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ABSTRAKT  
Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace administrativní budovy. 
Navrhovaný objekt se nachází ve městě Olomouci. Budova bude mít primárně 
administrativní náplň s pronajímatelnými prostory dispozičně řešenými jako tzv. 
open space kanceláře s možností variability vymezení kancelářských ploch na přání 
nájemce.  
Administrativní prostory budou sloužit například jako sídla projekčních kanceláří, 
poradenství a služeb v oboru IT, obchodních firem a společností nebo sídla 
technického poradenství a manažerských služeb.  
Budova bude disponovat kromě administrativních prostor, také plochou pro malou 
kavárnu, maloobchodními prostory a podzemními garážemi primárně navrženými 
pro parkování osobních automobilů zaměstnanců kancelářských prostor. 
Administrativní objekt je navržen jako železobetonový skelet se ztužujícími stěnami 
o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží.  
Tvarově je objekt řešen jako dvě budovy spojenými společným komunikačním 
prostorem. Fasáda bude převážně řešena jako prosklený lehký obvodový plášť a 
dále jako provětrávaná s obkladovými pohledovými deskami z vláknocementového 
materiálu. Pro zmírnění přehřívání budovy v letním období a splnění požadavků 
města na co největší ozelenění staveb a jejich okolí je navrhnut systém předsazené 
ocelové konstrukce s na ni ukotvenými trelážními lany pro růst popínavých rostlin. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
administrativní budova, fasáda, železobetonový monolitický skelet, plochá střecha 
  



ABSTRACT  
Subject of this diploma thesis is building documentation of an office building. 
Designed object is located in the city of Olomouc. Primary purpose of the building 
will be offices with rentable space, whose layout will be designed as open space 
offices with option to divide space according to requirements of a tenant.  
Office spaces will serve for example as headquarters of design offices, IT 
consulting and services, business companies, technical consulting or managerial 
services.  
The building will contain except of office premises also a space for café, retail and 
underground garage primarily designed for parking of office employees´ cars. 
Office building is designed as cast-in-place reinforced concrete frame with shear 
walls, consisting of 4 floors and basement. 
Object is shaped as two buildings connected with common walking space. Facade 
will predominantly be designed as glass curtain walling and also as a ventilated 
facade with cladding from exposed cement-fiber board. Also there is designed a 
system of steel curtain wall with docked trellis ropes for planting of climbing plants 
to decrease overheating of the building in summer and to meet the city 
requirements of as much greening of buildings and their surroundings as possible. 

KEYWORDS  
Office building, facade, cast-in-place reinforced concrete frame, flat roof 
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1. ÚVOD 

 
Cílem diplomové práce práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby administrativního objektu. 
Objekt byl navržen ve městě Olomouci jako čtyřpodlažní s podzemními garážemi 
v suterénu objektu. Projektová dokumentace se skládá z jednotlivých částí, které 
jsou podrobně zpracovány v následujících přílohách. 
Při návrhu a vypracování bylo postupováno podle platných zákonů, norem a 
vyhlášek. 
Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky. 
  



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA  
ADMINISTRATIVE BUILDING  
 

 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Simona Horká  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. DANUŠE ČUPROVÁ, CSc.  

BRNO 2020  



A  Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby    Administrativní budova 

b) místo stavby 

 parcelní číslo:    959/31, 1111/1,1111/2 

 obec:     Olomouc [500496] 

 katastrální území:   Hodolany [710873] 

c) předmět projektové dokumentace novostavba budovy užívané  

      pro účely administrativy 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

stavebník:     Centrum Olomouc s.r.o., 

      IČ: 190 12 812 

      Jeremenkova 1211/40b, Hodolany 

      779 00 Olomouc  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

zpracovatel:     Bc. Simona Horká, 

      Hovězí 683, 

      75601 Hovězí 

 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

   Stavba je členěna na objekty: 

    SO01 Objekt administrativní budovy 

    SO02 Plocha pro zásobování objektu a připojení na místní komunikaci 

    SO03 Sjezd do 1.S a připojení na místní komunikaci 

    SO04 Plynovodní přípojka 

    SO05 Vodovodní přípojka 

    SO06 Přípojka jednotné kanalizace 

    SO07 Přípojka NN 

    SO08 Schodišťový prostor 

    SO09 Plochy pro kontejnery a komunální odpad 

    SO10 Odlučovač ropných látek 

  



A.3 Seznam vstupních podkladů 

Zadání a záměr investora 

Informace z územního plánu města Olomouc 

Informace z katastru nemovitostí 

Informace a podklady od správců technické infrastruktury-vodárenské sítě a 

 odpadní vody, elektrická energie, teplo, plynovodní sítě, telekomunikace 

Informace a podklady radonového výskytu 

Informace a podklady geologie oblasti 

Fotodokumentace 
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B  Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území, 

 Předmětná parcela je situována ve městě Olomouci, katastrálním území 

Hodolany. Jedná se o území, které je územním plánem vyhrazeno jako plochy 

veřejného vybavení. 

V současné době je parcela využívána jako parkoviště pro osobní automobily.   

Objekt samostatně stojícího objektu je v souladu s charakterem území.  

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Obr.1- Informace o parcele z územně plánovací dokumentace 

  

 Úplné znění územně plánovací dokumentace města Olomouc nabylo  

účinnosti 3.10.2018. 

 . Parcela je umístěna v území, které je územním plánem určeno jako plochy  

   veřejného vybavení, jejíž hlavním využitím jsou pozemky staveb a zařízení veřejného 

   vybavení, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání 

   u novostaveb situováno v rámci objektu. Objekt svou výškou nepřekročí 29 m,  

   zastavěností 55% plochy parcely a podíl zeleně je vyšší než 15 %.  



 Objekt administrativní budovy spadá do podmíněného přípustného využití. 

   Podmíněně přípustné využití je charakterizováno pro pozemky staveb a zařízení  

   pro administrativu, vědu a výzkum, nerušivé služby, stravování a ubytování související 

   s hlavním využitím v souladu s jeho charakterem, ve kterých je minimálně 50 % potřeby 

   součtu parkovacích a odstavných stání u novostaveb situováno v rámci objektu a  

   venkovní parkování je vybaveno rastrem vzrostlé zeleně. 

 Významem je řešený pozemek plochou přestavby. Podmínkou jeho využití je, 

   že ve struktuře areálového typu zástavby se objekty umisťují přednostně podél  

   veřejných prostranství. 

 Návrh objektu a jeho situačního řešení je v souladu s těmito podmínkami 

   umístění. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

 Žádné výjimky nebyly stanoveny. 

 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Bez závazných stanovisek dotčených orgánů. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

 Na parcele byl proveden geologický průzkum, radonový průzkum a byla 

zjištěna hladina podzemní vody. Závěry budou zapracovány do projektové 

dokumentace předkládané stavebnímu úřadu k rozhodnutí o povolení stavby. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 Bez požadavků na ochranu území. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Řešený pozemek je dle výkresu limitů využití území v území stanoveném jako  

záplavové území Q100.  

 Dle vyjádření limitu záplavového území je určeno, že mimo aktivní zónu 

záplavového území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo  



povodňového ohrožení opatření obecné povahy omezující podmínky. 

 

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

poměry v území, 

 Stavba objektu administrativní budovy ovlivní okolní stavby pouze v době 

výstavby a zároveň nebude ohrožovat odtokové poměry v území.  

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na pozemku se momentálně nenachází žádná stavba, proto není nutné provádět  

   asanaci ani demolici. Bude potřeba odstranit stávající zpevněné stání vymezující 

   parkoviště. Na pozemku se nachází 2 stromy, které bude nutné odstranit. 

   Tyto dřeviny budou nahrazeny novými v rámci zahradních úprav pozemku. 

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

 Dle informací z Českého katastrálního úřadu je druh půdy parcely označen 

jako ostatní plocha, není proto potřeba navrhnutí k vyjmutí ze zemědělského půdního 

fondu. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

 Dopravní infrastruktura-možnost napojení na dopravní infrastrukturu bude  

řešena primárně pomocí sjezdů při ulici Vejdovského. Budou to zejména sjezd  do 

podzemní hromadné garáže a sjezd určený pro zásobování objektu. 

 Technická infrastruktura-přípojky inženýrských sítí k nově navrženému  

objektu budou provedeny v souladu s platnými legislativními požadavky a dále  

s požadavky dotčených orgány technické infrastruktury. 

 Bezbariérový vstup-objekt je navržen jako bezbariérově přístupný ve všech  

svých podlažích.  

 

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

 Výstavba objektu na parcele nemá žádné věcné a časové vazby na sousední 

stavby. 

 



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

provádí, 

obec katastrální území 
parcelní 

číslo 

druh pozemku dle 

katastru nemovitostí 
výměra 

Olomouc Hodolany [710873] 1111/1 ostatní plocha 15 072 m2 

Olomouc Hodolany [710873] 959/31 ostatní plocha 2 318 m2 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

 Zobrazení ochranných a bezpečnostních pásem dopravy, drah, technické 

infrastruktury a vytváření zdravých a bezpečných životních podmínek viz. výkres C.3 

Koordinační situační výkres. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

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 stavbu novou. 

 

b) účel užívání stavby, 

 Jedná se o stavbu, jejíž hlavní funkcí je administrativní náplň s obchody a 

kavárnou v 1.NP, na střeše je umístěna terasa a parkování v suterénu. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jde o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 Nebylo vydáno žádné rozhodnutí na povolení výjimky z technických 

požadavků. 

 



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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Bez požadavků na výjimky a bez vydaných rozhodnutí o povolení výjimky. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

 Bez požadavků na ochranu území. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 Plocha pozemku 1111/1    15 072 m2   

 Plocha pozemku 959/31      2 318 m2  

  

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

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod., 

 Energetická náročnost: B-ÚSPORNÁ 

 Dešťové vody budou odvedeny do vsakovacích tunelů umístěných na pozemku  

 investora. Splaškové vody budou odvedeny do jednotné kanalizace.  

 Zdroj el. energie-distribuční síť ČEZ. 

 Na pozemku investora bude zřízeno místo určené pro komunální odpad, který  

 bude následně odvážen a likvidován odbornou firmou. 

  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, 

Časové údaje o realizaci stavby: Zahájení stavby 03/2020 

     Dokončení stavby 09/2021 

Členění na etapy:   Stavba bude provedena v 1 etapě 

 

j) orientační náklady stavby. 

 Předpokládaná cena díla je cca 260 mil. Kč. 

 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

    Objekt se nachází ve statutárním městě Olomouc v městské části Hodolany,  



   přibližně 700 m od hlavního nádraží města Olomouc. 

 Řešený pozemek se nachází mezi ulicemi Vejdovkého a tř. Kosmonautů, 

 kterou je vedena linka autobusové a tramvajové městské hromadné dopravy. 

 V těsné blízkosti řešeného pozemku jsou zastávky těchto linek městské  

hromadné dopravy, zaručující dobrou dostupnost budoucího objektu.  

    Na pozemku investora se původně nacházelo neudržované parkoviště, které 

 je potřeba před zahájením prací odstranit. 

 V místě exteriéru nad garážemi v úrovni 1.NP vznikne zpevněná plocha, kde 

bude vytvořena odpočinková část s městským mobiliářem a částečně může sloužit 

předzahrádka pro kavárnu přístupnou zejména v letních obdobích.  

 

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

  Objekt je tvarově řešen jako dvě budovy spojenými společným komunikačním 

prostorem. Fasáda bude převážně řešena jako prosklený lehký obvodový plášť a dále 

jako provětrávaná s obkladovými pohledovými deskami z vláknocementového 

materiálu barvy světlé šedé a tmavé šedé 

  . Pro zmírnění přehřívání budovy v letním období a splnění požadavků města na 

co největší ozelenění staveb a jejich okolí je navrhnut systém předsazené ocelové 

konstrukce s na ni ukotvenými lany pro růst popínavých rostlin. Při této konstrukci je 

navrhnuta lávka pro zahradní údržbu rostlin a čistící údržbu prosklené fasády. 

 

 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

    Navrhovaný objekt slouží jako budova s převažující administrativní náplní   

   První podlaží je tvořeno pronajímatelnými plochami pro např. obchod a kavárnu.  

  Ve druhém a třetím podlaží jsou situovány pronajímatelné prostory kanceláří a ve čtvrtém 

  podlaží se nachází společenský prostor sloužící zaměstnancům kanceláří jako relaxační 

  zóna. V suterénu je hromadná garáž a skladové prostory. 

 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

  Objekt je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.–o obecných technických  

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Bezbariérově jsou řešena všechna všechny podlaží objektu. 

 

 



 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

    V průběhu výstavby bude zachován provoz na přilehlých komunikacích bez  

  omezení. Ochrana osob bude zabezpečena vyznačením trasy pohybu mimo hlavní  

  pracovní zóny. 

    Bezpečnost při provozu stavby bude zajištěna dle příslušných norem a předpisů 

  pro bezpečnost při provozu výstavbu pozemních staveb.  

  Zábradlí dle normových požadavků je navrženo všude tam, kde hrozí pád.  

  Všechny spotřebiče jsou certifikovány a připojeny přes proudové chrániče. 

 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

 Administrativní objekt je navržen jako železobetonový skelet o 4 nadzemních a 

1 podzemním podlaží. V podzemním podlaží je situována hromadná garáž pro osobní 

vozidla sloužící primárně pro zaměstnance kanceláří. Dále je zde situováno technické 

zázemí objektu. Sjezd do podzemního podlaží je rampou z ulice Vejdovského a je také 

přístupné schodištěm a osobním výtahem z 1.NP. V přízemí objektu se nachází 

pronajímatelné prostory určené pro maloobchod a kavárnu se svými potřebnými 

prostory pro skladování a sociální zázemí. 2. a 3. NP slouží jako pronajímatelné 

kanceláře formou open space. Ve společné části se nachází sociální zařízení pro 

zaměstnance a návštěvníky kanceláří. Vertikální komunikaci zajišťuje schodiště a 

osobní výtah. Ve 4. podlaží se nachází malá společná zóna určená pro zaměstnance 

kanceláří s možností využití terasy ve střešní části objektu. Do této zóny je přístup 

umožněn pouze výtahem s použitím příslušného kódu k přístupu do 4.NP. 

Objekt je tvarově řešen jako dvě budovy spojenými společným komunikačním 

prostorem. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 Založení objektu je provedeno jako plošné ve formě železobetonové desky  

s použitím betonu třídy C30/37 XC1. Z pohledu hydroizolačního tvoří podzemní 

podlaží vodotěsnou konstrukci tzv. bílou vanu. Nosná konstrukce je navržena jako 

monolitická železobetonová systémem lokálně podepřených desek s použitím betonu 

C30/37 XC1 se zajištěním prostorové tuhosti pomocí železobetonových stěn. 

Výplňové a nenosné konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic. Schodiště 

jsou monolitické železobetonové. Pro zmírnění přehřívání budovy v letním období je 



navrhnut systém předsazené ocelové trelážní fasády s růstem popínavých rostlin. 

Zateplení celého objektu je z minerální vaty tl. 180mm. Střechy jsou svou skladbou 

navržené jako provozní s betonovou dlažbou nad 1.S, provozní vegetační extenzivní a 

s použitím terasových wpc prken nad 3.NP a jednoplášťové s vrstvou kačírku nad 

4.NP. 

  

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Konstrukce byly navrženy na zatížení vlastní tíhou, stropní konstrukcí a 

užitným zatížením v souladu s ČSN EN 1991 – Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí.  

Místo stavby: Olomouc 

Pro návrh prvků jsou uvažovány tyto hodnoty zatížení v souladu s 

ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí: 

Sníh dle digitální mapy ČHMÚ     sk= 0,64 kN/m2  

Vítr pro I. větrovou oblast     vb,0=22,5 m/s 

Užitné (kat. B)     3,0 kN/m2 

Užitné (kat. C1)     3,0 kN/m2 

Užitné (kat. D1)     4,0-5,0 kN/m2 

Užitné (kat. F)      2,5 kN/m2 

 Při provádění stavebních prací je třeba respektovat Zákon č. 309/2006 Sb. 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a Nařízení vlády 93/2012 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá 

dodavatel. 

Při provádění bude postupováno dle platných norem pro jednotlivé stavební práce. 

Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a 

jakostních předpisů. 

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 

Nosná konstrukce objektů byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle 

platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991 – 

Eurokód 1 Zatížení stavebních konstrukcí.  

Statickým výpočtem je prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, 

tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) 

použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření 



konstrukce splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy 

zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení. 

 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Zdravotně technické instalace  

 Na pozemek je přivedena přípojka vody a zakončena ve vodoměrné šachtě. 

Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku investora. Pro odvod splaškové vody 

bude nově vybudována kanalizační přípojka, která je napojena na jednotnou 

kanalizaci. Dešťové vody budou vedeny do vsakovacích tunelů na pozemku investora. 

 Elektroinstalace 

 Budou navrženy jističe a pojistkové odpínače s odpovídající proudovou a 

zkratovou odolností s ohledem na daný zdroj elektrické energie. Venkovní přípojka 

bude ukončena na sloupku. Z tohoto sloupku povede kabel do elektroměrného 

rozvaděče Z tohoto elektroměrného rozvaděče bude napojen novým samostatným 

kabelem rozvaděč v objektu. 

 Plynovod a vytápění 

 Objekt je napojen na plynovod přes nově vybudovanou plynovodní přípojku. 

Plyn bude sloužit jako hlavní energonositel objektu. Jsou navrhnuty 3 kondenzační 

stacionární plynové kotle cca 100kW. 

 Chlazení a větrání 

 Zdrojem chlazení je kompresorový zdroj. Větrání je navrženo převážně nucené 

vzduchotechnikou. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 Objekt bude disponovat osobním výtahem. Výtah je bezstrojovnový, s rozměry 

bezbariérové kabiny. Určený pro 8-33 osob a nosností 630-2500 kg. 

 

 B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

    Požárně bezpečnostní řešení tvoří samostatnou přílohu  

 D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. Objekt bude posouzen v souladu s  

 vyhláškou č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0818,  

 ČSN 73 0810, ČSN 73 0834, ČSN 73 0873 a dále prostor hromadné garáže bude řešen 

 dle ČSN 73 0804. 



    Závěr z požární zprávy: Posuzovaný objekt vyhovuje všem požadavkům  

 požární bezpečnosti staveb. 

 

 B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

    Stavba je navržena s vyhláškou 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. 

 Všechny stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly minimální požadavky 

 na tepelný odpor konstrukce. Na povrchu tak nebude docházet ke kondenzaci vodní 

 páry a vzniku plísní. Stavební konstrukce splňují požadované podmínky na součinitel  

 prostupu tepla. Navržené konstrukce vyhovují požadavkům na tepelnou ochranu stavby. 

 

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

    Všechny stavební práce nepřekračují hranice parcel stavby. 

Během stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby. Třídění odpadů bude 

probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno v kontejnerech. 

Zneškodnění odpadů bude prováděno dodavatelskou firmou. Pro zneškodnění případných 

nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

Stavba neprodukuje žádné nebezpečné zplodiny. 

Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem  

mechanizace atd.). Likvidaci odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob 

likvidace a recyklace stavební sutě, dopravní trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel a 

dokladuje při kolaudaci. Zdravotní nezávadnost všech materiálů použitých při stavbě 

(konstrukční materiály, izolace, nátěry, obklady, podlahy apod.) bude doložena 

příslušnými atesty státních zkušeben. 

Dopravní trasy pro stavební mechanismy jsou navrženy po stávajících komunikacích. 

Denní osvětlení místností je okny. 

Umělé osvětlení bude splňovat požadavky norem a hygienických předpisů i klimatických 

a světelných podmínek (dle činnosti). Při osvětlení prostor byly brány v úvahu nároky 

jednotlivých činností. 

Větrání je zajištěno přirozené i nucené. Sociální zařízení budou větrány nuceně 

podtlakově. 

V ulici se nachází vodovodní řad. Na parcelu budou zřízeny nové přípojky vody. 

Likvidace splaškových vod je řešena přípojkou, dešťové vody do vsakovacího zařízení na 

 pozemku. 

Vzhledem k charakteru není tento objekt zdrojem vibrací. 



Objekt není zdrojem hlukové zátěže na okolí. 

Vzhledem k funkci není objekt zdrojem prašnosti.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Radonový index je podle orientační mapy stanoven na hodnotu 1-nízký. 

Skladba spodní stavby je navržena tak, aby bylo zamezeno vnikání radonu.  

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

 Vzhledem k poloze stavby není nutné řešit ochranu před bludnými proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 Vzhledem k poloze parcely není nutné řešit ochranu před technickou 

seizmicitou. 

 

d) ochrana před hlukem, 

 Z provozu nevznikají žádné nadměrné zátěže okolí (hluková, pachová, optická, 

vibrace), které by neodpovídaly využití území. Provozní podmínky budovy jsou 

beze změny. 

 

e) protipovodňová opatření, 

 Řešený pozemek je dle výkresu limitů využití území v území stanoveném jako 

záplavové území Q100. 

Dle vyjádření limitu záplavového území je určeno, že mimo aktivní zónu 

záplavového území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo 

povodňového ohrožení opatření obecné povahy omezující podmínky. 

Návrh objektu bude dbát na omezující podmínky vodoprávního úřadu. 

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 Vzhledem k poloze parcely není nutné řešit ochranu před vlivem poddolování 

či výskytem metanu. 

 

 



B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Objekt bude napojen na podzemní vedení inženýrských sítí. V rámci stavby 

budou realizovány přípojky vodovodní, plynovodní, přípojka jednotné kanalizace a 

elektropřípojka. 

  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Přípojky jsou nově vybudované. 

 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 Parcela je z jižní a východní strany obklopena silniční komunikací, na které 

bude objekt napojen. 

 Objekt je navržen jako bezbariérově přístupný. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Parcela je přístupná ze stávajících přilehlých komunikací ulice Vejdovského a 

tř. Kosmonautů, na které jsou napojené nové komunikace. 

 

c) doprava v klidu, 

 V rámci objektu je navržené hromadná garáže s navrhnutými stáními pro 

určené pro osobní automobily. Dostatečný počet těchto parkovacích stání je navržen i 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Tyto hromadné garáže jsou napojeny na místní komunikaci na ulici 

Vejvodovského pomocí rampy. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 V okolí pozemku se při ulicích Vejvodovského a tř. Kosmonautů nachází pěší 

stezky a při ulici tř. Kosmonautů je vyhrazena stezka i pro cyklisty. 

 

 

 



B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

 V rámci terénních úprav bude potřeba provést výkop pro suterénní garáže. 

Vytěžená zemina bude skládkována na deponii na pozemku investora. Na následné 

vyrovnání terénu bude použita vytěžená zemina. 

 

b) použité vegetační prvky, 

 Nezpevněné plochy pozemku budou zatravněny a budou vysázeny nové 

stromy. 

 

c) biotechnická opatření 

 Nejsou potřeba žádné biotechnická opatření. 

B.6  Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 

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

 Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem  

mechanizace atd.).  

Stavba neprodukuje žádné nebezpečné zplodiny.  

Na pozemku nejsou žádné podmiňující stavby.  

Likvidaci odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace a 

 recyklace stavební sutě, dopravní trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel a dokladuje  

při kolaudaci. Zdravotní nezávadnost všech materiálů použitých při stavbě  

(konstrukční materiály, izolace, nátěry, obklady, směsi apod.) bude doložena 

 příslušnými atesty státních zkušeben. Separace odpadů během stavby bude řešena v  

několika odpadních nádobách dle druhu odpadu (papír, kov, plasty) a řešena odvozem  

k recyklaci, jinému využití či uložení jednotlivých materiálů.  

Elektřina a voda pro potřeby stavby a zařízení staveniště bude odebírána z přípojek  

vybudovaných v předstihu. 

Objekt je bez technologického zařízení, které by produkovalo nějaké emise do  

ovzduší. Stavba neprodukuje žádné zplodiny. 

 

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

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

 Bez požadavků. 



 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 Bez požadavků. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na  

životní prostředí, je-li podkladem, 

 Stavba svým rozsahem nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

 parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo  

integrované povolení, bylo-li vydáno, 

 Bez požadavků. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  

podle jiných právních předpisů. 

 Bez požadavků. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

 Pozemky neleží v aktivní záplavové, poddolované či tektonicky aktivní oblasti. 

V objektech není žádné zařízení ochrany obyvatelstva.  

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

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

 Pro potřeby stavby budou využity v předstihu vybudované přípojky vody a  

elektrické energie. Vhledem k rozhodujícím hmotám stavby, které budou dovezeny ve  

stavu připraveném k montáži, osazení či zpracování není vlastní provádění stavby  

energeticky náročné. Zásobování bude probíhat v průběhu hrubé stavby kamiony s  

domíchávači a čerpadlem betonové směsi. 

Dále pak již automobily do 3,5 tuny pro dovoz stavebního materiálu a  

kusových prvků a dodávkami pro kompletaci domu a dokončovací práce.  

Příjezd na stavební parcely bude po místních komunikacích. Staveniště je dopravně  

obslouženo z uliční sítě v obci bez nutnosti budování zvláštního příjezdu. 

 

 



b) odvodnění staveniště, 

 Technologické a odpadní vody budou likvidovány způsobem takovým, aby 

 nedocházelo k podmáčení ani znečišťování okolních pozemků či budov. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích.  

Staveniště je dopravně obslouženo z uliční sítě v obci bez nutnosti budování  

zvláštního příjezdu.  

 Zásobování bude probíhat v průběhu stavby běžnými nákladními automobily. 

Monolitické konstrukce budou odlévány do bednění, zásobování mixy pouze v 

pracovní době. Na zásobování stavby bude zpracován provozní řád a harmonogram 

respektující jak provozní podmínky staveniště, tak také dopravní situaci v okolí. 

Parcela je připojena ke všem potřebným inženýrským sítím. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Zásobování stavby bude řešeno dopravním značením, omezení průjezdu bude  

minimální. 

 Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby, a to sice hlukem,  

pohybem mechanizace, zábory veřejného prostranství atd. 

Stavba tedy ovlivňuje okolí dopady z dopravy a pohybu mechanizace, hlukem ze  

stavební činnosti i dopravy na stavbu a případně prašností při řezání, přípravě  

stavebních hmot apod. a dále také možným případným záborem veřejného prostranství  

před objektem podle způsobu likvidace odpadu.  

 Vliv staveniště na okolí: 

1. Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být souvisle  

oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení 

a osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým 

prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz 

co nejméně narušit. Náhradní chodníky a komunikace nutno řádně vyznačit a 

osvětlit. 

2. U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí  

krátkodobé práce, postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 m. 

3. U prací podle odstavce 2 prováděných na veřejných komunikacích, kde z  



provozních nebo technologických důvodů nelze ohrazení provést, musí být 

zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným způsobem, např. řízením provozu, 

nebo střežením. 

4. Staveniště (pracoviště) kde se pracuje pouze z lešení, bednění, pracovních  

plošin nebo s osobním zajištěním proti pádu z výšky, musí být vymezeno nebo 

zajištěno. 

5. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a  

za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele 

překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých 50 m. 

6. Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k  

nim vedou, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se 

zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Oplocení staveniště musí 

mít uzamykatelné vstupy a výstupy, mimo stavenišť (pracovišť) podle 

odstavců 2, 4, 6 a 7. 

7. Na staveništích (pracovištích) kde pracují i zahraniční pracovníci musí být pro  

výstražná nebo nařizující bezpečnostní sdělení použito vhodného symbolu. 

8. Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav  

pracovních ploch i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). 

9. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné  

osvětlení. 

 

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

dřevin, 

 Ochrana okolí stavby před nepříznivými účinky stavební činnosti je prováděna  

několika způsoby: 

K zabezpečení bezpečnosti osob budou prováděna následující opatření: 

při stavebních pracích bude prostor ohrožený pádem stavebního materiálu řádně  

zabezpečen 

Ke snížení prašnosti budou používána účinná opatření (kropení, zakrývání konstrukcí  

apod.) 

 

 

 

 



g) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

 Budou řešeny na vlastním pozemku stavby.  

Pro zásobování stavby bude vyhrazena plocha pro manipulaci s materiálem při 

skládání stavebních hmot na stávajícím prostoru při místní komunikaci na 

pozemku investora. Odstupy stavby od hranic parcely jsou více než dostatečné. 

 

h) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích. Všechny 

komunikace v okolí jsou malých spádů a vyhovují podmínkám pro pohyb osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Dílčí úpravy obrubníků a nájezdů budou 

řešeny stavbou jako součást zařízení staveniště včetně případného doplňkového 

osvětlení a ohrazení stavby. 

 

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

likvidace, 

 Během stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby. Třídění odpadů 

bude probíhat přímo na staveništi. Shromažďování bude provedeno v 

kontejnerech. Zneškodnění odpadů bude prováděno dodavatelskou firmou. Pro 

zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná 

firma oprávněná pro tuto činnost.  

 Likvidaci odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace 

a recyklace stavební sutě, dopravní trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel a 

dokladuje při kolaudaci. Zdravotní nezávadnost všech materiálů použitých při 

stavbě bude doložena příslušnými atesty státních zkušeben. Předost je dána 

přírodním materiálům, které jsou v návrhu preferovány nejen pro své přirozené 

estetické vlastnosti.  

  Jedná se o objekt bez speciálních technologických celků, který nemá 

zvláštní nároky na suroviny a materiály. Ukládání TDO je ve vyhrazeném 

prostoru do odpadních nádob. Třídění odpadu umožňuje rozmístění sběrných 

nádob na různé druhy odpadů v obci.  

  Nakládání s běžným stavebním odpadem bude prováděno dle 

Metodického návodu MŽP z ledna 2008.  



 S odpady bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech, a 

vyhláškami 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou 

381/2001Sb. katalog odpadů. 

 Odpad 170101 (beton) bude odvezen v samostatných kontejnerech k recyklaci.  

 Stavební odpad bude dále tříděn, obaly zařizovacích předmětů a dodávaných 

matriálů budou uloženy k recyklaci dle druhu obalu (papírové a lepenkové obaly 

150101 a plastové obaly 150102), zbytky omítkových směsí, maltovin a lepidel, 

odřezky keramických obkladů atd. budou uloženy na skládku, odřezky čistých 

dřevěných materiálů budou likvidovány ve spalovně. 

 

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

 Objekt bude navržen v násypu. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

  Stavba bude okolí omezovat hlukem, zvýšenou prašností a možnou 

kontaminací zakalenými dešťovými vodami. K omezení vlivu hluku ze stavební 

činnosti bude vymezena pracovní doba pro těžké mechanismy, v provozním řádu 

budou stanoveny hodiny pro dopravu dílů těžké montáže, betonáže a dopravy 

betonové směsi, obalovaného kameniva apod. a bude dodržován režim stavebních 

prací tak, aby nebyli rušeni obyvatelé přilehlých nemovitostí ani použitím 

drobných mechanismů a ručního nářadí mimo pracovní dobu. Ke snížení prašnosti 

budou používána účinná opatření (kropení, zakrývání konstrukcí apod.). 

 

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

1. Každý pracovník musí být před začátkem vykonávání prací prokazatelně 

seznámený: 

- s platným a schváleným Plánem BOZP 

- s příslušnými právními a ostatními předpisy na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, včetně zásad bezpečnosti práce a bezpečného 

chování na staveništi (pracovišti) 

- s riziky na (pracovišti) staveništi, včetně rizik subdodavatelů a dále s 

konkrétním nebezpečím a ohrožením, které se při práci a v souvislosti s 

prací může vyskytnout a o výsledcích posouzení rizik 

- s pracovními a technologickými postupy 



- s konkrétními preventivními ochrannými opatřeními, které zaměstnavatel 

vykonal na zajištění bezpečnosti práce 

- o opatřeních a postupu v případě poškození zdraví (úraz), včetně 

poskytnutí první pomoci, a to pro případ záchranných prací a evakuace 

2. Činnosti, při kterých se vyžaduje osobní osvědčení průkaz, zdravotní osvědčení 

 apod., mohou vykonávat jen pracovníci s požadovanou kvalifikací. 

3. Každý pracovník na staveništi musí být identifikovatelný, tj. na viditelném 

místě musí mít označení s jeho jménem, příjmením a zaměstnavatelem – název 

a sídlo. Označení musí používat i živnostníci, popř. jiné osoby zdržující se na 

staveništi (výstražná vesta). 

4. Pracovník může být zařazen na práce pouze se zřetelem na jeho zdravotní stav 

(zdravotní prohlídky). 

5. Pracoviště – staveniště označit vyvěšením „STAVBA POVOLENA“ u vstupu 

– vjezdu dle požadavků NV č. 591/2006 Sb. v platném znění, včetně označení 

výstražnými tabulkami pro práce na staveništi. 

6. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, 

aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby 

zaměstnanci: 

- Nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující 

 organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními 

přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy 

musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově 

omezena, 

- Nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo 

materiály, 

- Byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

- Nebyli ohroženi dopravou na pracovištích 

- Na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu 

dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

- Nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, 

zejména páteř. 

- Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní 

předpis. 



7. Dopravní opatření  

- před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně 

 musí být provedena kontrola komunikací, průjezdných profilů, 

provozních podmínek a provedena úprava nevyhovujících komunikací a 

dopravního značení. 

- je zakázána jízda vozidla pod podjezdem nebo jinou pevnou překážkou, 

pokud výška vozidla včetně nákladů není nižší podjezdu nebo překážky 

nejméně o 0,3 m. Podjezdy, které mají světlou výšku nižší než 4,3 m, 

musí být označeny jako na veřejných komunikacích. 

- minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při 

obousměrném provozu 1,5 m. Komunikace s větším sklonem než 1:3 

musí mít alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m. 

- podchodné výšky musí být minimálně 2,1 m, ve výjimečném případě 

lze tuto výšku snížit na 1,8 m, přičemž je nutno provést potřebná 

bezpečnostní opatření např. vyznačením nebo nátěrem. 

- překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jakož i zákaz 

vjezdu a konec cesty, musí být označeny příslušnými bezpečnostními 

značkami a tabulkami. 

- všechny překážky na komunikacích vyšší než 0,1 m, kudy přecházejí 

osoby nebo slouží dopravě, musí být opatřeny přechody a přejezdy o 

odpovídající únosnosti. 

- na komunikacích, kde hrozí zvýšené nebezpečí pádu osob, vyjetí nebo 

sjetí vozidel nebo mechanizačních prostředků, musí být provedeno 

bezpečnostní opatření (ohrazení, svodidla apod.). Obdobně se musí 

postupovat u konců cest a zakázaných vjezdů. 

 

1) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Bez požadavků. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Bez požadavků. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

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

 Bez speciálních podmínek. 



 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 V průběhu prací bude nutno pravidelně konat kontrolní dny za účasti 

projektanta.  

Převzetí zkontrolovaných prvků a konstrukcí stavbyvedoucím bude provedeno 

zápisem ve stavebním deníku.  

 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

    Likvidace je řešena přípojkou jednotné kanalizace. Dešťové vody jsou svedeny 

 do vsakovacích zařízení na pozemku investora. Ty zajišťují závlahu na pozemku. 
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D.1.1  Technická zpráva 

Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

a) název stavby    Administrativní budova 

b) místo stavby 

 parcelní číslo:    959/31, 1111/1,1111/2 

 obec:     Olomouc [500496] 

 katastrální území:   Hodolany [710873] 

c) předmět projektové dokumentace novostavba budovy užívané  

      pro účely administrativy 

Údaje o stavebníkovi 

stavebník:     Centrum Olomouc s.r.o., 

      IČ: 190 12 812 

      Jeremenkova 1211/40b, Hodolany 

      779 00 Olomouc  

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

zpracovatel:     Bc. Simona Horká, 

      Hovězí 683, 

      75601 Hovězí 

 

D.1.1.1  Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

  Objekt je tvarově řešen jako dvě budovy spojenými společným komunikačním 

prostorem. Fasáda bude převážně řešena jako prosklený lehký obvodový plášť a dále 

jako provětrávaná s obkladovými pohledovými deskami z vláknocementového 

materiálu barvy světlé šedé a tmavé šedé. 

  Pro zmírnění přehřívání budovy v letním období a splnění požadavků města na 

co největší ozelenění staveb a jejich okolí je navrhnut systém předsazené ocelové 

konstrukce s na ni ukotvenými lany pro růst popínavých rostlin. Při této konstrukci je 

navrhnuta lávka pro zahradní údržbu rostlin a čistící údržbu prosklené fasády. 

 

 

 



D.1.1.2  Dispoziční a provozní řešení 

 Budova bude mít primárně administrativní náplň s pronajímatelnými prostory 

dispozičně řešenými jako tzv. open space kanceláře s možností variability vymezení 

kancelářských ploch na přání nájemce.  

Administrativní prostory budou sloužit například jako sídla projekčních kanceláří, 

poradenství a služeb v oboru IT, obchodních firem a společností nebo sídla technického 

poradenství a manažerských služeb.  

V přízemí objektu se nachází pronajímatelné prostory určené pro maloobchod a kavárnu 

se svými potřebnými prostory pro skladování a sociální zázemí. 2. a 3. NP slouží jako 

pronajímatelné kanceláře formou open space. Ve společné části se nachází sociální 

zařízení pro zaměstnance a návštěvníky kanceláří. Vertikální komunikaci zajišťuje 

schodiště a osobní výtah. Ve 4. podlaží se nachází malá společná zóna určená pro 

zaměstnance kanceláří s možností využití terasy ve střešní části objektu.. 

 

D.1.1.3  Bezbariérové užívání stavby 

    Objekt je ve všech svých patrech řešen bezbariérově. 

 

D.1.1.4  Konstrukční a stavebně technické řešení 

 Založení objektu je provedeno jako plošné ve formě železobetonové desky  

s použitím betonu třídy C30/37 XC1. Z pohledu hydroizolačního tvoří podzemní 

podlaží vodotěsnou konstrukci tzv. bílou vanu. Nosná konstrukce je navržena jako 

monolitická železobetonová systémem lokálně podepřených desek s použitím betonu 

C30/37 XC1 se zajištěním prostorové tuhosti pomocí železobetonových stěn. 

Výplňové a nenosné konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic. Schodiště 

jsou monolitické železobetonové. Pro zmírnění přehřívání budovy v letním období je 

navrhnut systém předsazené ocelové trelážní fasády s růstem popínavých rostlin. 

Zateplení celého objektu je z minerální vaty tl. 180mm. Střechy jsou svou skladbou 

navržené jako provozní s betonovou dlažbou nad 1.S, provozní vegetační extenzivní a 

s použitím terasových wpc prken nad 3.NP a jednoplášťové s vrstvou kačírku nad 

4.NP. 

 



D.1.1.5  Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, 

vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi 

Výskyt vibrací se v průběhu výstavby neočekává. 

 

Osvětlení objektu je zajištěno pomocí úsporných žárovek LED a dále přirozeným 

denním osvětlením. 

 

Tepelně technické a akustické výpočty jsou součástí výpočtu E.1 Základní posouzení 

objektu z hlediska stavební fyziky. 

 

D.1.1.6 Ochrana stavby před negativnímu účinky vnějšího prostředí 

 Řešený pozemek je dle výkresu limitů využití území v území stanoveném jako 

záplavové území Q100. 

Dle vyjádření limitu záplavového území je určeno, že mimo aktivní zónu 

záplavového území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo 

povodňového ohrožení opatření obecné povahy omezující podmínky. 

Návrh objektu bude dbát na omezující podmínky vodoprávního úřadu. 

 

D.1.1.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požární bezpečnost je řešena v samostatné části –D.1.3 Požárně bezpečnostní 

řešení stavby. 

 

 

 

 

 

 



3. ZÁVĚR 
Tato diplomová práce je zpracována jako prováděcí dokumentace stavby 
administrativního objektu. 
Diplomovou práci jsem zpracovávala svědomitě na základě poznatků získaných 
během studia v souladu s platnými vyhláškami a normami. 
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