 
s modifikovaným SBS asfaltovým pásem (s nosnou vložkou z PE rohože, tl. 5mm). Oba pásy 
plnoplošně natavené k podkladu resp. v souvrství. Plošná drenáž je vyhotovena z nopové 
folie z HDPE–, s nopy výšky 20mm, ústící do liniové drenáže DN100 z perforované drenážní 
trouby z PVC, která je zasypána volně praným kamenivem fr.16/32mm a chráněna 
geotextílií o gramáži 500g/m2, která chrání proti vnikání jemné frakce hlinité půdy a tím 
zanášení drenážního systému, který ústní do drenážních vsaků a nesmí být totožný s vsaky 
pro vsakování srážkové vody, aby tato voda nebyla při havárii přiváděna k základovým 
konstrukcím. 
Hydroizolace ploché střechy z TPO fólie 2,0mm, odolné proti prorůstání kořenů, 
s výztužnou vložkou ze PES síťoviny v jedné vrstvě. Skladba pláště je detailně popsána 
v příloze D.1.1.P1 výpis skladeb a vrstev. 
Částečně podsklepená část budovy, kde je umístěn přepad z vodní hladiny, umístěné na 
střeše jednopodlažní části objektu, je hydroizolována totožnou dvojicí asfaltových pasů a 
navíc je zateplena a izolována pěnosklem, které je samo o sobě vodoizolační. Tato vrstva je 
kompaktní a je uložena do asfaltové emulze, stejně jako spáry jsou přelity asfaltovou 
emulzí. 
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Tepelné izolace 
Spodní stavby – ochranná tepelná a mechanická izolace spodní stavby z tepelné izolace na 
bázi extrudovaného polystyrenu o pevnosti při 10% stlačení 300kPa TL. 100mm, 1 250 x 
600mm, (STV λ = 0,035 W/mK). 
Spodní stavba na rozhraní odkryté a neodkryté části podzemního podlaží je tepelně 
izolováno pěnosklem a to z důvodu stékající vody po líci fasády. Tato izolace je aplikována 
v celé ploše odhalené konstrukce podzemní části (STV λD = 0,038 W/mK) o pevnosti 1MPa, 
při 10% stlačení 
Ostatních konstrukcí stavby, které je třeba tepelně izolovat – pěnový polystyren o pevnosti 
v tlaku při 10% stlačení je 200kPa. (STV λ = 0,036 W/mK). 
Zateplení střešní vegetační jednoplášťové střechy je realizováno pomocí mocné vrstvy 
pěnového polystyrenu o nejmenší pevnosti při 10% stlačení 100kPa  (STV λ = 0,036 W/mK). 
Spádová vrstva je tvořena také pomocí spádových klínů z pěnového polystyrenu  (STV λ = 
0,036 W/mK). 
Objekt administrativní budovy není zateplen kontaktním zateplovacím systémem. 
Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně dimenzovány minimálně na současné 
požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 2012) – viz 
příloha D.1.4. – Technika prostředí staveb - autorem přílohy Technika prostředí staveb je 
Bc. Adam Dlabaja 
 
Vnější povrchy 
Tradiční vnější fasádní systém ve složení: 
Armovací omítka   cementová báze o pevnosti 15Mpa a odtahové 

pevnosti min 2,0MPa    tl.3mm 
Podkladní jádrová omítka   Cemento perlitová vrstva omítkoviny o pevnosti min 

5MPa a odtahové pevnosti >1,0MPa  tl. 25mm 
Pohledová vrstva  Silikátová omítkovina o odtahové pevnosti min 

1,0MPa    tl.   2mm (zrn.0-1mm) 
 
Pohledová barva v bílo-šedo-pískové barvě, poměr a RAL kódy na výkrese D.1.1.08 – 
technické pohledy, klempířské prvky a rámy výplní otvorů v antracitovém lakování (kódy 
RAL specifikovány ve výkrese D.1.1.09 – Architektonické pohledy), bez zateplení a lokálně 
s obkladem s vegetační fasádou a soklovou mozaikovou omítkovinou.  
 
Na severozápadní a severovýchodní fasádě a lokálně pak na jihovýchodní fasádě je 
umístěna vegetační fasáda se samonosnou konstrukcí, která je uložena na základové 
železobetonové desce. Primární nosný systém zajišťují uzavřené ocelové profily 
100/50/5mm z oceli, v ochranném polyuretanovém nástřiku, v maximálním osovém 
rozestupu 1500mm, na nich dilatačně kotvený rošt z hliníkových profilů 100/50/3,2mm; 
v osové vzdálenosti 280mm a na nich umístěné pěstební tvarovky z eloxovaného hliníku  
s intenzivní zelení, osivo typické pro mírné klima. Vegetační fasáda plní funkci kořenové 
čistírny, v povětrnostně příznivých měsících a v měsících, kdy by mráz ohrozil funkčnost 
kořenové čistírny, lze užít obtok a fasádu tak udržovat zcela vysušenou. Celý fasádní systém 
je certifikován na třídu reakce na oheň A2. Plošná hmotnost činí v nasyceném stavu 
180kg/m2. 
 
Vnitřní povrchy 
Vnitřní povrchy v 1.S  upraveny vápenocementovou omítkou, ve třech vrstvách – 
cementový postřik – adhezní můstek tl. 2mm, jádrová omítka vápenocementová tl. 15mm, 
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s pevností v tlaku M10 a odtrhovou pevností >5,0MPa a vápenocementovou štukovou 
vrstvou s odtrhovou pevností >1,0MPa; (vše strojně aplikováno ze suchých pytlovaných 
směsí) (případně keramickým obkladem), v nadzemních podlažích jsou pak vnitřní povrch 
upraveny sádrovou omítkou, hlazená tl. 10mm. Případně pak keramickým obkladem. U 
pohledových konstrukcí z monolitického betonu musí být splněno zvláštní ošetřování 
konstrukcí dle technologického předpisu. Suchá výstavba ve formě sádrokartonových 
konstrukcí budou přetmeleny na kvalitu povrchu Q4 a to pomocí sádrových omítek, 
použitých i pro standardní zděnou konstrukci.  
Lokálně lze v interiéru také zpozorovat vegetační stěnu, která má oproti vnější vegetační 
fasádě osivo optimalizované do vnitřních prostor tak, aby interiér nezatěžovala nadlimitní 
vlhkostní zátěží. Stěna má totožný nosný primární (100/50/5,0mm) i sekundární rošt 
(100/40/3,2mm) z ocelových, resp. hliníkových profilů a mezistěnovou provětrávanou 
vrstvou, jako vnější systém, totožná je i osová vzdálenost 280mm. Třída reakce na oheň je 
A1, plošná hmotnost v nasyceném stavu 120kg/m2. 
Požadavek na rovinnost předmětné konstrukce je popsán na výkrese, jí náležící. 
Detailní popis všech skladeb v příloze D.1.1.P1 Výpis skladby konstrukcí. 
 
Výtahové konstrukce 
Prosklený výtah s nosností 1,5t = 6 osob, hydraulický, se zděnou výtahovou podzemní 
strojovnou výšky 1,35m s dvojící nárazníků,vyzděné z bednících dílců tl.200mm. Samonosný 
systém z L profilů 100/100/5 + šrouby M8.8. Nerezová úprava. Není třeba zřizovat 
nadstřešní konstrukce. Kabina o velikosti 1,8x1,1m splňuje požadavky pro bezbariérové 
užívání a zároveň slouží jako evakuační výtah. Provoz na elektřinu 380V. Hladina 
akustického tlaku 40dB(A). Podlaha kabiny s protiskluzovou úpravou se součinitelem 
smykového tření 0,3. 
 
Ostatní prvky a konstrukce 
Zámečnické konstrukce Podrobný výpis – viz D.1.1.P3 Výpis prvků 
 
Truhlářské konstrukce  Podrobný výpis – viz D.1.1.P3 Výpis prvků 
 
Prvky ploché střechy  Podrobný výpis – viz D.1.1.P3 Výpis prvků 
 
Ostatní prvky   Podrobný výpis – viz D.1.1.P3 Výpis prvků 
 
Prvky vnitřních výplní otvorů Podrobný výpis – viz D.1.1.P3 Výpis prvků 
 
Při výběru prvků a konstrukcí dodržovat určené charakteristiky ve výpisu prvků tak, aby 
byla dodržena celá linie filozofie, ať už z hlediska funkčnosti, synergie s ostatními 
konstrukcemi a skutečnostmi, architektury a celkového výrazu objektu a jeho sounáležitosti 
s okolím a celým environmentem. 
 
b) Podrobný statický výpočet 
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno 
sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. 
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického posouzení 
vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro 
vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro 
provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 
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dokumentace - výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, 
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí. 
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému 
(dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly 
oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové 
dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; 
statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, 
zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, 
výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, 
dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků 
apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - 
betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 
viz Statický výpočet 
-sněhová oblast II. (DLE ČSN EN 1991-1-3 + Z4) 
-větrnná oblast  II. (DLE ČSN EN 1991-1-4 + Z3) 
Statický výpočet je bezpodmínečně nutné provést pro určení únosnosti zeminy, způsobu a 
druhu a materiálového výběru vyztužení a výběru třídy betonu, jeho pevnosti, konzistence, 
složení a vlivům prostředí, ošetřujícím směsím a příměsím a to u základové desky, 
stropních a schodišťových konstrukcí, monolitických sloupů, průvlaků, překladů, věnců a 
celkového statického působení celého objektu. 
 
c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, 
včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností 
zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních 
prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, 
pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně 
výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení 
apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení 
prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných 
konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a 
pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních 
prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový nebo obrysový výkres 
prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových 
konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících 
kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného 
profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako 
podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby. 
 
D.1.2.01  VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÝCH K.CÍ  1:50            16xA4 
D.1.2.02  VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.S  1:50  12xA4 
D.1.2.03  VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP  1:50  12xA4 
D.1.2.04 VÝKRES TVARU STROPU NAD 2.NP  1:50  12xA4  
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, 
u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a 
doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně 
vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení 
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stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující 
stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu. 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou požární zprávou a výkresy 
požárního řešení stavby, která je součástí projektové dokumentace. Je třeba, aby veškeré 
složky provádějící výstavbu respektovali a koordinovali svoje působení a dodávky se 
skutečnostmi, uvedenými v požárně-bezpečnostním řešení stavby, které vyhotovil  
Bc. Adam Dlabaja 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 
dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní 
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. 
Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se například: 
- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
- elektronické komunikace a další. 
 
Součástí výstavby administrativní budovy je provedení nových instalací – rozvody pitné 
vody, podlahového vytápění, odpadního potrubí, dešťového odpadního potrubí, vytápění s 
rozšířením elektrotechnických rozvodů (elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídící 
systémy, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.) 
 
Pro správné vyhotovení řemeslných profesí je nutné vyhotovit samostatné projektové 
dokumentace profesí - viz samostatné projektové dokumentace jednotlivých profesí (není 
součástí této PD) 
 
D.1.5.01 Zdravotně technické instalace 
D.1.5.02 Vytápění 
D.1.5.03 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 
D.1.5.04 Elektronické komunikace 
D.1.5.05 Vodní hospodářství 
D.1.5.06 Hospodaření se zelenou elektrickou energií 
D.1.5.07 Centrální vysávání 
D.1.5.08 Podlahové konstrukce 
D.1.5.09 Optické vedení pro konkrétní pracovní stanoviště a serverová místnost 
 
 
 
 
 
 
 



 - 68 - 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a 
stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního 
komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických 
komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, 
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně 
podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, případně hořlavých kapalin, a 
související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační 
a telekomunikační techniky, 
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, 
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných 
zařízení, 
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně 
systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s 
omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a 
zařízeních. 
 
D.2.1.Úvod 

Objekt není vybaven výrobními celky, objekt slouží pouze jako administrativní 
budova. Je však vybaven technologickými celky, které objektu zabezpečují vytápění, větrání, 
kumulaci energie a kumulaci elektřiny. Dále prezentované informace jsou pouze 
informativní, podléhají přesnému výpočtu kvalifikovanými osobami s patřičným 
oprávněním.  Filozofie technického fungování je myšlenkou Mag.(FH) Rainera Mikscheho, 
odboríka na ekologické a udržitelné zdroje fungování nízkoenergetických a pasivních domů, 
který má na kontě mnoho úspěšných realizací i energeticky aktivních domů a také 
odbornice ve svém oboru, při FAST VUT Ing. Olgy Rubinové, Ph.D. 
D.2.1.2 Vytápění 

Vytápění domu je zajištěno pomocí čtyř hlubinných vrtů o celkovém tepelném 
výkonu 130kW, což samo o sobě vykrývá tepelnou ztrátu budovy obálkou a větráním 
100,4kW. Hloubka, průměr a vystrojení vrtů podléhá výpočtům a projektové přípravě. 
Oběžným médiem tepelných čerpadel je teplosměnná látka na bázi etanolu, který zle 
ekologicky likvidovat a při havárii nezpůsobí kontaminaci půdy. Tepelná čerpadla tedy 
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země/voda, 2x 48,5kW – maximální nominální výkon pro vytápění a chlazení v zimním 
období, pro letní období a maximální výkon v zimním období je instalováno sekundární 
tepelné čerpadlo o maximálním výkonu 32kW. Vytápění je realizováno pomocí sálavé 
nízkoteplotní plochy – podlahové vytápění, tepelná čerpadla v letním období mohou 
stejnou plochou i objekt chladit, pro mimořádný tepelný komfort jsou v často užívaných 
prostorech instalovány i stěnové topení/chlazení – přibližná poloha a metráž viz D.1.1.11B – 
výkres stěnového chlazení.  
D.2.1.3 Chlazení 

Pro výše popsanou technologii je dostatečné instalování méně výkonných 
klimatizačních jednotek, které byly zvoleny odděleně pro fitness zónu a pro ostatní 
prostory administrativní budovy. Proto lze definovat, že prostředí v administrativní budově 
je méně zatíženo mikroorganismy a bakteriemi a má menší dopad na životní prostředí, než 
při samostatném chlazení pouze vzduchotechnickou jednotkou. VZT jednotky jsou 
instalovány také pro vlhkostní úpravu vzduchu. Vnitřní prostředí příznivě vlhkostně a 
psychicky ovlivňují zelené interiérové stěny. Nadměrný nárůst vlhkosti poté upravují právě 
zmíněné VZT jednotky.  
D.2.1.4 FVE hospodářství 

Významným doplněním celé energetické filozofie objektu je instalace FVE panelů, 
jak na ploše vegetační střechy, tak v ploše pozemku tak, aby byl co nejlépe využit 
fotovoltaický potenciál prostředí. Zvolené panely tištěné technologie OLED jsou sice 
finančně náročnější, než klasické FVE panely, jejich účinnost je ale o 20% lepší  životnost 
přibližně o třetinu delší, což jsou efektivní faktory, které byly při rozhodování důležité. Celá 
síť je připravena tak, aby byly panely směnitelné v budoucnu za zcela „zelené“ fungující na 
bázi fotosyntézy. Celková instalovaná plocha je 200m2 s maximálním instalovaným 
výkonem 49,5kW. 
D.2.1.5 Akumulace energie 

Fotovoltaický systém je propojen s akumulačními bateriemi Li-on, o celkové 
instalované kapacitě 140kWh, které jsou schopny vykrýt výpadek proudu až v délce, při 
maximálním výkonu, 3h. Instalace baterií je důležitým faktorem fungování celého 
energetického celku a jeho konceptu. Jejich životnost je zaručena po dobu 10let a 
minimálně 10 000 dobíjecích cyklů.  

Progresivní technologií akumulace energie je akumulace do voskového média. 
Celková instalovaná kapacita je pak 225kWh, při akumulaci s prostorovou náročností o 2/3 
menší, než při akumulaci do vody a 5x efektivněji. Tato akumulace dokáže vykrýt celou 
noční spotřebu tepelné energie anebo až dvě hodiny v denní špičce. Akumulovaným 
médiem je krystalická směs křemičitého granulátu a extrémně čistého parafínového vosku. 
D.2.1.6 Vodní a odpadní hospodářství  

Odpadové hospodářství je řešené co nejvíce ekologicky a udržitelně. Dešťová voda 
je akumulována v podzemních nádržích, směšována se žlutou a gravitačně oddělenou 
šedou vodou a přečišťována ve fasádní kořenové čistírně, dále okysličována a dále 
zpracovávána jako užitková voda a voda do jezera v téměř nekonečném cyklu. Přebytečná 
voda je vsakována na předmětném pozemku. Odpadní kanalizační voda je přečišťována 
v zemních pískových filtrech, kdy až 70% materiálu je přečištěno a vsakováno na pozemku a 
zbytek je nadále kompostován, v komposterech s generátorovou jednotkou o maximálním 
výkonu 3kW, které napájí nabíjecí stanice osobních automobilů 

Pitná voda je získávána z dvojice hlubinných vrtů a upravována v technické 
místnosti. Je využívána je v nezbytném množství. Pro ostatní potřebu – splachování toalet a 
pisoárů, zavlažování apod., je využívána voda užitková. 
 



 - 70 - 

D.2.1.7 Udržitelnost a vize 
Do budoucna je počítáno s propojením všech provozů v rozvojové průmyslové 
lokalitě a vzájemným sdíleným energií a médií i pro širokou veřejnost v rámci řešení 
sociální a environmentální odpovědnosti. Vhodným řešením by byla například 
instalace centrální kotelny s parním generátorem pro výrobu elektřiny na štěpky, 
nebo instalace větrných elektráren na průmyslově znehodnocených plochách. 
Větrné elektrárny nelze instalovat na předmětném pozemku, jelikož se nachází 
v blízkosti lesních pozemků a průmyslové znehodnocení není natolik markantní, 
v rámci udržitelnosti lze s předmětnou budovou, po ukončení její životnosti, 
nakládat v jiném smyslu užívání. S dalším rozvojem ekologických a udržitelných 
technologií, jejich rozšířením, znásobením kapacit bateriových zařízení a zvýšením 
účinností FVE systémů lze také očekávat synergii mezi elektrickými auty a chytrými 
budovami. I předmětná budova je na toto připravena. Nabíjecí stanice mohou 
zpětně z automobilů, tvořící automobilovou flotilu, získávat energii, která je 
kumulována v jejich bateriových systémech, a napomáhat tak vykrývat energeticky 
prázdná a neefektivní časová období fungování budovy. V dalším rozvojem, se 
kterým je počítáno – nákupem elektrických nákladních automobilů a těžké 
průmyslové elektrické techniky, bude výše zmíněno dávat ještě větší smysl a 
vzájemné fungování bude mimořádně efektivní, finančně, environmentálně a 
s celkovou vysokou udržitelností.  
 
Důležité ovšem je, aby veškeré technické vybavení domu bylo nyní i v budoucnu 
řízeno a regulováno současně, s ohledem na ostatní zařízení, navzájem se 
doplňovaly a respektovaly se. Jedině tak může být celá filozofie domu kompletní a 
správná. 
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3. ZÁVĚR 
 
Při vyhotovování projektové dokumentace bylo, v souladu s platnými normami a 
vyhláškami, prokázáno, že navrhovaný objekt vyhovuje platným požadavkům a normám, 
požadavkům z hlediska požární bezpečnosti i stavební fyziky, stejně jako územnímu plánu 
obce Lukov. Navržený administrativní objekt splňuje standardy moderního pracovního 
prostředí a snaží se vyřešit otázku kvalitního užívání v dnešní době a s udržitelností 
několika let, bez nutnosti adaptace. Filozofií objektu je odpovědně plnit svoji funkci, 
nezatěžovat okolí a environment svoji podstatou a zanechávat negativní stopu, ve formě 
uhlíkových a siřičitanových stop a přesycování okolí minerálními živinami (jako je dusík, 
fosfor a podobně), v co nejredukovanější formě, od výroby použitých materiálů, po 
samotný provoz objektu, až po ukončení jeho užívání a nemožnosti dalších forem adaptací. 
Hlavní myšlenkou bylo nejen navrhnout nadstandardní pracovní místo, které bude 
komfortním místem pro vykonávání pracovních činností, ale také správně uchopit rozvoj 
nově navržené průmyslové zóny tak, aby sloužila nejen primárně svému účelu, ale stejně 
dobře i potřebám široké veřejnosti, zkvalitnila zastavěné území, při minimálním zásahu do 
stávající přírody a utvářela nový, vysoce pozitivní vzorec pro pohled na nepříliš oblíbené a 
často nekvalitně navrhované průmyslové objekty. 
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