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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy odborných firem a odborná 
literatura; (3) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška 
č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další související vyhlášky, (8) Platné normy ČSN, EN 
a ISO; (9) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace dvoupodlažní administrativní budovy 
s šikmou a zároveň plochou střechou v silně svažitém terénu. Výstupy budou zpracovány 
v rozsahu nutném pro potenciální vydání stavebního povolení navrhované stavby. 
Cíle: Vyřešení dispozice budovy, návrh vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 
na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků a návrh osazení budovy do terénu 
s přihlédnutím k okolní zástavbě. Práce bude zpracována v souladu s platnou legislativou, 
zejména s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 405/2017 Sb. Práce bude 
obsahovat tyto části definované vyhláškou: A, B, C, D.1.1 a D.1.3. Dále bude práce obsahovat: 
studie, předběžné návrhy dispozičního řešení budovy a přílohovou část, ve které budou doloženy 
předběžné rozměry nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová 
část bude v souladu s uvedenou vyhláškou obsahovat výkresy: situací, základů, půdorysů 
vybraných podlaží, sestavy dílců vybraných stropních konstrukcí, svislých řezů, technických 
pohledů. Součástí dokumentace bude i stavebně fyzikální posouzení budovy a vybraných detailů 
v rozsahu odpovídajícímu znalostem studenta NMSP EVB, případně další specializované části, 
zadané v průběhu práce vedoucím. Výsledky práce budou shrnuty na posteru formátu B1. 
Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011, jejími dodatky 
a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu 
A4 opatřených popisovým polem na čelní a obsahem na vnitřní straně každé složky. Všechny 
části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textových a grafických (CAD) editorech. 
Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", 
i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická 
zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb. a 
j) "Závěr". Poster formátu B1 bude k práci přiložen v digitální podobě na CD nebo jiném 
záznamovém médiu. 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 
část doplňují).  
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vedoucí diplomové práce 

 

 



 

Předmětem diplomové práce je návrh administrativní budovy v Chotěboři. Budova je 
navržena jako dvoupodlažní a je členěna na dvě oddělené provozní jednotky. První 
provozní, dvoupodlažní jednotka je určena pro projekční činnost stavební společnosti. 
Druhá jednopodlažní jednotka je určena pro využití k výuce přírodních a sociálních věd. 
Obě provozní jednotky mají svůj oddělený vstup a nejsou vzájemně průchozí. V první 
jednotce jsou umístěny místnosti, které svým typem odpovídají administrativnímu 
charakteru objektu. Jsou to jednotlivé i otevřené kanceláře, místnosti pro ohřev jídla, 
hygienické zařízení – pro muže a ženy zvlášť, serverovny, vrátnice. Druhá jednotka je 
navržena jako jedna učebna s odděleným kabinetem, skladem učebních pomůcek a 
hygienickým zařízením. Budova svým půdorysným zobrazením zaujímá tvar písmene 
Z a je osazena do velice svažitého terénu, z toho vyplývá tvarové řešení. Podzemní 
podlaží je přibližně z poloviny zasazeno do okolního terénu, první nadzemní podlaží je 
viditelné z příjezdové komunikace. Obě části budovy jsou patrné z vnitřního prostoru 
pozemku ve vzniklém zapuštěném dvorku. Budova je nad administrativní částí 
zastřešena šikmou sedlovou střechou, nad výukovým střediskem je střecha plochá. Obě 
střechy jsou uvažovány jako plně ozeleněné extenzivní vegetací. Objekt je z velké části 
prosvětlován francouzskými okny, nebo i skleněnou stěnou s bezrámovým zasklením. 
Vnější obálka objektu je opatřena pohledovým betonem. Nosné konstrukce, vodorovné 
i svislé jsou v provedení z monolitického betonu, střední nosné zdi jsou zhotoveny 
z dutinových keramických bloků, stejně jako nenosné dělící příčky. Parkování osobních 
vozidel je řešeno v rámci pozemku v těsné blízkosti objektu, řešeny jsou i plochy pro 
parkování tělesně postižených. Projekt byl zpracován v grafickém programu ArchiCad. 
Veškeré navržené konstrukce odpovídají platným normám a předpisům. 

 
The thesis describes design of an L-shaped two-storey office building in Chotěboř, which 
can work with saving energy and be careful to nature. Using renewable materials and 
new technical equipments. At the end of the design, there should be a building that will 
be architecturally interesting, energy-efficient and use renewable resources. It is a two-
storey building, which is designed for office working and one part of building can be used 
for teaching science. Main roof on administration part has saddle shape, second roof on 
part which science centre has flat roof. Both roofs are intensive green roof overgrown 
with plants. For day illumination, there are design French windows with openings parts. 
Most of the first floor and the whole second floor belongs to offices and auxiliary staff 
rooms, toilets, etc. First floor also includes a small training centre with one classroom 
and necessary facilities (toilet, staff room, etc.). The load-bearing structures 
(foundations, walls, columns, floor and roof slabs, etc.) are designed from cast-in-place 
reinforced concrete. Load bearing vertical elements are walls, columns, and posts. Part 
of the first floor exceeding the layout of the second floor is covered with a flat green roof. 
Second floor is covered with a saddle green roof. All drawings and 3D rendering were 
done using ArchiCAD software. 



 

 
Administrativní budova, výukové středisko, dvě podlaží, šikmá a plochá střecha, 
pohledový beton, zelené střechy, skleněná stěna, bílá vana, světlovody 

Office building, teaching science, two-storey building, saddle and flat roof, face concrete, 
green roofs, glassed wall, insulation concrete tub, skylights 

Předmětem diplomové práce je zpracování projektu administrativní budovy. Struktura 
zpracování projektu administrativní budovy je vystavěna tak, aby nebylo řešeno pouze 
jen technické stavební řešení stavby, ale aby došlo k propojení jednotlivých 
technologických částí a všechny navržené konstrukce a systémy spojené s technologií 
provozu tvořili dohromady fungující a hospodárnou budovu, která by neměla 
představovat výraznou ekologickou zátěž pro okolní prostředí. Projekt administrativní 
budovy je tedy sestaven z celkově třech oblastí, které jsou vzájemně propojeny a každá 
z oblastí nese určitou závislost s ostatními.  
V první části projektu bylo zapotřebí vybrat vhodný a legislativně povolený pozemek 
k teoretické výstavbě administrativní budovy. V územním plánu města Chotěboře jsem 
našel nevyužité plochy občanské vybavenosti, na které bylo možné budovu teoreticky 
osadit. Pozemek se nachází v klidném centru města, v blízkosti hokejového a 
fotbalového stadionu a školní jídelny. V blízkém okolí nebylo zapotřebí se držet 
předepsaného urbanistického řešení, protože budovy v okolí nepředstavují zvyklé a 
zažité trendy pro výstavbu v této oblasti. Proto jsem si mohl dovolit pojetí budovy 
v netradičním tvarovém řešení. 
V části přípravných a studijních prací byl určen tvar budovy, který je vepsán do půdorysu 
písmene Z. Budova svým výškovým uspořádáním odpovídá tvaru okolního terénu. 
Budova je osazena ve významně svažitém terénu, z toho vyplývá uspořádání 
provozních podlaží budovy. Budova je navržena jako dvoupodlažní, první nadzemní 
podlaží je výškově umístěno do roviny příjezdové zpevněné vozovky a nachází se celou 
svou mírou kompletně nad terénem. Toto podlaží je z části i visuté nad okolním terénem, 
a to v severní části budovy, kde je díky vyšší výšce podlaží nad terénem, umožněn 
výhled na fotbalový stadion. Druhé podlaží je rozdělené středním dělícím průchodem 
z prvního nadzemního podlaží, jak již vyplývá z kontextu, podlaží je z části osazeno do 
terénu a viditelné je pouze z východní a severní strany pozemku. Z členění podlaží 
vyplývá uspořádání provozních jednotek v budově. První provozní jednotka je určena 
pro projekční kancelář stavební společnosti, zaujímá obě podlaží a je přístupná 
z parkovací plochy v úrovni prvního nadzemního podlaží. V této jednotce jsou umístěny 
prostory spojené s administrativním charakterem budovy. Jedná se o kancelářské 
jednotky jednotlivé i otevřené kanceláře. Na každém podlaží je umístěn archiv pro 
uchování listinných dokumentů, serverovna, hygienické zařízení je řešeno na každém 
podlaží odděleně pro muže i ženy. Dále jsou zde prostory určené pouze k ohřevu jídla a 
pro konání zasedání je navržena konferenční místnost, která je v celé ploše ze třech 
stran prosklená. V druhé provozní jednotce je umístěno výukové centrum, které je 
navrženo tak aby se dalo využívat pro výuku přírodních a zeměpisných věd. Výukové 
centrum bude využíváno žáky z blízké Základní školy Smetanova. Tato provozní 
jednotka je umístěna v podzemním podlažím a je přístupná pomocí mezilehlého 
podchodu z prvního podlaží. Při návrhu této jednotky bylo dbáno na propojení blízké 
přírody v okolí pozemku, kde bude žákům umožněn pohyb po zahradě. Výsledkem 
přípravných a studijních prací je vytvoření modelu objektu, který je osazen na reálném 



 

pozemku, má jasně vytvořené dispozice podlaží a do dalšího řešení je rozhodnuto o 
nosných prvcích a materiálovém řešení objektu. 
V další části projektu byla zpracována dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
Tato dokumentace se od studie liší v doplnění materiálů nosných a nenosných 
konstrukcí, jednotlivé podlaží mají doplněné legendy místností, materiálů. V rámci 
dokumentace byly zpracovány výkresy jednotlivých podlaží, příčný řez celým objektem, 
pohledy na řešenou budovu. Dalšími výkresy jsou výkres tvaru stropní konstrukce, 
pohled na střechu, výkres tvaru železobetonové základové bílé vany. Na konci 
zpracování dokumentace pro stavební povolení byl projekt doplněn o použité materiály, 
výkaz výměr podlahových ploch a bylo doplněno upřesňující technické řešení stavebních 
konstrukcí. 
V další části projektu jsou řešeny návrhy jednotlivých koncepcí z oblasti techniky 
prostředí staveb. Koncepční řešení bylo provedeno pro oblasti návrhu osvětlení, kde 
bylo navrženo umělé osvětlení pro vybrané prostory. Poté byl stanoven výpočet pro 
potřebu pitné a srážkové vody, v této koncepci byla navržena i retenční nádrž pro 
zachycení dešťových vod, dále bylo určeno nakládání se zbytkovou dešťovou vodou, 
která nebude zasakována na pozemku, tato voda je určena k zalévání extenzivní zeleně 
na zelených střechách. V další koncepci byl řešen zdroj vytápění objektu. Navrženo bylo 
tepelné čerpadlo v systému vzduch voda, toto čerpadlo je určeno i pro ohřev teplé 
užitkové vody. V další koncepci byl navržen systém chlazení budovy, jedná se o 
multisplitový systém s externími venkovními jednotkami. Chlazení bylo navrženo pro 
kancelářské jednotky a přírodovědné centrum. Pro budovu byl navržen i systém 
fotovoltaických panelů. Tento systém obsahuje křemíkové monokrystalické panely, které 
jsou umístěny na střeše objektu. Toto řešení je uvedeno jen pro účely výuky, není 
v projektu více uvažováno, protože přináší negativní dopad na celkovou estetiku objektu. 
Veškeré navržené koncepce, a jejich zapojení, jsou přehledně zobrazeny v celkovém 
globálním schématu. 
V poslední části projektu byla provedena metodika multikriteriálního hodnocení staveb 
pro administrativní budovy, ve fázi návrhu, SBToolCZ. Metodika obsahuje hodnocení 
v celkem čtyřech skupinách kritérií. První skupina hodnocení obsahovala sadu 
environmentálních kritérií, ze kterých je nejdůležitějším faktorem míra svázané produkce 
emisí. Druhou sadou kritérií jsou sociální kritéria, kde byl zohledněn pozitivní i negativní 
dopad řešení budovy na zaměstnance. Metodika v této fázi hodnotí zejména stavební 
vlastnosti budovy z hlediska škodlivého hluku, osvětlení, tepelné bilance místnosti. Další 
sadou jsou kritéria ze skupiny facility managmentu. V této části byly hodnoceny možné 
dostupné služby pro zaměstnance, nebo i nakládání se vzniklým odpadem v budově. 
Poslední část metodiky zohledňuje umístění objektu v dané lokalitě. Hodnotí se pochozí 
vzdálenosti k zastávkám veřejné dopravy, dostupnost služeb, dostupnost volných 
rekreačních míst. V celkovém hodnocení jsou shrnuty bodové hodnocení z celkově 
čtyřech oblastí kritérií a je jim přiřazena váha dle metodiky. Dle bodového skóre je pak 
budově přiřazen adekvátní certifikát kvality budovy. 
Projekt administrativní budovy je tedy sestaven z celkově třech částí, které jsou 
vzájemně propojeny a každá z oblastí nese určitou závislost s ostatními.  
 

Bc. Václav Marek Administrativní budova. Brno, 2021. 69 s., 456 s. příl. Diplomová 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 
Vedoucí práce Ing. Karel Struhala Ph.D. 
 
 
 
 

 



 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Administrativní 
budova je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 15. 1. 2021  

 
Bc. Václav Marek 

autor práce 

Rád bych touto cestou poděkoval svému vedoucímu diplomové práce Ing. Karlu 
Struhalovi Ph.D., za jeho obětavý, vstřícný, přátelský a odborný přístup, za cenné a 
užitečné rady a postřehy při hledání řešení technických problémů při konzultacích mé 
práce z hlediska první části práce, tedy pozemního stavitelství, dále pak za třetí 
teoretickou část práce zaměřenou na multikriteriální hodnocení objektu. Děkuji za 
předané zkušenosti, které dopomohly k vytvoření a zpracování této diplomové práce.  
 
Dále bych rád poděkoval svému druhému vedoucímu práce Ing. Petru Blasinskému 
Ph.D., za jeho rady a konzultace na téma technické zařízení budov, které velice 
dopomohly k vytvoření a zpracování druhé části práce v oblasti TZB.  
 
Oběma vedoucím patří velký obdiv za poskytnutí konzultací a zpětných vazeb, obzvlášť 
v tomto nepříliš jednoduchém období, které komplikují vládní nařízení a zamezují osobní 
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Dále bych rád poděkoval mé blízké rodině, která mě po celou dobu studia podporovala 
a v těžkých chvílích byla oporou. 
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V Brně dne 15. 1. 2021  

   Bc. Václav Marek 
autor práce 
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Úvod a koncept 
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil projekt administrativní budovy. 
V předchozích absolventských pracích jsem pokaždé řešil budovu pro hromadné 
bydlení, tedy bytový dům, nebo menší rodinné domy, proto jsem se touhle 
problematikou nechtěl více zabývat. Přistoupil jsem k zajímavějšímu konceptu 
administrativní budovy, která se nemusí svým řešení držet používaných principů, 
které byly aplikovány v bytových a rodinných domech. Administrativní budovu 
jsem osadil na reálný pozemek v obci Chotěboř na Havlíčkobrodsku, v ulici 
Svojsíkova. Tento prostor je mi od raných dětských let známý, protože na 
sousedním pozemku se nacházela skautská klubovna, kam jsem docházel. 
Při předběžném návrhu tvaru objektu a prostorovém uspořádání na pozemku, 
jsem vyházel z velice členitého a svažitého tvaru pozemku. Svažitost pozemku 
je využita například při umístění konferenční místnosti, ze které je díky prosklené 
stěně možný výhled na fotbalový stadion. Tvar objektu je navržen tak, aby 
nenarušoval urbanistické požadavky v dané lokalitě. Objekt je svým tvarem 
vepsán do písmene Z, má dvě podlaží a je členěn na dvě samostatné provozní 
jednotky.  
 

Navržená administrativní budova je z části osazena do terénu, celým jedním 
podlažím, díky tomu jsou příjezdové komunikace a parkovací stání umístěné 
v přibližné výškové úrovni prvního nadzemního podlaží. Budova je v celém 
projektu řešena jako dvě samostatné funkční jednotky. První funkční jednotku 
představuje dvoupodlažní celek určený pro provoz projekční stavební kanceláře. 
V této části jsou umístěny kancelářské jednotky, které jsou dimenzovány vždy 
pro 2 až 4 zaměstnance v jedné kanceláři. Kancelářské jednotky jsou 
v maximální možné míře orientovány k východní straně, pro využití denního 
osvětlení. Pro zaměstnance jsou navrženy společné prostory pro ohřev pokrmů, 
otevřená kancelář, která je uvažovaná jako konferenční místnost, dále je na 
každém patře archiv, serverovna, a hygienické zázemí zvlášť pro muže a ženy. 
Tato funkční jednotka je zastřešena šikmou střechou, která je osázená extenzivní 
zelení, dále se zde nachází technické zázemí objektu, což představuje strojovna 
vzduchotechniky, je zde umístěna i akumulační nádrž na teplou užitkovou vodu. 
V druhé funkční jednotce je umístěno výukové, přírodovědné středisko pro 
vzdělávání dětí prvního stupně z blízké Základní Školy Smetanova. Tento celek 
je pouze jednopodlažní a přístup je řešen průchodem z exteriéru prvního 
nadzemního podlaží. Zastřešení je řešeno pomocí ploché vegetační střechy, ve 
které jsou osazeny světlovody přivádějící denní světlo. Funkční jednotka uvažuje 
i s pohybem tělesně postižených, na přístupovém schodišti je osazena pojízdná 
schodová plošina. Jednotka výukového střediska je dispozičně řešena jako jedna 
učebna s odděleným kabinetem pro vychovatelku. Byl vytvořen prostor pro čistící 
zónu při přezouvání, dále pak sklad pro výukové materiály, otevřená šatna a 
hygienické zázemí zvlášť pro chlapce, dívky, vychovatelku a tělesně 
postiženého. Při řešení dispozic jednotlivých podlaží, jsem uvažoval s orientací 
ke světovým stranám, snažil jsem se vytvořit přijatelné pracovní prostředí pro 
projekční firmu, které by vedlo ke spokojenému užívání budovy.  
 
Pozemek se nachází v centru města Chotěboř a plně uspokojuje potřeby 
budoucích uživatelů budovy, lehce dosažitelné centrum, obecní úřad, základní 
školy, síť obchodních řetězců, restaurace, sportovní vyžití. Pozemek přímo 
sousedí z jižní strany s pozemní komunikací, proto nebylo třeba řešit příjezdové 



 

komunikace na pozemek, ale jen zpevněné plochy v rámci pozemku. Způsob 
osazení administrativní budovy na řešeném pozemku, nijak neomezuje okolní 
zástavbu.  
 
Administrativní budova je navržena v souladu územním plánem města Chotěboř, 
dále pak se všemi účinnými zákony a ostatními právními předpisy a platnými 
českými normami. 
 
Diplomová práce se bude skládat z vlastního textu práce a třech dílčích částí, 
které budou členěny do složek. Každá složka bude obsahovat konkrétní části 
dokumentace dle platné osnovy. 
 

1. část – pozemní stavitelství, dokumentace pro vydání stavebního povolení 
2. část – návrh koncepčních řešení technického zařízení budovy 
3. část – teoretická část, multikriteriální hodnocení budovy 

 
Výkresová dokumentace byla zpracována v počítačovém programu ArchiCAD 
22. K vytváření vizualizací jsem použil program ArchiCAD a Artlantis 5. Textová 
a výpočtová část byla vytvořena v textovém editoru Word a v tabulkovém editoru 
Excel. K jednotlivým koncepcím TZB byly využity programy např.: Atrea, Teplo, 
Deksoft, Světlo+, Hluk+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 
Administrativní budova v Chotěboři 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
Katastrální území Chotěboř, Parcelní číslo 1433/1, LV 10001, výměra 2210 m2. 
c) předmět projektové dokumentace 
Nová stavba, trvalá – administrativní budova. 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
David Strměn, Bezlejovská 158, Nová Ves u Chotěboře, PSČ 582 73. 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) projektant  
Bc. Václav Marek, Bezlejovská 192, Nová Ves u Chotěboře, PSČ 582 73 
Projektovou dokumentaci zpracoval student Vysokého učení technického v Brně. 
 
b) Kontroloval  
Ing. Karel Struhala Ph.D. 
Ing. Petr Blasinski Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

SO.01 – Řešená administrativní budova – nepodsklepená, dvoupodlažní 
SO.02 – Hrubé terénní úpravy – Výkopy základů a úprava terénu viz. situační 

výkresy.  
SO.03 – Komunikace a zpevněné plochy –zpevněná plocha parkovacích míst, 

zpevněné chodníky po obvodu objektu 

SO.04 – Přípojka kanalizace  
SO.05 – Přípojka vodovodu 
SO.06 – Elektro přípojka (NN) 
SO.07 – Dešťová kanalizace 
SO.08 – Přípojka plynovodu 
SO.09 – Retenční nádrž 
SO.10 – HUP+E pilíř  
 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Při vytváření projektové dokumentace bylo využito následujících vstupních 
podkladů: 
- Prohlídka stavební parcely 
- Hydrologická mapa České republiky 
- Limity dané platným územním plánem města Chotěboř 
- Katastrální mapy dané lokality 
- Digitální technická mapa města poskytnuta Městským úřadem města Chotěboř 
- Orientační průzkum vodovodu 
- Orientační průzkum geologický 
- Požadavky investora konzultované s projektantem 

  



 

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 

Administrativní budova je umístěna na významně svažitém terénu. Pozemek je 
vymezen ostatními hranicemi pozemků, dále pak chodníkem v návaznosti na 
pozemní příjezdovou komunikaci. Pozemek je přístupný přímo z pozemní 
komunikace vedoucí ulicí Svojsíkova. Tato komunikace vede souběžně s jižní 
hranicí pozemku. Hlavní vstupy do objektu jsou celkem dva. První je do 
administrativní části objektu, dostupný z blízkého parkoviště, ze západní strany 
budovy. Druhý je do části objektu s přírodovědným centrem, přístup je přes 
průchod uprostřed objektu, dále pak po mezilehlém chodníku, vstup je orientován 
z východní strany. 
 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Stavební záměr bude projednáván ve společném územním souhlasu a 
stavebního povelení 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby  
Pozemek zapadá do zastavěného území podle územního plánu města Chotěboř. 
Nová administrativní budova, včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných 
ploch bude svým účelem zapadat do funkčního využití území. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 
V rámci diplomové práce se neřeší. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
V rámci diplomové práce se neřeší. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
V rámci diplomové práce se žádné průzkumy neprováděly. Typ horniny a stupeň 
radonového rizika byl určen vyhledáním lokality na geologických mapách a 
následné riziko bylo určeno přibližnými hodnotami. 
Horninový typ je metamorfit. Dle geologických map se pozemek nachází na 
Pararule. Na základě mapy radonového indexu se pozemek nachází v oblasti se 
středním radonovým rizikem. Hydrogeologický průzkum prokázal možnost 
vsakování dešťových vod na pozemku. 
 
 
 
 
 



 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 

V území se nenachází žádné ochranné pásmo, CHKO, není zde vyhlášen žádný 
přírodní park, rezervace. Administrativní budova je navržena na doposud 
nezastavěném pozemku. Nejedná se o záplavová území, ani o památkovou 
zónu, či rezervaci, CHKO. 

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
V okolí se nenachází žádné vodní toky, přehrady a jiné podobné vodní zdroje, 
nejedná se tedy o záplavové území, nejedná se zde ani o poddolované území. 

 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
Administrativní budova nebude mít na okolní zástavbu negativní vliv. Nebude 
zasahovat do ostatních pozemků. Dešťová voda bude odvedena, nejkratší 
možnou trasou do retenční nádrže, kde bude pozastavena, odtud může být 
využita pro zavlažování, nebo bude později vsakována na pozemku. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Zhotovení nevyžaduje provedení asanace, kácení dřevin a demolice. Stávající 
stromy budou na pozemku ponechány, předpokládaná zástavba je žádným 
způsobem nenarušuje. 

 
k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Typ pozemku je „ovocný sad“ který je nutno trvale vyjmout ze zemědělského 
půdního fondu. Žádost o vynětí ZPF bude vystavena, včetně všech podkladů, ze 
strany hlavního projektanta.  

 
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

Administrativní budova bude napojena na stávající inženýrské sítě v ulici 
Svojsíkova. Vodovodní přípojka ve správě VAK HB, kanalizace také ve správě 
VAK HB a přípojka NN ve správě ČEZ. Přípojka plynu je ve správě GASNET. 

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 
Při užívání stavby po jejím dokončení bude nutná její údržba, která vyvolá 
související investice. Administrativní budova bude navržena tak, aby tyto 
investice byly co nejmenší. Nutné bude kvalitní provedení realizace stavby. Jiné 
související investice nejsou známé. 
 
 
 
 
 



 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

Katastrální úřad:  Chotěboř [652831] 
Parcela číslo: 1433/1 
Druh pozemku:  ovocný sad 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Nová ochranná a bezpečnostní pásma nevznikají. 
 
 

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 

Administrativní budova je řešena jako nová stavba. 
 
b) účel užívání stavby  

Administrativní budova je z části určena pro provoz projekční stavební kanceláře, 
z části určena pro výukové přírodovědné účely. Budova je celkově navržena pro 
užívání maximálně 45 osob při plné provozní kapacitě. 
Bezbariérový provoz je zde řešen pouze v druhé, výukové části objektu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Novostavba administrativní budovy nepodléhá výjimce z technických požadavků 
na stavbu nebo technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů, které jsou zapracovány do 
PD v částech A, B a C. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka 

apod. 
Stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Zastavěná plocha:    769,65 m2 

Obestavěný prostor:   4 865,28 m3 
Užitná plocha:    2 210 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. 

Veškeré dešťové vody budou částečně zachyceny a průtokem zpomaleny 
v retenční nádrži, odtud je možné je zpětně využívat pro zavlažovaní na zelených 
střechách. Přebytečné dešťové vody budou přepadem z retenční nádrže 
svedeny do zasakovacího průlehu. 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy 
Předpokládané zahájení stavby: 05/2021, předpokládané dokončení stavby: 
09/2022 
Stavba nebude řešena jako jedna etapa. 
 
 
j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou 38 mil Kč. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy na pozemku města Chotěboř, 
pozemek je územním plánem charakterizován jako plochy s prvky občanské 
vybavenosti, je určen pro zástavbu administrativním objektem. Administrativní 
budova je osazena ve významně svažitém terénu, který se stupňuje směrem 
dolů, rovnoběžně s východní hranicí objektu. Budova je navržena jako 
dvoupodlažní se sedlovou a plochou střechou, vepsána do tvaru písmene Z. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 
Administrativní objekt je navržen na dvě samostatně provozní části, které jsou 
však stavebně propojené. Budova má ve zmíněných částech nejvíce dvě 
samostatná podlaží. Tvarové řešení je koncipováno tradičním tvarům a návykům 
okolní výstavby a urbanistickým požadavkům v okolní zástavbě. Půdorys celé 
budovy je pomyslně vepsán do písmene Z. Tvar a uspořádání objektu vychází 
z členitého a svažitého pozemku, tvar pozemku dále rozhodoval při orientaci 
budovy ke světovým stranám. Hlavní pomyslný tubus, který je patrný z příjezdové 
komunikace svým tvarem dominuje objektu a je zakončen celoskleněnou stěnou, 
která vybíhá vysoko nad okolní terén, umožňující výhled z budovy na sportoviště 
v Chotěboři. Spodní patro je částečně zasazeno do terénu, ale kancelářské 
jednotky jsou na druhé straně stále osvětleny přirozeným denním světlem. Tvar 
druhé části budovy je formě neurčitého mnohohranu. Má pouze jedno z části 
nadzemní, z části podzemní podlaží. V podzemní části je prosvětleno přirozeně 
světlovody. Objekt je zastřešen z části sedlovou, z části plochou zelenou 
střechou.  
Svislé nosné konstrukce na hranici obálky budovy, jsou navrženy 
v železobetonovém provedení s pohledovou finální úpravou. Vodorovné stropní 
konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu – jednostranně, 
oboustranně vyztužené desky. Svislé nosné střední zdi jsou navrženy 
z kusového keramického zdiva, které je doplněno ztužujícími lokálními sloupy, 
které zajišťují prostorovou tuhost objektu. Dělící a akustické příčky mezi 



 

jednotlivými místnostmi jsou navrženy z keramických bloků a příčkovek. Střešní 
nosná konstrukce je navržena jako železobetonová deska ve spádu – v případě 
šikmé střechy, vodorovná železobetonová deska – v případě ploché střechy. 
Výplně otvorů jsou uvažovány v plastovém provedení, rámy ve světle šedém 
odstínu, skleněné výplně v provedení izolačního dvojskla. Okenní výplně 
nebudou až na výjimky otevíravá. Střešní plášť bude v celé míře opatřen 
vegetačním souvrstvím s finálním extenzivním ozeleněním. Po celém 
obvodovém plášti bude aplikována technologie pohledového betonu. Vnitřní 
omítky jsou opatřeny barevným nátěrem, který vykazuje pozitivní vnímání 
vnitřního prostoru, barevné tóny jsou sladěny do světle okrové jednolité barvy. 
Není zde užito přechodových rozdílných barevných tónů, prostředí kanceláří je 
homogenní v každé jednotce. Zavěšená konstrukce podhledu je provedena v bílé 
neutrální povrchové úpravě. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup na pozemek řešen z pozemní komunikace, z jižní strany pozemku. 
Budova má dva hlavní vstupy, každý vstup je pro jinou provozní jednotku objektu. 
(administrativa/ přírodovědné středisko) Hlavní vstup do první provozní jednotky 
je přímo z parkoviště na pozemku, nachází se na západní straně budovy. Pro 
vstup do druhé funkční jednotky je nutné sejít venkovním schodištěm do 
průchodu mezi objekty, průchod je zastřešený administrativní částí, samotný 
vstup do této části je orientován z východní strany budovy. Parkovací plochy jsou 
řešeny na úrovni prvního nadzemního podlaží uvnitř dotčeného stavebního 
pozemku. Počet parkovacích míst je stanoven dle počtu uživatel objektu, je 
počítáno i s parkovacím místem pro tělesně postižené.  
V první funkční jednotce objektu jsou umístěny kanceláře – jednotlivé i 
hromadné, na každé patro připadá samostatný prostor pro ohřev pokrmů, 
hygienické zařízení pro ženy a muže zvlášť. Dále pak na každém podlaží 
jednotlivé serverovny a příruční archivy a úklidové komory pro personál. V prvním 
nadzemním podlaží, jednotky administrativa, je umístěna vrátnice pro příjem 
hostů budoucí společnosti, dále pak komunikační prostor, který vede ke 
kancelářím v prvním podlaží, nebo ústí do schodišťového prostoru vedoucího do 
podzemního podlaží. V podzemním podlaží této funkční jednotky se nachází i 
technická místnost objektu.  
V druhé funkční jednotce je umístěna učebna pro výuku přibližně 15 žáků. Dále 
je zde samostatný kabinet pro personál střediska – učitelky, vychovatelky. Za 
vstupem do střediska je umístěna čistící a přezouvací zóna. Je zde řešen prostor 
pro odkládání oděvů, prostor pro uskladnění učebních pomůcek. Hygienické 
zařízení – wc, umývárna, wc pro hendikepované, je navrženo zvlášť pro chlapce 
i děvčata. Tato funkční jednotka je prosvětlena pomocí světlovodů ve střešní 
konstrukci. 
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením. 
Funkční jednotka administrativní části objektu není dimenzována na 
bezbariérové užívání. Funkční jednotka výukového střediska zohledňuje 



 

bezbariérový provoz – pojízdná schodišťová plošina, velikosti dveřních křídel, 
výškové rozdíly pochozích ploch. 
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Administrativní budova je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost 
při užívání, mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu 
zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu 
proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla. 
Jednotlivé části budovy a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou 
určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle 
statických a mechanických vlastností pro daný provoz.  
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 
Jedná se z části o dvoupodlažní a jednopodlažní administrativní objekt, který je 
zastřešen šikmou a plochou zelenou střechou. Obvodový zateplený plášť je 
z venkovní strany v provedení pohledového betonu. Kontaktní zateplení je 
realizováno ze strany interiéru. Střední nosné zdi jsou navrženy z kusového 
keramického zdiva typy AKU. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny 
z železobetonu v monolitickém provedení – strop, základy, střecha. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Administrativní budova bude založena na deskové základové konstrukci, 
konktrétně pomocí bílé izolační železobetonové vany, která plní funkci nosnou, 
ale zároveň hydroizolační. Kvůli střednímu radonovému riziku bude doplněna 
vrstvou povlakové hydroizolace ve formě asfaltových modifikovaných pásů ve 
dvou vrstvách. Povlaková hydroizolace bude realizována na vodorovné i svislé 
části bílé izolační vany. Svislé nosné konstrukce na hranici obálky budovy jsou 
provedeny v monolitickém železobetonovém provedení, dodatečně zatepleny 
vnitřní izolací, která je spojená s dalším souvrstvím stěny. Venkovní povrchovou 
úpravou je pohledový beton. Vodorovné stropní konstrukce tvoří monolitická 
desky průběžné stejné tloušťky, která je vyztužena v jednom a částečně ve více 
směrech. Styk stropní desky s okrajovými stěnami je řešen pomocí ISO nosníků 
pro eliminaci tepelných mostů. Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou vyzdívány 
z keramických bloků typu AKU, stejně jako vnitřní dělící nenosné příčky. Vnitřní 
nosné stěny jsou lokálně vyztuženy železobetonovými sloupy, které jsou tuze 
spojeny s železobetonovými prvky na úrovni obálky budovy. Zastřešení objektu 
je tvořeno pomocí šikmé železobetonové desky jmenovité, průběžné, neměnné 
tloušťky ve spádu 10°, desková konstrukce střechy je podporována středními 
nosnými zdmi a obvodovým pláštěm. Strop nad prvním nadzemním podlažím je 
uvažován jako lehký rozebíratelný kazetový sádrokartonový rastr zavěšený na 
lehkém ocelovém roštu. 
Více v příloze D.1.1.3. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Zřícení stavby nebo její části většího stupně nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je 



 

rozsah neúměrný původní příčině je zajištěno v rámci dokumentace jednotlivých 
stavebních objektů v souladu s ČSN. 
V rámci diplomové práce nebylo řešeno, v budoucnu by to bylo řešeno 
samostatnou částí projektu. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

V rámci diplomové práce byly navrženy pouze koncepční řešení jednotlivých 
technologických zařízení. Koncepce návrhu osvětlení, bilance pitné a srážkové 
vody, koncepce nuceného větrání, vytápění budovy, chlazení budovy, koncepce 
fotovoltaiky. Veškeré navržené koncepce viz. část diplomové práce č.2 – 
Koncepční řešení technického zařízení budovy. 
 

▪ Umělé osvětlení 
▪ LED svítidla 
▪ rozměrově koordinováno s SDK kazetovým podhledem 
▪ svítidla bodová a liniová 
▪ spínání ruční s automatickým udržováním konstantní osvětlenosti se 

stmíváním podle dostupnosti denního světla 
 

▪ Vodovod 
▪ jednotná soustava  
▪ smíšený rozvodný systém 
▪ materiál vodovodní přípojky – polypropylen PPR 
▪ materiál vnitřních rozvodů – polypropylen PP 
▪ zásobováno vodou z veřejného vodovodního 

 

▪ Způsob přípravy teplé vody 
▪ tepelného čerpadlo vzduch/voda 
▪ bivalentní zdroj – topná jednotka zásobníku TUV – 200 l 

 

▪ Kanalizace 
▪ připojení – kanalizační šachta jednotně 
▪ veřejná stoka – kameninové potrubí DN 300 
▪ čerpání – čerpadlo osazené na přípojce 
▪ materiál tlakového potrubí polyethylen 

 

▪ Způsob odvádění dešťových vod 
▪ zelená střecha – odvodnění – žlabem, vtoky, svody, svodné potrubí 
▪ prvotně svedeny do nádrže 
▪ využití – závlaha zelené střechy 
▪ přebytečné dešťové vody – zasakovány na pozemku 
▪ plné zavodnění nádrže – přepad do zasakovacího průlehu 
▪ odvodnění zpevněných ploch – svedeno do retenční nádrže 

 

▪ Nucené větrání 
▪ navrženy dvě větrací jednotky pro každé podlaží zvlášť 
▪ jednotky bez úpravy vzduchu vlhčením, odvlhčením 
▪ upravena pouze teplota přívodního vzduchu 
▪ zpětné získávání tepla – protiproudý rekuperační výměník 
▪ jednotky umístěny uvnitř objektu 



 

▪ vodorovné profily vedeny v zavěšeném podhledu 
▪ vyústění pomocí vířivých anemostatů osazených v podhledu 

 

▪ Vytápění 
▪ zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch/voda 
▪ čerpadlo je zároveň určeno pro ohřev teplé vody 
▪ tepelné čerpadlo je umístěno ve venkovním prostoru 
▪ objekt je vytápěn pomocí podlahového vytápění a otopných těles 

 

▪ Chlazení 
▪ systém Multisplit – venkovní zdroj chladu 
▪ klimatizační jednotka o výkonu 18,65 kW 
▪ vnitřní chladící jednotky jsou navrženy jako FanCoily ve skládaném 

podhledu 
▪ teplonosnou látkou je chladivo R-32 
▪ materiál potrubního rozvodu – měděné potrubí 
▪ jednotky ovládány zařízením MaR 
▪ teplota přiváděného vzduchu v létě je 18 °C 

 

▪ Fotovoltaika 
▪ fotovoltaický panel monokrystalický 
▪ panely umístěny na střešní konstrukci – orientovány k jihu, sklon 35% 
▪ energie akumulována do baterie 
▪ účinnost panelu cca 16 % 

 

poznámka: 
 

Jednotlivé podrobné výpočty k navrženým koncepcím technického zařízení 
budovy jsou uvedeny a vyčísleny v příloze č.2 „Koncepční řešení technického 
zařízení budovy“ 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Navržený objekt je posuzován na základě vyhlášky 23/2008 Sb. ČSN 73 0802 a 
dalších souvisejících norem. 
 
Struktura vypracování požární zprávy je členěna do bodů viz. níže. 
 
1, Charakteristiky objektu 
 

- Požární výška 3,85 m   – v obou částech objektu 
- Konstrukční systém nehořlavý  – všechny konstrukce druhu DP1 
- Světlá výška 2,8 m              – v obou částích objektu 
- Konstrukční výška podlaží    – 3,85 m (obě části) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
2, Rozdělení na požární úseky: 
Tabulka 1 - rozdělení na požární úseky 

 
3, Výpočet požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a velikosti PÚ: 
 
Tabulka 2 – požární úseky, výpočet požárního rizika a stupeň požární 
bezpečnosti 

 
 
4, Posouzení požárních úseků bez nutnosti výpočtu: 
 
Výpočtové požární zatížení není třeba, v tomto případě, stanovovat pro instalační 
šachty a nechráněnou únikovou cestu. Nechráněná úniková cesta bude 
posouzena v samostatném bodu 2.6 viz. požárně bezpečnostní řešení. 
 
 
 



 

5, Výpočet požárního rizika pro vybrané prostory s nutností výpočtu: 
 
Výpočet požárního zatížení byl proveden pro dvoupodlažní požární úsek, který 
zaujímá celou administrativní část budovy. Dalším požárním úsekem je výukové 
přírodovědné, školící centrum. Dalšími prostory s nutností výpočtu jsou například 
samostatné serverovny a technická místnost v podzemním podlaží. 
 
6, Ověření rozměrů požárních úseků: 
 
Požární úseky jsou posuzovány z hlediska mezních půdorysných rozměrů, které 
jsou stanoveny normou ČSN 73 0804. 
 
7, Požadavky na požární odolnost tavebních konstrukcí 
 
Dle ČSN 73 0810 2009 příloha H požadavky na požární odolnost konstrukcí 
Skutečné hodnoty požární odolnosti jsou stanoveny dle technických listů 
výrobce. 
 
8, Posouzení únikových cest 
 
V objektu je řešena pouze jedna nechráněná úniková cesta v požárním úseku 
P1.01/N1 – II. Z podzemního podlaží je v případě administrativní části objektu i 
výukového centra, uvažován přímý únik do volného prostoru. 
Dle ČSN 73 0833 Úniková cesta z objektu je řešena jako nechráněná, pro 
evakuaci osob bude dostatečná. Cesta vede přes schodiště ven z o objektu. 

- Min. šířka cesty je 900 mm – skutečná je 1 600 mm 
- Šířka dveří je min. 800 mm – skutečná je 800 a 900 mm 
- Šířka dveří na konci NÚC = 2 100 mm 

 
Objekt splňuje všechny uvedené požadavky. Dveře na únikové cestě musí 
umožňovat snadný a rychlý průchod, tvar kování, zárubně by měl zabraňovat 
zachycení oděvu (např. tvar klik) 
 
9, Osvětlení únikových cest 
 
Navržená NÚC má navržené osvětlení všude tam, kde je v objektu běžná 
elektroinstalace pro osvětlení vnitřního prostoru. Nouzové osvětlení se 
nepožaduje. 
 
10, Výpočet odstupových vzdáleností 
 
Posouzení u prostor s největším procentem požárně otevřených ploch a 
nejvyšším výpočtovým požárním zatížením. viz. C.1. – situace odstupových 
vzdáleností 
 
 
 
 
 
 



 

11, Závěr 
 
Administrativní budovu tvoří tyto požární úseky: 
 
Tabulka 3 – finální posouzení požárních úseků v objektu 

 
 
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky a splňuje tak 
minimální vzdálenosti od sousedních staveb. Konstrukce využitá v objektu 
vyhovují předepsaným vlastnostem a požárním odolnostem. Objekt bude opatřen 
přenosnými hasícími přístroji 21 A a doplněn vnitřními hydranty DN 19 s tvarově 
stálou hadicí délky 30 m. a vnitřními hydranty. Stavba může být provedena bez 
dalších změn v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací Z hlediska 
požární bezpečnosti nejsou na objekt kladeny žádné další zvláštní požadavky. 
 
Příjezd požárních vozu pro požární zásah je umožněn ze silnice přímo sousedící 
s objektem viz. výkres situace. Shromažďování osob je umožněno na podélném 
parkovišti.  
 
poznámka: 
 
Požárně bezpečnostní řešení, včetně všech dotčených příloh,  je detailně řešeno 
v příloze č.1 – část. Požárně bezpečnostní řešení. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Všechny skladby konstrukcí jsou navrženy s ohledem na veškeré nutné 
požadavky. 
Přesné informace jsou uvedeny v příloze č.6, průkaz energetické náročnosti 
budovy (PENB). 
 

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

a) Všeobecné informace 
Navrhovaná budova je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a souvisejících 
ČSN a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Pro stavbu jsou navrženy takové 



 

materiály, které při správném udržování a užívání zaručí stabilitu a funkčnost po 
celou dobu předpokládané existence budovy. 
 
Větrání 
Celá budova je větrána nuceně pomocí vzduchotechnických jednotek se 
zpětným získáváním tepla (rekuperací). 
 
 
Vytápění 
Administrativní budova bude vytápěna pomocí tepelného čerpadla typu 
vzduch/voda. Součástí systému je i akumulační nádoba objemu 200 l. 
 
Osvětlení 
Pro jednotlivé provozy bude navrženo umělé osvětlení, především technologií 
LED úsporného svícení. 
 
Zásobování vodou 
Z veřejného vodovodního řadu. 
 
Kanalizace 
Je z objektu svedena do sběrné jímky, následně pak čerpána tlakově do stávající 
splaškové kanalizace. Dešťové vody jsou částečně svedeny a průtokem 
zpomaleny do retenční nádrže, přebytečné svedeny do zasakovacího průlehu. 
 
Vibrace, hluk, prašnost 
Užíváním stavby se ani jedna z hodnot nedostane do nepříznivých hygienických 
hodnot. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Zajištěno hydroizolací spodní stavby, SBS modifikovaný asfaltový pás min. tl. 4 
mm. Provedení ve dvou vrstvách a plnoplošně nataveno. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
V rámci diplomové práce neřešeno. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
V rámci diplomové práce neřešeno. 
 

d) ochrana před hlukem 
V okolí stavby není hlukový zdroj takový, který by převyšoval povolené maximální 
hygienické hladiny hluku. Viz příloha hluk, hodnocení objektu. 
 

e) protipovodňová opatření 
Navržená administrativní budova se nenachází v povodňové oblasti. 
 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
V rámci diplomové práce neřešeno. 
 



 

  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojení místa na technické infrastruktury 

Administrativní budova bude připojena novými přípojkami na kanalizaci, 
vodovod, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení vedoucí kolem pozemku. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Výkonové kapacity technické infrastruktury nebyly blíže zjišťovány 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 
 

Příjezd na pozemek je z ulice Svojsíkova a přístup k budově bude z nově 
zbudovaných parkovacích ploch a zpevněných ploch v okolí budovy. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavební parcela bude z jižní části propojena se stávající pozemní komunikací. 
 

c) doprava v klidu 
U budovy jsou podél jižní a západní strany navrženy zpevněné asfaltové pojízdné 
plochy, které jsou rozčleněny na parkovací místa a výjezdové a příjezdové pruhy.  
Počet parkovacích míst: 10          viz. C.2. - Koordinační situace 
Počet parkovacích míst pro tělesně postižené:1     viz.C.2. - Koordinační situace 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
V rámci diplomové práce neřešeno. Umožněn je pohyb po chodníku v obou 
směrech ulice Svojsíkova. 
 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
Před začátkem stavby bude provedena skrývka ornice cca 300 mm. Terén bude 
patřičně upraven. Ornice bude skladována v zemnících na staveništi a po 
dokončení stavby bude opět rozprostřena na pozemku. 
 

b) použité vegetační prvky 
Svahování, dle přání investora budou vysázeny nové křoviny a stromy. 
 

c) biotechnická opatření 
V rámci diplomové práce neřešeno. 
 
 
 
 
 
 
 



 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANY 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Realizace stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí. 
Budova svými materiály ani charakterem nebude negativně narušovat životní 
prostředí. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 

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

Pozemek se nenachází v chráněném prostředí a nejsou zde žádné památné 
stromy, rostliny ani živočichové. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavební pozemek se nenachází v území Natura 2000 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Ke stavbě není vzhledem k jejímu charakteru nutné zjišťovací řízení nebo 
stanovisko EIA. 
 

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 

V daném místě není třeba navrhovat žádná ochranná a bezpečnostní pásma, 
kromě ochranných pásem pro vedení nově zřízených přípojek, omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Administrativní budova toto 
nevyžaduje 
 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Ochranná a bezpečnostní pásma vznikají u nově zavedených přípojek instalací. 
 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva  
Budova je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění tak, 
aby splňovala všeobecné požadavky na výstavbu. Na stavbě budou použity 
materiály splňující zákonné a normové požadavky – bude prokázáno protokolem 
o shodě, případně obdobným právním dokladem. Stavba není zdrojem nadlimitní 
zátěže na okolí. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeby a spotřeby budou vypočteny z podkladu projektové dokumentace. 
Materiály budou dováženy na stavbu v potřebných časech od dodavatelů. 
 



 

b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno drenáží, rýhami a spádem terénu. V případě výskytu 
spodní vody ve výkopech bude tato voda odčerpána na pozemek investora. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající inženýrské sítě. Na staveništi je také 
myšleno na dočasné parkování stavebních strojů a parkování zaměstnanců. 
Z hlediska organizace výstavby je k budově zajištěn bezpečný příjezd po 
stávající komunikaci. Vstupní média budou zajištěna přípojkami na stávající sítě. 
Stavbou nebude narušen dopravní systém a stavba si nevyžádá zábor okolních 
pozemků. Pro zřízení staveniště má pozemek dostatečnou kapacitu. Ostatní 
podrobnosti budou řešeny dohodu před zahájením stavby s bezpečnostním 
technikem dodavatelské firmy a technickým dozorem investora. 
 
 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby bude mít negativní vliv na okolní zástavbu. Jde o navážení 
materiálu, zvýšenou prašnost, hluk a vibrace po dobu výstavby. Maximální limity 
vymezuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před negativními 
účinky hluku a vibrací. 
Během stavby je nutné dbát zejména na: 

- Ochranu proti hluku a vibrace 
- Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- Ochranu proti znečišťování komunikace 
- Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- Respektování hygienických předpisů 
- Ochranu stávající zeleně a orniční a podorniční vrstvy 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude oploceno 1,8 m vysokým plotem. Ponechávaná zeleň bude před 
procesem výstavby řádně ochráněna. Výkopy poblíž kořenových systému 
ponechaných stromu je nutno provádět ručně s vysokou opatrností a pouze 
v nezbytné míře. Po dokončení stavebních prací budou veškeré předpokládané 
zatravněné plochy posety prosetou ornicí a znovu osety. Odpad ze stavby bude 
řádně likvidován dle podmínek daných orgánů. Doklady o řádném zlikvidování 
odpadů předloží zhotovitel při kolaudaci. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Jiný objekt, než stavební nebude využíván, žádné dočasné ani trvalé zábory 
nejsou nutné. 
 

g) Požadavky na bezbariérové pochozí trasy 
V rámci diplomové práce se neřeší. 

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

Skladování a způsob likvidace odpadů bude proveden dle platných právních 
předpisů a norem, především na základě ustanovení zákona č. 185 Sb., O 



 

odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. 
Zatřídění odpadů, která budou vznikat během výstavby, lze provést podle 
Katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb. do následujících kategorií. 
Zatřídění stavebních odpadů: 
17 01 01  Beton       Recyklace 
17 01 02  Cihly      Recyklace 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky  Recyklace 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu,    

cihel, tašek a keramických výrobků  
neuvedené pod číslem 17 01 06  Recyklace 

17 02 02  Sklo      Kontejnery pro odpad 
17 02 03  Plasty      Kontejnery pro odpad 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet  Řízená skládka 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01    Řízená skládka 
17 04 05  Železo a ocel    Sběrné suroviny 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené  

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  Řízená skládka 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční  

odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01 a 17 09 02 a 17 09 03  Řízená skládka 

08 01 17   Odpady z odstraňování barev  
nebo laků obsahujících  
organická rozpouštědla nebo  
jiné nebezpečné látky   Řízená skládka 

08 01 18  Jiné odpady z odstraňované  
barev nebo laků nevedené  
pod číslem 08 01 17   Řízená skládka 

08 01 99  Odpady jinak blíže neurčené  Řízená skládka 
08 02 99  Odpady jinak blíže neurčené  Řízená skládka 
08 04 99  Odpady jinak blíže neurčené  Řízená skládka 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  Sběrné suroviny 
15 01 02  Plastové obaly    Kontejnery pro odpad 
15 01 03  Dřevěné obaly    Řízená skládka 
15 01 04  Kovové obaly    Sběrné suroviny 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky  

nebezpečných látek nebo  
obaly těmito látkami znečištěné  Řízená skládka 

20 03 01  Směsný komunální odpad   Řízená skládka 

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

Vytěžená zemina bude použita pro úpravu terénu, deponie bude v severní části 
pozemku. Skládka ornice v zemnících bude na pozemku. Zemina z výkopových 
prací bude využita k úpravám terénu na pozemku a nadbytečná zemina bude 
využita v dalších stavbách dané firmy ze strany zhotovitele. 
 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavba bude mít minimální vliv na životní prostředí v případě, že práce budou 
prováděny dle platných norem a předpisů. Realizace výstavby bude 
přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí – omezení 
hlučnosti, prašnost, apod. 



 

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 6:00h do 20:00h, a to ve 
dnech pondělí až sobota. Při realizaci stavby se musí dbát na minimální prašnost 
a hlučnost na staveništi, musí být dodrženy limity hluku a vibrací podle nařízení 
vlády č. 359/1999 Sb. V rámci celé stavby bude produkován stavební odpad, 
který byl rozlišen katalogem odpadů dle zákona o odpadech š 185/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných 
předpisů. Odpady budou ukládány do kontejnerů, které budou zakryty. Vzniklé 
odpady budou předány k likvidaci oprávněným osobám. Při stavbě nebudou 
použity žádné škodlivé látky a materiály a nebudou vznikat žádné škodlivé 
odpady. Životní prostředí nebude při provádění stavby narušeno a poškozováno. 
Dodavatel stavby bude dodržovat veškeré právní předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti práce, hygieny apod. Veškeré používané 
materiály a výrobky na stavbě budou mít platná prohlášení o shodě, certifikáty. 
 
  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Za pracovníky zodpovídá příslušný zaměstnavatel. Budou respektovány 
podmínky BOZP. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s 
platnými technickými, technologickými a bezpečnostními předpisy a 
ustanoveními ČSN, technologické a montážní předpisy použitých konstrukčních 
systémů, dále budou dodrženy podmínky dotčených subjektů a orgánů státní 
správy dle jejich vyjádření a podmínky stavebního povolení. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro bezbariérové užívání se nenavrhují. 
 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Bude zřízena cesta po staveništi z betonového recyklátu, šířka komunikace bude 
min. 3 metry. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

Celý prostor staveniště bude po celou dobu výstavby oplocen. Staveniště musí 
být řádně zajištěno proti nepovolenému vniknutí nepovolaných osob, oplocení 
musí mít výšku 1,8 m. Stavební práce nebudou probíhat v době nočního klidu. 
Případná suť bude přepravována v kontejnerech uzavřených plachtou. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Zahájení:               05/2021 
Dokončení:               09/2022 
Stavební ohlášení     04/2021 
Zahájení výstavby     04/2021 
Základy      06/2021 
Zdivo  1.PP     06/2021 
Stropy nad 1 PP     07/2021 
Zdivo 1 NP      07/2021 



 

Stropy/Střecha nad 1 NP    11/2021 
Střecha      03/2022 
Okna, dveře venkovní    05/2022 
Příčky      05/2022 
Vnitřní rozvody     05/2022 
Omítky      06/2022 
Podlahy      06/2022 
Fasáda, zateplení     06/2022 
Vnitřní dveře, schody, obklady   07/2022 
Dokončovací práce     08/2022 
Kolaudace     09/2022 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Přebytečné srážkové vody ze střešních konstrukcí (šikmé a ploché střechy) 
budou odvedeny pomocí vnitřních vpustí a svodného potrubí mimo objekt do 
retenční nádrže. Do této nádrže budou rovněž svedeny dešťové vody 
kumulované na zpevněných asfaltových plochách parkovacích stání. Z této 
nádrže bude navržen hadicový systém, ze kterého bude možnost v letních 
měsících zavlažovat zatravněné plochy střechy a okolní vegetaci. V případě 
přeplnění kapacity nádrže bude voda přepadem svedena do zasakovacího 
retenčního průlehu. Tímto systémem budou veškeré dešťové vody likvidovány 
v rámci pozemku. Splaškové vody budou odčerpány ze sběrné jímky do hlavního 
řadu splaškové kanalizace 

 D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

D.1.1.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční 
a provozní řešení 

Návrh administrativní budovy vychází z územního plánu města Chotěboře. Při 
návrhu byl brán ohled na architektonické a urbanistické nároky v této části města. 
Administrativní budova je přístupná z ulice Svojsíkova. 

 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy na pozemku města Chotěboř, 

pozemek je územním plánem charakterizován jako plochy s prvky občanské 
vybavenosti, je určen pro zástavbu administrativním objektem. Administrativní 
budova je osazena ve významně svažitém terénu, který se stupňuje směrem 
dolů, rovnoběžně s východní hranicí objektu. Budova je navržena jako 
dvoupodlažní se sedlovou a plochou střechou. 

 
Administrativní objekt je navržen na dvě samostatně provozní části, které jsou 

však stavebně propojené. Budova má ve zmíněných částech nejvíce dvě 
samostatná podlaží. Tvarové řešení je koncipováno tradičním tvarům a návykům 
okolní výstavby a urbanistickým požadavkům v okolní zástavbě. Půdorys celé 
budovy je pomyslně vepsán do písmene Z. Tvar a uspořádání objektu vychází 
z členitého a svažitého pozemku, tvar pozemku dále rozhodoval při orientaci 
budovy ke světovým stranám. Hlavní pomyslný tubus, který je patrný z příjezdové 
komunikace svým tvarem dominuje objektu a je zakončen celoskleněnou stěnou, 
která vybíhá vysoko nad okolní terén, umožňující výhled z budovy na sportoviště 



 

v Chotěboři. Spodní patro je částečně zasazeno do terénu, ale kancelářské 
jednotky jsou na druhé straně stále osvětleny přirozeným denním světlem. Tvar 
druhé části budovy je formě neurčitého mnohohranu. Má pouze jedno z části 
nadzemní, z části podzemní podlaží. V podzemní části je prosvětleno přirozeně 
světlovody. Objekt je zastřešen z části sedlovou, z části plochou zelenou 
střechou.  

Svislé nosné konstrukce na hranici obálky budovy, jsou navrženy 
v železobetonovém provedení s pohledovou finální úpravou. Vodorovné stropní 
konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu – jednostranně, 
oboustranně vyztužené desky. Svislé nosné střední zdi jsou navrženy 
z kusového keramického zdiva, které je doplněno ztužujícími lokálními sloupy, 
které zajišťují prostorovou tuhost objektu. Dělící a akustické příčky mezi 
jednotlivými místnostmi jsou navrženy z keramických bloků a příčkovek. Střešní 
nosná konstrukce je navržena jako železobetonová deska ve spádu – v případě 
šikmé střechy, vodorovná železobetonová deska – v případě ploché střechy. 
Výplně otvorů jsou uvažovány v plastovém provedení, rámy ve světle šedém 
odstínu, skleněné výplně v provedení izolačního dvojskla. Okenní výplně 
nebudou až na výjimky otevíravá. Střešní plášť bude v celé míře opatřen 
vegetačním souvrstvím s finálním extenzivním ozeleněním. Po celém 
obvodovém plášti bude aplikována technologie pohledového betonu. 

 
 

D.1.1.2 Bezbariérové užívání stavby 
Funkční jednotka administrativní části objektu není dimenzována na 

bezbariérové užívání. Funkční jednotka výukového střediska zohledňuje 
bezbariérový provoz. Pro tělesně postižené je tu navrženo samostatné 
hygienické zařízení, veškeré prostory v této funkční jednotce by měl zvládat 
tělesně postižený bez další asistence. Aplikovaná řešení jsou např.: – pojízdná 
schodišťová plošina, velikosti dveřních křídel, šířky komunikačních prostorů, 
výškové rozdíly pochozích ploch, bezprahové výplně otvorů. 

 

D.1.1.3 Konstrukční a stavebně technické řešení, 
technické vlastnosti stavby 

Zemní práce 
Práce bude provádět odborná stavební firma na zemní práce podle projektové 
dokumentace. Vzniklá stavební jáma bude nejprve vykopána do jedné úrovně, 
následně se přistoupí k prohlubování jednotlivých rýh pod budoucími středními a 
obvodovými zdmi. Pro zachycení stability stěn výkopu bude osazeno záporové. 
Jednotlivé ocelové zápory budou paženy do požadované hloubky, mezi pažinami 
bude vyskládáno dřevěné bednění. Výkopové práce pro zpevněné plochy budou 
provedeny při dokončení terénních úprav. Vytěžená zemina bude uskladněna na 
určené mezideponii na pozemku a dále bude využita na terénní úpravy a např. 
na další provádějící stavbu dodavatelem. 

 
 

Základové konstrukce 
Nejprve se provede osazení prostupu pro inženýrské sítě. Poté se do 
vyhloubených rýh vloží zemní pásek FeZn 10 mm. Základová izolační bílá vana 
bude vylévána v řídké konzistenci do připraveného bednění. Výztuž bude 



 

vyvázána dle statického výpočtu, krytí bude zajištěno distančními kozlíky. Bílá 
izolační vana bude zhotovena z vodonepropustného beton Permacente C 25/30. 
Směs musí být během betonáže stále zhutňována ponornými vibrátory. 
Betonářské práce nesmí probíhat, pokud venkovní teplota klesne pod 5°C. 
 
Svislé konstrukce 
Obvodová sendvičová konstrukce je složená z nosného železobetonového 
pláště tl. 200 mm, který je ze strany exteriéru v provedení pohledového betonu. 
Dále pak vnitřním zateplením ve formě expandovaného fasádního polystyrenu 
tl. 100 mm, a dále pak pórobetonovou tepelně izolační tvárnicí Ytong tl. 150 mm. 
Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných, kusových, keramických 
bloků Porotherm 30 Aku. Dále jsou navrženy železobetonové sloupy, které 
prostorově ztužují venkovní plášť a vnitřní nosné stěny. Vnitřní dělící nenosné 
příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm 14 Aku a Porotherm 8 Aku.  
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou stropní deskou.  
Deska je podporovaná lokálně sloupy, liniově středními nosnými stěnami a po 
obvodu je spojena s obvodovým pláštěm pomocí iso nosníků, které jsou 
ukládány vertikálně do monolitických stěn. Deska má jmenovitou neměnnou 
tloušťku 250 mm.   
 
 
 
Šikmá střecha 
Konstrukce šikmé střechy je obdobná jako stropní konstrukce nad podzemním 
podlaží. Jediná změna je, že střešní konstrukce zaujímá sedlový tvar a střešní 
roviny jsou betonovány pod úhlem 10°. Šikmá deska má průběžnou jmenovitou 
tloušťku 200 mm a je tuze spojena s obvodovým železobetonovým pláštěm a 
v poli je podporována středními stěnami a lokálně sloupy. 
Souvrství šikmé střechy je uvažováno pro růst extenzivní zeleně, tloušťka 
substrátu i s rozchodníkovou rohoží je 200 mm. Vegetační střecha má po svém 
obvodě filtrační oblast z praného říčního kameniva. Zateplení je provedeno 
v úrovni podhledu nad právním nadzemním podlaží, proto v samotném souvrství 
střechy se zateplení již neuvažuje. 
 
Plochá střecha 
Nosným prvkem je stropní konstrukce nad prvním podzemním podlažím. 
Navrženo souvrství pro růst intenzivní zeleně. Zateplení střechy je tvořeno 
pomocí spádových klínů stejného spádu 3 %, na této vrstvě je další vrstva 
zateplení pomocí desek XPS jmenovité tloušťky 140 mm. Hydroizolační vrstvou 
jsou asfaltové pásy modifikované, plnoplošně natavené, ve dvou vrstvách. 
Separační a hydroakumulační vrstva je tvořena pomocí nopové folie, proti 
prorůstání kořínků a separační geotextilie. Povrch střechy je částečně pochozí 
po vytvořeném betonovém chodníčku. 
 
 
Hydroizolace 
Spodní stavba je izolována pomocí bílé železobetonové vany, ta je doplněna 
hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů proti šíření radonu z podloží. 



 

Hydroizolace ploché a šikmé střechy je navržena z modifikovaných asfaltových 
pásů se skleněnou vložkou. Viz. skladby konstrukcí. 
 
Tepelná izolace 
Tepelná izolace pod terénem   XPS tl. 60 mm λ = 0,035 W/m.K,  
Tepelná izolace nad terénem   EPS tl 100 mm λ = 0,032 W/m.K.  
Podlaha na terénu     EPS tl. 100 mm λ = 0,034 W/m.K   
Plochá střecha je izolována  XPS tl. 140 mm λ = 0,033 W/m.K   
Tepelně izolační klíny     EPS λ = 0,035 W/m.K. 
 
Schodiště v interiéru 
Je zde navrženo zalomené železobetonové schodiště deskové, které je uloženo 
na ŽB základové konstrukci a částečně je vetknuto do nosného zdiva. Zábradlí 
je provedením prefabrikované, železobetonové a šířky 1600 mm (průchodná 
šířka ramene). 
 
Schodiště v exteriéru 
Jsou navrženy venkovní schodiště, které jsou v prefabrikovaném 
železobetonovém provedení. Schodišťová ramena mají přímo nadbetonované 
stupně a nevyžadují další povrchovou úpravu. Pod každým venkovním 
schodištěm bude stěrkový násyp frakce 36-72 mm, tl. 150 mm. Schodiště budou 
uloženy na základové pasy a částečně budou vetknuty do obvodového zdiva. 
 
 
 
Omítky 

a) Vnější 
Na venkovních površích je aplikován pohledový beton. 

b) Vnitřní 
Jednovrstvá vápenná omítka. 
 
Podlahy 
V administrativní budově jsou navrženy podlahy tl. 200 mm nejčastěji 
s nášlapnou vrstvou z vinylové podlahy a keramickou dlažbou. Konstrukce 
skladeb viz. Skladby konstrukcí v řezu A-A´.  
 
 
Výplně otvoru 
Okenní otvory nejsou otevíravé, výjimkou jsou balkonové dveře, které slouží ke 
vstupu do zahrady, nebo na balkon. Z větší míry je použito prosklení na celou 
výšku místnosti, francouzská okna. Materiál rámu a členění je plast, zasklení je 
provedeno izolačním dvojsklem. Otevřená kancelář v 1.NP je opatřena 
bezrámovým dvojitým zasklením. 
 
 
Větrání 
Celá budova je větraná nuceně, řízenou ventilací. Vzduchotechnické jednotky jsou 
umístěny v prvním podzemním podlaží, v místnosti strojovna. Větrání využívá zpětného 
získávání tepla pomocí rekuperačního kartáčového výměníku. Regulovat je možné 
teplotu a intenzitu přiváděného vzduchu, vlhčení a odvlhčení vzduchotechnika 
neumožňuje. 



 

 

 
 
Zdravotně technické informace 

a) Vnitřní vodovod 
Voda je přivedena do budovy pomocí vodovodního potrubí z veřejného 
vodovodu. Voda je vedena do technické místnosti v prvním podzemním podlaží, 
kde bude ohřívána pomocí tepelného čerpadla. Potrubí vody je plastové opatřeno 
izolací. 
 

b) Vnitřní kanalizace 
Připojovacím potrubím budou všechny zařizovací předměty připojeny 
k odpadnímu potrubí, které je vedeno v instalačních šachtách. Odpadní potrubí 
je připojeno ke svodnému potrubí, odkud je vedeno do veřejné splaškové 
kanalizace. 
 

c) Elektroinstalace 
Rozvodná skříň je umístěna na veřejné chodbě v 1 NP. Všechny rozvody budou 
vedeny ve stěně a podlaze, budou tvořeny kabely a vodiči s měděnými jádry. 
Umělé osvětlení je v administrativní budově řešeno svítidly na stropě. Vypínače 
budou osazeny ve výšce 1,3 m nad podlahou, zásuvky budou osazeny ve výšce 
0,4 m nad podlahou a dle přání investora. 
 
 
 
 

D.1.1.4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a 
pracovní prostředí 

Bezpečnost užívání stavby 
Administrativní budova je navržena tak, aby splňovala požadavky na 

bezpečnost při užívání, mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
ochranu proti hluku a úsporu energie tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. v pozdějším znění. 
 Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému 
jsou určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle 
statických a mechanických vlastností pro daný provoz.  
 
 
Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Při výstavbě je nutné pracovat v souladu s příslušnými a platnými zákony ČR a 
předpisy, vztahujícími se na předmětnou stavbu, zejména vyhláškou ČÚBP č. 
234/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích a nařízením vlády č. 378/2001, kterým se stanoví požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů 
s ustanoveními norem pro provádění příslušných stavebních prací a konstrukcí 
a požadavků dílčích částí projektové dokumentace. Dodavatel stavby je povinen 
seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými 
v projektu a dodavatelské dokumentaci. 
 



 

 
 
 
 
 

D.1.1.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení 

Tepelná technika 
Budova je navržena dle potřeb a požadavků investora, aby došlo k vyváženosti 
finanční stránky a kvality tepelné izolace stavby. Vše je popsáno v příloze tepelná 
technika 
 
Osvětlení 
Viz příloha osvětlení 
 
Vibrace 
Je nutné počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou zemní 
práce. Výskyt bude krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a přenos 
do nejbližší stavby se nedá předpokládat díky vzdálenosti staveb. 
 

D.1.1.6 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na základě radonového průzkumu se budova nachází v oblasti se středním 
radonovým rizikem. V 1. PP bude izolován souvrstvím vodorovné izolace 
z modifikovaných asfaltových pásů, vždy ve dvojvrstvém provedení. 
Hydroizolace zajišťuje dostatečnou těsnost a vyhovuje požadavkům na opatření 
stanoveného radonového indexu. 
 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Na pozemku se nenacházejí žádné bludné proudy. 
 

c) Ochrana před technickou seismicitou 
Pozemek se nenachází na geologicky nestabilním podloží. 
 

d) Ochrana před hlukem 
Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity ochrany proti 
hluku z venkovního prostředí. Požadavky vychází z normy ČSN 73 0532. 

e) Protipovodňová opatření 
Administrativní budova není v záplavovém území 
 
 

D.1.1.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz příloha požární zpráva 
 

D.1.1.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 
a o požadované jakosti provedení 



 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené 
v projektové dokumentaci), musí s nimi být manipulováno přesně v souladu 
s podmínkami stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) 
musí být v souladu s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. 
Dodržení pracovních postupů stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou 
jakost provedení. 
 

D.1.1.9 Popis netradičních technologických postupů a 
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí 

Nejsou zde navrženy žádné netradiční technologie 
 

D.1.1.10 Požadavky na vypracování dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní 
a dílenské dokumentace zhotovitele 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly 
stanoveny. Charakter stavby nevyžaduje. Pouze dodavatel výplní musí provádět 
zaměření stávajících otvorů pro následnou výrobu nových výplní 
 

D.1.1.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 
konstrukcí a případných měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných – stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 

Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolní měření, 
charakter stavby to nevyžaduje 
 
 
 
 

D.1.1.12 Výpis použitých norem 
Zákony 

- Č. 183/2006 Sb.  Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
- Č. 406/2006 Sb.  Zákon o hospodaření energií 
- Č. 133/1985 Sb.  Zákon české národní rady o požární ochraně 
- Č. 185/2001 Sb.  Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů 
- Č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník 
- Č. 309/2006 Sb.  Zákon o zajištění dalších podmínek  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Normy 
- ČSN 73 4301 Obytné budovy 
- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 
- ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení 
- ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem 
- ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 



 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
- ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie 
- ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky 
- ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty 

veličin 
- ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové hodnoty 
- ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky 
 
 

Vyhlášky a nařízení vlády 
- Č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
- Č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
- Č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
- Č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nařízení 
- Č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
- Č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 

staveb 
- Č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
- Č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
- Č. 383/2001 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 
- Č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 
- Č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 
- Č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 
- Č. 381/2001Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, stanovení 

odpadů 
 
 

SBToolCZ – hodnocení administrativních budov 
 

Do hlavní textové části je přiložen i náhled do třetí, teoretické části diplomové 
práce. Teoretická část diplomové práce popisuje metodiku multikriteriálního 
hodnocení objektu metodou SBToolCZ pro administrativní budovy ve fázi návrhu 
stavby. Dále následují jen hlavní kapitoly této teoretické části práce, plné znění 
metodiky SBToolCZ je uvedeno ve složce č.3 – Multikriteriální hodnocení 
SBToolCZ. 
 
 
 
 

 



 

1. Úvod do problematiky 

Pro třetí část diplomové práce jsem si zvolil hodnocení komplexní kvality budovy. 
Podobné téma multikriteriálního hodnocení jsem během studia již jednou 
zpracovával, a právě rozsah a podrobnost témat mě zaujala. Díky předmětu 
multikriteriální hodnocení pozemních staveb jsem zjistil, že neexistuje jednotná 
metoda pro hodnocení z hlediska udržitelné výstavby.  
 
V celosvětovém měřítku se přistupuje k metodě LEED, která je rozsáhlá pro USA, 
nebo pak k metodě BREAM, která je vyvíjena ve Francii a hojně využívána ve 
Velké Británii. V dnešní době je snahou propojit tyto komerční certifikační 
systémy, avšak je to velmi komplikované vzhledem ke specifickým klimatickým a 
geomorfologickým poměrům v dané, hodnocené lokalitě.  
 
Metodika SBTool splňuje obecné mezinárodní schéma, které je vyvíjené 
organizací Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). Tato metodika 
obsahuje pestrou škálu kritérií spojenou s udržitelnou výstavbou. Z této 
mezinárodní metodiky je vytvořena i česká metodika SBToolCZ, která je 
výsledkem několikaletého výzkumu centra CIDEAS a Centra udržitelné výstavby 
budov SUBSTANCE při Katedře konstrukcí pozemních staveb na Fakultě 
stavební ČVUT v Praze.   
 

2. Záměr hodnocení 

Tento dokument je vystavěný dle struktury metodiky SBToolsCZ. Metodika 
obsahuje celkem 4 skupiny hodnocených kritérií, které jsou povinné pro 
administrativní budovy ve fázi návrhu.  
Podkladem pro vstupní data jednotlivých kritérií je projekt administrativní budovy 
ve fázi dokumentace pro stavební povolení, dále pak protokoly o stanovení 
tepelné bilance v referenční místnosti, a to v letním i zimním období. Vstupním 
podkladem pro určení množství dodané energie je zpracovaný průkaz 
energetické náročnosti budovy. Do specifických kritérií jsou pak převzaty hodnoty 
z oblasti stavební fyziky, z oblasti denního osvětlení, posouzení hluku v budově. 
V přípravné fázi byl zpracován podrobný výkaz výměr, který je chronologicky 
členěn dle typu a umístění stavebních konstrukcí. Jednotlivým materiálům byla 
vypočtena výsledná hmotnost. 
 
Osnova jednotlivých hodnocených kritérií je vystavěna v následovném pořadí. 
V první řadě je pokaždé uveden identifikátor, záměr a popis hodnocení, poté jsou 
zobrazeny tabulky, které znázorňují vstupní a hodnocené parametry kritéria, na 
konci jednotlivých kritérií je vždy znázorněno kreditové ohodnocení. Doplňující 
informace, které není možno určit přímo ze zdrojové dokumentace pro stavební 
povolení jsou zdůvodněny v odstavci „Poznámka“, nebo v technické zprávě, 
která je součástí hlavní textové části diplomové práce. 
 
První skupinu hodnocených kritérií jsou environmentální kritéria. V této skupině 
je hodnoceno celkem 14 kritérií a celková váha této oblasti činí 50 % z celkového 
hodnocení budovy. Vstupní dokumentem je protokol, nebo průkaz energetické 
náročnosti budovy, ze kterého jsou převzaty měrné roční spotřeby primární 
energie z neobnovitelných zdrojů. V této fázi je důležitým faktorem i způsob 



 

získávání energií pro vytápění a ohřev teplé vody. Objekt je vytápěn pomocí 
tepelného čerpadla vzduch voda, které zároveň zajišťuje ohřev teplé užitkové 
vody. V tomto dokumentu jsou uvedeny i variantní způsoby vytápění pomocí 
jiných zdrojů, například pomocí kotle na tuhá paliva, nebo nízkoteplotního 
kondenzačního kotle. Tyto varianty ale nejsou dále uvažovány v celkovém 
hodnocení, jejich přínos je pouze informativní. Environmentální kritéria zohledňují 
spotřebu svázané energie, produkce oxidu uhličitého, řeší potenciál globálního 
oteplování, dále pak potenciál okyselování prostředí, nebo i potenciál tvorby 
přízemního ozonu. Tato kritéria dále zohledňují způsob zachytávání dešťové 
vody, využití zeleně na pozemku a hodnotí i navržený způsob chlazení v objektu. 
Jednotlivá kritéria získávají na základě získaných kreditů body, které jsou poté 
sečteny ve výsledném bodovém hodnocení. Součet procentuální váhy kritérií 
musí být v každé ze čtyřech oblastí roven 100 %. 
 
Druhou skupinou hodnocení jsou sociální kritéria. Do této skupiny spadá 
ohodnocení budovy z hlediska stavební fyziky, a to zejména při posouzení 
osvětlení místnosti, posouzení možného nepříznivého hluku. Dalším důležitým 
kritériem je posouzení tepelné stability místnosti v letním a zimním období. Pro 
tato kritéria byl zpracován protokol ze softwaru „simulace“, [Stavební fyzika - 
Simulace 2018 | K-CAD, spol. s r.o. [online]. Dostupné 
z: https://kcad.cz/cz/stavebni-fyzika/tepelna-technika/simulace/], ze kterého jsou 
převzaty vstupní hodnoty pro kritéria. V této oblasti jsou posuzovány i kritéria 
spojené s užíváním budovy jako například bezbariérový přístup, nebo flexibilita 
využití budovy. Hodnocení dále zohledňuje zapojení do veřejného prostoru a 
napojení na okolní dopravu. V této fázi je hodnoceno celkem 15 kritérií, které 
nesou váhu 35 % z celkového hodnocení budovy. 
 
V třetí skupině kritérií je hodnocena ekonomika a management. Tato oblast 
přibližuje problematiku spojenou s náklady životního cyklu budovy, dále se 
zajímá o existenci facility služeb v budově, které jsou v dnešní době u větších 
společností běžně vyžadované. Podobným kritériem je i hodnocení z hlediska 
zajištění provozní a prováděcí dokumentace pro obsluhu objektu, ve kterém 
posuzujeme existenci projektové dokumentace stavby, nebo i její uložení 
v objektu. Posledním kritériem je management tříděného odpadu, v tomto 
hodnocení je zohledněno nakládání se vzniklým odpadem v budově, jeho třídění 
dle komodit a dostupnost sběrných míst. Tato oblast má celkem 4 kritéria 
s celkovou váhou 15 % z konečného výsledku. 
 
Ve čtvrté skupině kritérií hodnotíme budovu z hlediska umístění v dané lokalitě. 
Kritérium uvažuje s mapováním míst pro relaxaci, dostupnost městské hromadné 
dopravy, dostupnost služeb v dané lokalitě, a to vždy do maximální vzdálenosti 
1 km. 
 
Na základě počtu a dostupnosti služeb a míst pro relaxaci se udělí kreditové 
hodnocení. V této skupině jsou zohledněny i rizika spojené se záplavovým 
územím, biodiverzity a co se bezpečnosti týče i indexem kriminality. V této 
skupině je posuzováno celkem 6 kritérií, avšak jejich procentuální váha je rovna 
nule, nejsou uvažovány do celkového bodového hodnocení. Jejich význam je 
pouze informativní. 
 

https://kcad.cz/cz/stavebni-fyzika/tepelna-technika/simulace/


 

Celkový výsledek se určí součtem bodového hodnocení, které je uvažováno 
s procentuální váhou jednotlivých skupin kritérií a výsledný počet bodů určí 
zatřídění do stupnice certifikátů dle kvality budovy. 
 
První část práce je zpracována podle standardního postupu metodiky SBToolCZ 
pro administrativní budovy ve fázi návrhu, jsou zde pouze informativně a 
variantně uvedeny možné další zdroje energie v objektu, které nevstupují do 
finálního ohodnocení a zatřídění budovy. 
 
V druhé části je uvažováno s variantním řešením hodnocení, které obnáší 
teoretickou výměnu obvodového pláště na hranici obálky budovy. V této části je 
sledováno, jak velký dopad bude tato změna představovat. Změna nejvíce ovlivní 
první skupinu kritérií, tedy environmetální kritéria, zejména svázané produkce 
emisí. Další skupiny kritérií jsou ponechány v původní podobě, změny by 
nepředstavovaly posuny v hodnocení v jednotkách procent. Hodnocení je 
uvedeno pouze ve zkrácené podobě, není zde doplněn popis a záměr kritéria. 
Výsledné finální zatřídění, získání certifikátu kvality budovy, je shodné jako 
v první části práce. Vstupní podklady pro hodnocení jsou popsány v samostatné 
kapitole. 
 

3. Identifikační údaje zadavatele a zpracovatele 

Zadavatel projektu: 
FAST VUT, Veveří 331/95, Brno 602 00   
 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
Bc. Václav Marek, Bezlejovská 192, 582 73, Nová Ves u Chotěboře 
 

Zpracovatelé hodnocení dle metodiky SBToolCZ: 
Bc. Václav Marek, Bezlejovská 192, 582 73, Nová Ves u Chotěboře 
 

4. Základní informace o hodnocené budově a fáze hodnocení 

Jedná se o dvoupodlažní administrativní budovu, která je jedním podlažím z části 
zasazena do svažitého terénu. Budova je členěna na dvě samostatné funkční 
jednotky, které mají oddělené hlavní vstupy. První funkční jednotka je určena pro 
provoz projekční stavební kanceláře, zaujímá obě provozní podlaží. V jednotce 
jsou umístěny kancelářské jednotky samostatné i jedna otevřená kancelář. Druhá 
funkční jednotka je určena pro provoz výukového přírodovědného střediska, 
které bude využito pro výuku blízké Základní Školy Smetanova. Obě funkční 
jednotky jsou spojeny v jeden objekt, pro přístup do výukového centra je využit 
podchod mezi objekty. Budova je zastřešena šikmou střechou nad 
administrativní částí a plochou střechou nad částí výukového střediska. 
 

Hodnocení dle SBToolCZ: 
Hodnocení stavby bylo provedeno podle metodiky SBToolCZ pro 
administrativní budovy ve fázi návrhu. 



 

5. Stručný popis použité metodiky, včetně uvedení struktury kritérií 
a vah 

Metodika SBToolCZ: 
 

SBTool je česká metodika pro hodnocení komplexní kvality budov, kdy 
se posuzují vlastnosti budovy a okolí ve vazbě na udržitelný rozvoj. Hodnotí se 
tak vliv budovy na životní prostředí, sociálně kulturní aspekty, funkční a technická 
kvalita, ekonomika a management a v neposlední řadě i lokalita, ve které je 
budova postavena.  
 
Metodika obsahuje sadu kritérií, které se na základě vlastností budovy a okolí 
obodují a dle celkového skóre obdrží budova jeden ze tří certifikátů: bronzový, 
stříbrný, nebo zlatý. SBToolCZ poskytuje pro fázi návrhu budov nástroj, který 
poukazuje na možnosti, jak danou budovu zlepšit ve sledovaných parametrech. 
 
Projektantům se tak dostává do rukou nástroj, který jim pomáhá navrhovat 
budovu v širších souvislostech a posuzovat i vlivy na okolí stavby. Sice jde o 
hodnotící metodiku, jejímž výstupem je certifikát kvality budovy, ale lze ji použít i 
jako návod, kterým projektant postupně prochází a nalézá podněty ke zlepšení 
kvality projektované budovy, a to vše v souladu s udržitelnou výstavbou. 
 
 

Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do třech základních skupin: 
- Environmentální kritéria (životní prostředí), 
- Sociální kritéria (neboli také sociálně-kulturní), 
- Ekonomika a management. 

 
Tyto jsou doplněny o čtvrtou skupinu kritérií týkajících se lokality budovy, která 
se sice hodnotí a výsledek se prezentuje, ale nevstupuje do výsledného 
certifikátu kvality: 
 
- Lokalita. 
 

Základní oblasti hodnocení: 
 

 

Obr 1. Základní struktura metodiky SBToolCZ 
          Zdroj: Metodika SBToolCz 



 

 

Každé kritérium je dle předepsaného algoritmu vyhodnoceno a pomocí 
kriteriálních mezí (tzv. benchmarků) se tato hodnota normalizuje na jednotnou 
stupnici, což znamená, že se hodnota indikátoru předmětného kritéria převede 
na stupnici 0 až +10. 
 

Tato stupnice má následující význam: 

- interval 0 až 4 – hodnota indikátoru daného kritérium odpovídá stavu obvyklému 
v ČR nebo splnění legislativních, či normativních požadavků (pokud jsou 
nadefinovány) – tento stav lze nazvat standardem, 
- interval 4 až 6 - hodnota indikátoru koresponduje s nadstandardní (dobrou) 
kvalitou, 
- interval 6 až 8 - hodnota indikátoru odpovídá vysoké kvalitě, 
- interval 8 až 10 - hodnota indikátoru odpovídá nejvyšší (nejlepší)kvalitě, v 
některých případech také dosažení BAT (tedy nejlepších dostupných 
technologií), nebo cíleně nastavenému trendu v oblasti udržitelné výstavby. 
 
Jednotlivé kriteriální listy jsou chronologicky členěny do čtyřech skupin: 
 
V této části jsou pouze přehledně zobrazeny jednotlivá kritéria z hodnocených 
skupin kritérií. Podrobný výpočet je obsažen ve složce č.3 Multikriteriální 
hodnocení SBToolCZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Enviromentální kritéria 
 
Skupina E – kritérium      Váha 
E.01  Spotřeba primární energie    22,8 % 
E.02  Potenciál globálního oteplování    16,5 % 
E.03  Potenciál okyselování prostředí    5,0 % 
E.04  Potenciál eutrofizace prostředí    3,4 % 
E.05  Potenciál ničení ozonové vrstvy    5,4 % 
E.06  Potenciál tvorby přízemního ozonu   3,5 % 
E.07  Výroba obnovitelné energie    4,1 % 
E.08  Použití materiálů a výrobků při výstavbě  9,2 % 
E.09  Hodnocení stavebních výrobků    5,2 % 
E.10  Spotřeba pitné vody     4,2 % 
E.11  Zachycení dešťové vody     4,4 % 
E.12  Využití půdy       7,1 % 
E.13  Zeleň na budově a pozemku    5,5 % 
E.14  Chlazení      3,7 % 
Celkem        100 % 
 

 
Obr 2. Výsledné procentuální váhy jednotlivých kritérií 

  Zdroj: Metodika SBToolCz 
 
 
 
 



 

Sociální kritéria 
 
Skupina S – kritérium       Váha 
S.01  Vizuální komfort      6,2 % 
S.02  Akustický komfort      7,1 % 
S.03  Tepelná pohoda v letním období    7,2 % 
S.04  Tepelná pohoda v zimním období   5,9 % 
S.05  Zeleň v interiéru      2,0 % 
S.06  Pozitivní stimulace vnitřním prostředím   5,0 % 
S.07  Bezbariérový přístup     6,8 % 
S.08  Flexibilita využití budovy     6,4 % 
S.09 Prostorová efektivita    6,0 % 
S.10  Využití exteriéru budovy     3,2 % 
S.11  Zdravotní nezávadnost materiálů   14,1 % 
S.12  Kvalita vnitřního vzduchu     10,4 % 
S.13  Zapojení do veřejného prostoru    6,4 % 
S.14  Doprava       7,5 % 
S.15 Bezpečnost v budově    5,8 % 
Celkem        100 % 
 
 

 
Obr 3. Výsledné procentuální váhy jednotlivých kritérií 

  Zdroj: Metodika SBToolCZ 
 

 



 

Ekonomika a management 
 
Skupina C – kritérium      Váha 
C.01  Náklady životního cyklu     34,2 % 
C.02  Facility management     28,7 % 
C.03  Prováděcí a provozní dokumentace   14,0 % 
C.04  Management tříděného odpadu    23,1 % 
Celkem        100 % 
 
 

 
Obr 4. Procentuální rozdělení hodnocených kritérií z oblasti 

 ekonomika a management 
  Zdroj: Metodika SBToolCZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lokalita 
 
Skupina L – kritérium       Váha 
L.01  Dostupnost veřejných míst pro relaxaci   10,9 % 
L.02  Dostupnost služeb      15,0 % 
L.03  Dostupnost veřejné dopravy    26,8 % 
L.04  Živelná rizika      20,3 % 
L.05  Biodiverzita       14,6 % 
L.06  Bezpečnost budovy a okolí    12,4 % 
Celkem        100 % 
 
 

 
Obr 5. Procentuální rozdělení hodnocených kritérií z oblasti lokalita 

  Zdroj: Metodika SBToolCZ 
 
 
Výsledné body ze všech kritérií se následně přenásobí váhami, vážené body 
jednotlivých kritérií se sečtou a dostane se tak celkový výsledek (opět v rozsahu 
0 až 10), jehož hodnota reprezentuje úroveň kvality předmětné budovy. 
 

 
Obr 6.  Hodnoticí normalizovaná stupnice kritérií 

         Zdroj: Metodika SBToolCz 



 

Na základě dosažených bodů se budově přiřadí certifikáty kvality, a to 
následovně: 
- budova certifikována (0 – 3,9 bodů), 
- bronzový certifikát kvality (4 – 5,9), 
- stříbrný certifikát kvality (6 – 7,9), 
- zlatý certifikát kvality (8 – 10). 
 
Kvalitu budovy lze samostatně prezentovat grafickým symbolem, který je 
součástí Certifikátu kvality budovy. 
 

Výsledné certifikáty kvality: 
 

 

Obr 7. Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre 
    Zdroj: Metodika SBToolCz 

 
 
 
 
 
 
 



 

6. Podrobnější popis hodnocené budovy a lokality, základní 
ukazatele  

Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v centru města Chotěboř a plně uspokojuje potřeby 
budoucích uživatelů budovy, lehce dosažitelné centrum, obecní úřad, základní 
školy, síť obchodních řetězců, restaurace, sportovní vyžití. Pozemek přímo 
sousedí z jižní strany s pozemní komunikací, proto nebylo třeba řešit příjezdové 
komunikace na pozemek, ale jen zpevněné plochy v rámci pozemku. Způsob 
osazení administrativní budovy na řešeném pozemku, nijak neomezuje okolní 
zástavbu.  
 

 
 

Obr 8. Zobrazení katastrální mapy 
       Zdroj: ČÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí 

 

Parcelní číslo:    1433/1 
Obec:     Chotěboř [568759] 
Katastrální území:   Chotěboř [652831] 
Číslo LV:    10001 
Výměra [m2]:   2 218 
Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:    DKM 
Určení výměry:   Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 

Údaje o hodnocené budově 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy na pozemku města Chotěboř, 
pozemek je územním plánem charakterizován jako plochy s prvky občanské 
vybavenosti, je určen pro zástavbu administrativním objektem. Administrativní 
budova je osazena ve významně svažitém terénu, který se stupňuje směrem 



 

dolů, rovnoběžně s východní hranicí objektu. Budova je navržena jako 
dvoupodlažní se sedlovou a plochou střechou, vepsána do tvaru písmene Z. 
 

Administrativní objekt je navržen na dvě samostatně provozní části, které jsou 
však stavebně propojené. Budova má ve zmíněných částech nejvíce dvě 
samostatná podlaží. Tvarové řešení je koncipováno tradičním tvarům a návykům 
okolní výstavby a urbanistickým požadavkům v okolní zástavbě. Půdorys celé 
budovy je pomyslně vepsán do písmene Z. Tvar a uspořádání objektu vychází 
z členitého a svažitého pozemku, tvar pozemku dále rozhodoval při orientaci 
budovy ke světovým stranám. Hlavní pomyslný tubus, který je patrný z příjezdové 
komunikace svým tvarem dominuje objektu a je zakončen celoskleněnou stěnou, 
která vybíhá vysoko nad okolní terén, umožňující výhled z budovy na sportoviště 
v Chotěboři. Spodní patro je částečně zasazeno do terénu, ale kancelářské 
jednotky jsou na druhé straně stále osvětleny přirozeným denním světlem. Tvar 
druhé části budovy je formě neurčitého mnohohranu. Má pouze jedno z části 
nadzemní, z části podzemní podlaží. V podzemní části je prosvětleno přirozeně 
světlovody. Objekt je zastřešen z části sedlovou, z části plochou zelenou 
střechou.  
 
Svislé nosné konstrukce na hranici obálky budovy, jsou navrženy 
v železobetonovém provedení s pohledovou finální úpravou. Vodorovné stropní 
konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu – jednostranně, 
oboustranně vyztužené desky. Svislé nosné střední zdi jsou navrženy 
z kusového keramického zdiva, které je doplněno ztužujícími lokálními sloupy, 
které zajišťují prostorovou tuhost objektu. Dělící a akustické příčky mezi 
jednotlivými místnostmi jsou navrženy z keramických bloků a příčkovek. Střešní 
nosná konstrukce je navržena jako železobetonová deska ve spádu – v případě 
šikmé střechy, vodorovná železobetonová deska – v případě ploché střechy. 
 
Výplně otvorů jsou uvažovány v plastovém provedení, rámy ve světle šedém 
odstínu, skleněné výplně v provedení izolačního dvojskla. Okenní výplně 
nebudou až na výjimky otevíravá. Střešní plášť bude v celé míře opatřen 
vegetačním souvrstvím s finálním extenzivním ozeleněním. Po celém 
obvodovém plášti bude aplikována technologie pohledového betonu. 
 
Zastavěná plocha:   769,65 m2 
Užitná plocha:   998,36 m2 

Procento zastavění:   34,84 % 
Počet funkčních jednotek:  2 oddělené provozní jednotky 
 



 

7. Shrnutí výsledků hodnocení 

- tab.1 - Environmentální kritéria 

Kritérium 
Normalizované 

body 
Váha 

Vážené 
body 

E.01 Spotřeba primární energie 4,6 22,8 % 1,05 

E.02 Potenciál globálního oteplování 1,9 16,5 % 0,31 

E.03 Potenciál okyselování prostředí 0,9 5,0 % 0,05 

E.04 Potenciál eutrofizace prostředí 0,0 3,4 % 0,00 

E.05 Potenciál ničení ozonové vrstvy 0,0 5,4 % 0,00 

E.06 Potenciál tvorby přízemního ozonu 2,9 3,5 % 0,10 

E.07 Výroba obnovitelné energie 0,0 4,1 % 0,00 

E.08 Použití materiálů a výrobků při výstavbě 5,0 9,2 % 0,46 

E.09 Hodnocení stavebních výrobků 3,6 5,2 % 0,19 

E.10 Spotřeba pitné vody 2,0 4,2 % 0,08 

E.11 Zachycení dešťové vody 6,8 4,4 % 0,30 

E.12 Využití půdy 7,0 7,1 % 0,50 

E.13 Zeleň na budově a pozemku 6,2 5,5 % 0,34 

E.14 Chlazení 0,0 3,7 % 0,00 

Celkem - 100,0 % 3,38 
  
- tab.2 - Sociální kritéria 

Kritérium 
Normalizované 

body 
Váha 

Vážené 
body 

S.01 Vizuální komfort 7,0 6,2 % 0,43 

S.02 Akustický komfort 8,0 7,1 % 0,57 

S.03 Tepelná pohoda v letním období 5,6 7,2 % 0,40 

S.04 Tepelná pohoda v zimním období 5,6 5,9 % 0,33 

S.05 Zeleň v interiéru 4,0 2,0 % 0,08 

S.06 Pozitivní stimulace vnitřním prostředím 6,1 5,0 % 0,31 

S.07 Bezbariérový přístup 6,0 6,8 % 0,41 

S.08 Flexibilita využití budovy 5,0 6,4 % 0,32 

S.09 Prostorová efektivita 10,0 6,0 % 0,60 

S.10 Využití exteriéru budovy 10,0 3,2 % 0,32 

S.11 Zdravotní nezávadnost materiálů 8,0 14,1 % 1,13 

S.12 Kvalita vnitřního vzduchu 8,0 10,4 % 0,83 

S.13 Zapojení do veřejného prostoru 9,0 6,4 % 0,58 

S.14 Doprava 2,0 7,5 % 0,15 

S.15 Bezpečnost v budově 3,1 5,8 % 0,18 

Celkem - 100,0 % 6,45 
 

 

 



 

  
- tab.3 - Ekonomika a management 

Kritérium 
Normalizované 

body 
Váha 

Vážené 
body 

C.01 Náklady životního cyklu 0,0 34,2 % 0,00 

C.02 Facility management 2,5 28,7 % 0,72 

C.03 Prováděcí a provozní dokumentace 4,0 14,0 % 0,56 

C.04 Management tříděného odpadu 10,0 23,1 % 2,31 

Celkem - 100,0 % 3,59 
 
- tab.4 - Lokalita 

Kritérium 
Normalizované 

body 
Váha 

Vážené 
body 

L.01 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci 10,0 10,9 % 1,09 

L.02 Dostupnost služeb 6,0 15,0 % 0,90 

L.03 Dostupnost veřejné dopravy 4,0 26,8 % 1,07 

L.04 Živelná rizika 10,0 20,3 % 2,03 

L.05 Biodiverzita 6,3 14,6 % 0,92 

L.06 Bezpečnost budovy a okolí 2,0 12,4 % 0,25 

Celkem - 100,0 % 6,26 
 

- tab.5 - Celkový souhrnný přehled 

Kritérium Normalizované body Váha Vážené body 

E - Environmentální kritéria 3,4 50,0 % 1,69 

S - Sociální kritéria 6,5 35,0 % 2,26 

C - Ekonomika a management 3,6 15,0 % 0,54 

L - Lokalita 6,3 0,0 % 0,00 

Celkem - 100,0 % 4,49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Závěr dokumentující dosažený stupeň kvality budovy 

Hodnocená budova získala bronzový certifikát. Tento stupeň celkového hodnocení je 

poměrně nízký, důvodem může být to, že při návrhu projektu nebylo uvažováno 

například s recyklovatelnými materiály, nebo takovými, které zohledňuje metodika a 

dokázaly by přinést kladnější hodnocení v celkovém umístění SBToolCz. 

 

  Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre 

          Zdroj: Metodika SBToolCz 

 

-tab5 – Celkové zařazení dle kvality budovy 

Certifikát kvality budovy Body 

Certifikát 0 – 3,9 

Bronzový certifikát 4 – 5,9 

Stříbrný certifikát 6 – 7,9 

Zlatý certifikát 8 – 10 

9. Datum, jméno a podpis zpracovatele 

Bc. Václav Marek 

V Brně dne 10. 1. 2021 ………………………………………. 

 



 

9.1.1. Závěr standardní metodiky SBTool 
 

Administrativní budova byla hodnocena celkem ve čtyřech skupinách kritérií. V první 
skupině environmentálních kritérií získala celkem 3,38 bodů. V druhé skupině sociálních 
kritérií získala celkem 6,45 bodů. V třetí skupině kritérií ekonomika a management 
získala celkem 3,59 bodů. Ve čtvrté skupině kritérií lokalita získala celkem 6,26 bodů. 
Bodové hodnocení bylo přepočteno vzhledem k procentuální váze každé skupiny kritérií 
a budova získala celkem 4,49 bodů. Toto bodové hodnocení přiděluje budově bronzový 
certifikát kvality budovy, který svědčí o dobré kvalitě budovy. 

 

10. Varianta výpočtu č.1 

10.1.1. Změna hlavního zdroje energií  

Záměr hodnocení 
Teoretické ověření, že pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody je v návrhu 
projektu zvolen nejvhodnější druh zdroje, tedy ve formě tepelného čerpadla. 
 
Dopad změny na hodnocení 
Variantní řešení ponese změny v oblasti roční spotřeby energie a jejich 
energonositelů, které se budou lišit podle druhu zdroje pro výrobu dodávané 
energie. Dopad hodnocení této varianty je proveden pouze na environmentálních 
kritériích, protože změna typu hlavního zdroje energií je nejvíce patrná v této 
skupině kritérií. Varianta výpočtu není dopracována až k výslednému certifikátu 
kvality budovy, změna hlavního zdroje energií je sledována a vyčíslena pouze na 
environmentálních kritériích. 
 
Z průkazu energetické náročnosti budovy převezmeme výsledné měrné roční 
spotřeby primární energie pro jednotlivé kategorie spotřeb (vytápění, chlazení, 
přípravu teplé vody, osvětlení). Změněný druh zdroje energie bude měnit pouze 
oblast vytápění a ohřev teplé vody, u ostatních spotřeb energií budeme uvažovat 
zdroj elektrickou energii. U variantně navržených zdrojů energie se bude měnit 
roční dodaná energie vzhledem k účinnosti zdroje a zároveň faktor energetické 
přeměny, který je pro každý zdroj rozdílný. 
 
Zdrojem energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody je primárně tepelné 
čerpadlo typu vzduch voda. Toto řešení je hodnoceno i v navržených koncepcích 
technického zařízení budovy, zároveň je uvažováno i průkazu energetické 
náročnosti budovy.  
 
V první případě budeme uvažovat kotel na tuhá paliva, který bude spalovat hnědé 
uhlí. Faktor energetické přeměny pro uhlí je 1,4 a průměrná účinnost kotle na 
tuhá paliva je 80 %. 
 
V druhém případě budeme uvažovat s kondenzačním plynovým kotlem, který 
bude spalovat zemní plyn. Faktor energetické přeměny je pro tento typ 
nízkoteplotního kondenzačního kotle je 1,2 a účinnost může být až 105 % ale pro 
posouzení budeme uvažovat se 100 %. 
 



 

Dále jsou uvedeny pouze dotčené výkazy s celkovou měrnou spotřebou energie 
dle jednotlivých zdrojů, kterým bude přiřazeno kreditové hodnocení. Hodnocení 
se týká pouze environmetálních kritérií E.01 – E.06. 
 
Na konci této části protokolu je uvedeno výsledné grafické porovnání 
posuzovaných zdrojů energie. 
 

10.1.2. Závěr varianty č.1. 

 

 
Graf č.1 - porovnání pouze dopadu na environmentální kritéria E.01 – E.06. 

 
Z grafu je jasně patrné, že nejvhodnějším zdrojem energie je tepelné čerpadlo, 
se kterým bylo uvažováno v prvotním hodnocení environmetálních kritérií. 
Celkové kreditové hodnocení je 10,3 kreditů. Tepelné čerpadlo nevyžaduje další 
části, které mají ostatní zdroje nezbytné k odvodu spalin, komín, prostor pro 
uskladnění paliva. Toto řešení je i z hlediska prostorového uspořádání 
v technické místnosti bráno za nejlepší řešení. 
 
Kotel na tuhá paliva, by byl v pořadí druhý nejvhodnější, ale pro provoz 
administrativní budovy by toto řešení představovalo komplikované zásobování 
dřevěným uhlím, se kterým by se muselo uvažovat např. při tvorbě dispozice 
podlaží, zároveň by musel být řešen prostor pro uskladnění uhlí. Celkové 
kreditové hodnocení je 11,7 kreditů. 
 
Plynový kondenzační kotel se svými charakteristikami jeví jako nejméně vhodný 
zdroj energií. Vzhledem k podlahové i objemové velikosti vytápěného prostoru je 
tato varianta nedostačující. Instalace kondenzačního kotle by vyžadovala další 

E.01 E.02 E.03 E.04 E.05 E.06

Varianta 1 (TČ) 4,6 1,9 0,9 0,0 0,0 2,9

Varianta 2 (uhlí) 4,5 1,2 0,0 0,0 6,0 0,0

(zemní plyn) 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
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dispoziční změny, bylo by nutné zřídit alespoň nerezový komín, který by 
narušoval estetiku objektu. Celkové kreditové hodnocení je 5 kreditů. 
 

11. Varianta výpočtu č.2 

11.1.1. Změna obvodového pláště  

   – dopad na metodiku SBToolCz 

 
Záměr hodnocení 
Teoretické navržení rozdílné skladby obvodového pláště na hranici obálky 
budovy a následné sledování dosažených změn v jednotlivých kritériích.  
 
Dopad změny na hodnocení 
Změna obvodového pláště nese jiné produkce měrné roční energie, které jsou 
převzaty z alternativního průkazu energetické náročnosti budovy. Změna bude 
s největší pravděpodobností očekávána ve výsledném kreditovém ohodnocení, 
zejména v oblasti environmentálních kritérií. Ovlivnění celkového bodového 
ohodnocení projektu. 
 
V první části byl vytvořen alternativní průkaz energetické náročnosti budovy 
s nově navrženými skladbami obvodového pláště. Položka, která zaujímá nevětší 
část výkazu výměr, tedy monolitický beton, je nahrazena keramický 
velkoformátovými tvarovkami. Z výsledného protokolu jsou určeny měrné roční 
spotřeby primární energie. Tyto spotřeby jsou uvedeny u environmentálních 
kritérií E.01 – 0.06. 
 
Dalším krokem je doplnění výkazu výměr o nové materiály obsažené v nově 
navrženém obvodovém plášti. V metodice SBToolCz jsou tyto hodnoty převzaty 
do výpočtu svázaných spotřeb dle kritérií E.01 – 0.06.   
 
Při řešení dopadu změny obvodového pláště na jednotlivá kritéria, není 
uvažováno s dalšími způsoby výroby energie (kotel na tuhá paliva, kondenzační 
kotel) je uvažováno s vytápěním pomocí tepelného čerpadla vzduch voda, tento 
způsob je uvažován globálně v celém projektu administrativní budovy. 
 
Sociální kritéria, kritéria pro Ekonomiku a management, kritéria pro Lokalitu, 
zůstávají nezměněné v původní variantě, změna obvodového pláště na ně 
nemá vliv. 
 
K jednotlivým kritériím nebudou dále vysvětlovány indikátory, záměry a způsoby 
hodnocení, nebo doplňující informace k jednotlivým kritériím, tyto informace 
jsou obdobné jako v prvním případě řešení viz. kapitola 9.4. 
 
Zakreslení skladeb viz. příloha dokumentu  
„Zakreslení nových skladeb obvodového pláště“ 
 



 

11.1.2. Shrnutí výsledků kritérií 

Environmentální kritéria – nově navržený obvodový plášť 
 

 
 
 
 
 
 

Sociální kritéria – beze změny, shodné s prvotním hodnocením 
 

 
 
 

Kritérium
Normalizované 

body
Váha

Vážené 

body

E.01 Spotřeba primární energie 6,5 22,8 % 1,48

E.02 Potenciál globálního oteplování 4,5 16,5 % 0,74

E.03 Potenciál okyselování prostředí 4,5 5,0 % 0,23

E.04 Potenciál eutrofizace prostředí 0,0 3,4 % 0,00

E.05 Potenciál ničení ozonové vrstvy 0,0 5,4 % 0,00

E.06 Potenciál tvorby přízemního ozonu 4,4 3,5 % 0,15

E.07 Výroba obnovitelné energie 0,0 4,1 % 0,00

E.08 Použití materiálů a výrobků při výstavbě 5,0 9,2 % 0,46

E.09 Hodnocení stavebních výrobků 5,3 5,2 % 0,28

E.10 Spotřeba pitné vody 2,0 4,2 % 0,08

E.11 Zachycení dešťové vody 6,8 4,4 % 0,30

E.12 Využití půdy 7,0 7,1 % 0,50

E.13 Zeleň na budově a pozemku 6,2 5,5 % 0,34

E.14 Chlazení 0,0 3,7 % 0,00

Celkem - 100,0 % 4,56

Kritérium
Normalizované 

body
Váha

Vážené 

body

S.01 Vizuální komfort 7,0 6,2 % 0,43

S.02 Akustický komfort 8,0 7,1 % 0,57

S.03 Tepelná pohoda v letním období 5,6 7,2 % 0,40

S.04 Tepelná pohoda v zimním období 5,6 5,9 % 0,33

S.05 Zeleň v interiéru 4,0 2,0 % 0,08

S.06 Pozitivní stimulace vnitřním prostředím 6,1 5,0 % 0,31

S.07 Bezbariérový přístup 6,0 6,8 % 0,41

S.08 Flexibilita využití budovy 5,0 6,4 % 0,32

S.09 Prostorová efektivita 10,0 6,0 % 0,60

S.10 Využití exteriéru budovy 10,0 3,2 % 0,32

S.11 Zdravotní nezávadnost materiálů 8,0 14,1 % 1,13

S.12 Kvalita vnitřního vzduchu 8,0 10,4 % 0,83

S.13 Zapojení do veřejného prostoru 9,0 6,4 % 0,58

S.14 Doprava 2,0 7,5 % 0,15

S.15 Bezpečnost v budově 3,1 5,8 % 0,18

Celkem - 100,0 % 6,45



 

 
 

Ekonomika a management – beze změny, shodné s prvotním hodnocením 
 

 
 

Kritéria lokality – beze změny, shodné s prvotním hodnocením 
 

 
 
 

Celkový výsledek – stupeň umístění budovy 
 

 
 

Kritérium
Normalizované 

body
Váha

Vážené 

body

C.01 Náklady životního cyklu 0,0 34,2 % 0,00

C.02 Facility management 2,5 28,7 % 0,72

C.03 Prováděcí a provozní dokumentace 4,0 14,0 % 0,56

C.04 Management tříděného odpadu 10,0 23,1 % 2,31

Celkem - 100,0 % 3,59

Kritérium
Normalizované 

body
Váha

Vážené 

body

L.01 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci 10,0 10,9 % 1,09

L.02 Dostupnost služeb 6,0 15,0 % 0,90

L.03 Dostupnost veřejné dopravy 4,0 26,8 % 1,07

L.04 Živelná rizika 10,0 20,3 % 2,03

L.05 Biodiverzita 6,3 14,6 % 0,92

L.06 Bezpečnost budovy a okolí 2,0 12,4 % 0,25

Celkem - 100,0 % 6,26

Kritérium
Normalizované 

body
Váha

Vážené 

body

E - Environmentální kritéria 4,6 50,0 % 2,28

S - Sociální kritéria 6,5 35,0 % 2,26

C - Ekonomika a management 3,6 15,0 % 0,54

L - Lokalita 6,3 0,0 % 0,00

Celkem - 100,0 % 5,08



 

 

11.1.3. Grafické porovnání rozdílných obvodových plášťů 

 
Graf č.2 - porovnává pouze dopad na environmentální kritéria E.01 – E.06. 

11.1.4. Závěr varianty č.2 

 

Administrativní budova, se změnou obvodového pláště, získala bronzový 
certifikát kvality budovy. Budova získala celkové bodové hodnocení 5,08 bodů. 
V předchozím hodnocení, s původním obvodovým pláštěm, budova získala 4,49 
bodů. Procentuální rozdíl mezi starým a nově navrženým obvodovým pláštěm 
činí 13,14 %, variantu je možné považovat za mírné zlepšení. Obě varianty 
dosáhly na bronzový certifikát kvality.  
 

E.01 E.02 E.03 E.04 E.05 E.06

původní obvodový plášť 4,6 1,9 0,9 0,0 0,0 2,9

nově navržený plášť 6,50 4,50 4,50 0,00 0,00 4,40
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Změna obvodového pláště: 
Celkem 5,08 bodů 
Bronzový certifikát 



 

Příznivá změna byla pravděpodobně způsobena použitím jiného stavebního 
materiálu, v podobě keramických bloků,  který přinesl výrazně kladnější 
hodnocení v environmentálních kritériích. Tato kritéria jsou přehledně zobrazena 
v grafu výše. V původní variantě se v obvodovém plášti vyskytoval převážně 
monolitický pohledový beton, který obsahoval větší množství svázaných produkcí 
emisí.  
 
Nově navržený plášť naopak ve srovnání se starým, vykazuje horší hodnoty 
v celkové roční měrné spotřeby energií. Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody 
bylo uvažováno s tepelným čerpadlem, nebyly posuzovány další alternativní 
zdroje získávání energie. Tento aspekt je pravděpodobně zapříčiněn rozdílnou 
skladbou pláště v případě kontaktu se vzduchem a ve styku se zeminou. Původní 
obvodový plášť je výhodnější z hlediska své kompaktnosti, skladba pláště je 
shodná jak v kontaktu se zeminou, tak v kontaktu se vzduchem. 
 
Závěrem tedy můžeme uvést, že takováto změna obvodového pláště má 
minimální vliv na celkové hodnocení metodiky SBToolCz pro administrativní 
budovy. Větší rozdíl by mohl být dosažen například s použitím lehkého 
obvodového pláště, který by nepředstavoval těžkou sendvičovou konstrukci. 
Takovýto zásah by však ovlivnil statiku objektu. Kladný vliv by mohla přinést 
změna s jiným zdrojem energií v budově. 
 
Změna obvodového pláště, při použití odlišného materiálu, poukazuje na důraz 
při výběru stavebních materiálů projektu, zejména na svázané produkce emisí, 
možnost recyklace výrobku a tepelně fyzikální požadavky. 
 

12. Celkový závěr metodiky SBToolCZ 

Pro administrativní budovu v Chotěboři, byla zpracována metodika SBToolCZ 
pro administrativní budovy. Byly posouzeny vlastnosti budovy a okolí ve vazbě 
na udržitelný rozvoj. Hodnocení budovy bylo provedeno v celkově čtyřech 
skupinách kritérií. První skupinou byly environmentální kritéria. Druhou skupinou 
byly sociální kritéria. Třetí skupinou byly kritéria z oblasti ekonomiky a 
managementu. Čtvrtou skupinou byly kritéria spojené s lokalitou budovy. 
V dokumentu jsou zpracovány i variantní řešení výpočtu. První varianta řešení 
znázorňuje efektivitu pro různé zdroje energií, spojené s provozem objektu. 
V této variantě jsme došli k závěru, že nejlepším a nejpraktičtějším zdrojem 
energie je tepelné čerpadlo, které je obsaženo v původním návrhu budovy. Tato 
varianta znázorňuje změny pouze v oblasti environmentálních kritérií. Dále je 
zpracována varianta, kdy byl změněn obvodový plášť objektu, kde byl následně 
pozorován dopad na bodové hodnocení kritérií i celkové umístění dle certifikátu 
budovy. V této variantě bylo zjištěno, že pozitivní dopad změny obvodového 
pláště je patrný zejména v environmentálních kritériích, kde došlo k vyššímu 
bodovému hodnocení. Administrativní budova získala v obou posuzovaných 
variantách, v konečném hodnocení, bronzový certifikát kvality. Rozdíl mezi 
původním obvodovým pláštěm a variantně navrženým byl v řádu desetin bodu. 
Toto umístění odpovídá kvalitě podkladů, ze kterých se do metodiky vstupovalo. 
Při návrhu budovy nebylo ve fázi návrhu budovy dbáno na použité stavební 
materiály. V případě dalšího návrhu je nutné, již ve fázi studie objektu a 
počátečního materiálového řešení, mít rozmyšlené takové stavební materiály, 



 

které by pro metodiku mohli přinést kladnější hodnocení a potenciál zisku vyššího 
stupně 
výsledného certifikátu kvality budovy. 
 

poznámka: 
 
Celková problematika včetně výpočtů a odůvodnění jednotlivých skupin kritérií 
je samostatně zpracována v příloze č.3. multikriteriální hodnocení SBToolCZ. 
 

 

ZÁVĚR DIPLOMOVÉ PRÁCE A VLASTNÍ 
ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

 

V průběhu navazujícího magisterského studia jsem si zvolil jako téma mé 
diplomové práce projekt novostavby administrativní budovy. Budovu jsem chtěl 
navrhnout tak, aby byla svým vzhledem atraktivní a zajímavá, zároveň aby 
poskytovala možnost aplikování všech nabitých vědomostí z oblasti stavebnictví. 
Vznikla budova, která nabízí velice pestrou škálu komplikovaných detailů a 
technických úskalí, které se v první fázi návrhu, při modelování předběžného 
tvaru, nejevili nijak obtížně.  
 
Známou částí pro mě bylo zpracování výkresové dokumentace pro stavební 
povolení, druhá část práce obnášela více výpočtů a rozmyšlení správných 
technických variant při volbě technologických zařízení v objektu. Zcela 
neznámou, ale zároveň velice zajímavou částí bylo multikriteriální hodnocení 
objektu, kde jsem si uvědomil, že musíme myslet i na volbu stavebních materiálů 
z hlediska obnovitelnosti a udržitelnosti. 
 
Součástí projektu jsou architektonické studie, situace, výkresy pro provedení  
stavby, zprávy, výpočty apod. Nedílnou součástí této práce je nejen posouzení z 
požárně bezpečnostního hlediska, ale také posouzení z hlediska tepelné 
techniky a akustiky.  
 
Během vypracování jsem na základě konzultací provedl několik úprav a změn. 
Konzultoval jsem nejen se svým vedoucím práce, ale také s odborníky na naší 
škole a s několika výrobci kvůli správnému řešení. Při mém konečném 
zhodnocení jsem si vědom, že by se řada věcí dala řešit lépe a jinak. Toto je však 
z části způsobené tím, že v průběhu tvoření projektu jsem musel skládat zkoušky 
a vypracovávat různé protokoly do školy a nemohl jsem se zcela soustředit na 
projekt a také tím, že toto byl větší projekt s rozmanitým zadáním. 
 
Veškerý obsah diplomová práce jsem se snažil vypracovat svědomitě a pečlivě, 
tak aby byl v souladu se zadáním. Celá diplomová práce pro mě byla přínosem, 
protože jsem měl možnost vypracovat celou projektovou dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení, vyzkoušet si návrhy koncepčních řešení z hlediska 
technických zařízení budov, přiblížit se k multikriteriálnímu hodnocení staveb, a 
to pod odborným vedením. V průběhu práce jsem se naučil nové věci včetně 
nových programů, které budu moci využít i v budoucí praxi. 
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VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 
DP  diplomová práce 
PD  projektová dokumentace 
DSP   dokumentace pro stavební povolení 
1NP   první nadzemní podlaží (přízemí) 
UT   upravený terén 
PT  původní terén 
S   sever 
ŽB  železobeton 
EPS  expandovaný polystyren 
TiZn   titan zinek 
ρ   objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3] 
λ   návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 
λD   deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 
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Ug   součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2·K] 
Uf   součinitel prostupu tepla rámu [W/m2·K] 
RT   odpor konstrukce při prostupu tepla [m2·K/ W] 
Rsi   odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2·K/ W] 
Rse   odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2·K/ W] 
Rsik  tepelný odpor při přestupu tepla v koutě konstrukcí [m2·K/ W] 
fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
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θsi   vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 
θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 
θi   návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 
θsik   vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] 
Δ θi   teplotní přirážka [°C] 
ξRsi   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-] 
ξRsik  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 
A   plocha [m2] 
Ag  plocha výplně otvorů [m2] 
Af   plocha rámu výplně otvorů [m2] 
HT   měrná ztráta prostupem tepla 
lg   viditelný obvod zasklení [m] 
φe   relativní vlhkost vzduchu –exteriér [%] 
φi   relativní vlhkost vzduchu –interiér [%] 
BOZP  bezpečnost osob a zdraví při práci 
PBS   požární bezpečnost staveb 
P.Ú.   požární úsek 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 



 

DP1   nehořlavý konstrukční systém 
A1   reakce na oheň 
REI 120  požární odolnost konstrukce 
N 1.01  označení požárního úseku 
h   požární výška objektu [m] 
ho   výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m] 
hs   světlá výška prostoru [m] 
hu   výška požárního úseku [m] 
S   celková plocha P.Ú. [m2] 
Si   plocha místností v požárním úseku [m2] 
So   celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. 
[m2] 
Sp   plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2] 
Spo  požárně otevřená plocha [m2] 
pv   požární zatížení výpočtové [kg/m2] 
p   požární zatížení (stálé a nahodilé)[kg/m2] 
ps   požární zatížení stálé [kg/m2] 
pn   požární zatížení nahodilé [kg/m2]a součinitel vyjadřující 

rychlost odhořívání látek z hlediska charakteru hořlavých látek [-] 
d   odstupové vzdálenosti [m] 
s   součinitel podmínek evakuace 
l   délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště P.Ú. [m] 
SO 01   označení stavebního objektu 
TV   teplá voda 
NN  nízké napětí, označení IS 
parc. č.  parcelní číslo 
k. ú.   katastrální území 
L   délka 
Ø   průměr 
mm   milimetr, délková jednotka 
m   metr, délková jednotka 
m2  metr čtvereční, plošná jednotka 
m3   metr krychlový, plošná jednotka 
MPa  megapascal, jednotka tlaku 
%   procenta 
ČSN EN eurokód 
ČSN  česká státní norma 
vyhl.   vyhláška 
§   paragraf 
Sb.   sbírka zákona 
Ks   kus 
tl.   tloušťka 
č.   číslo 
apod.   a podobně 
pozn.   poznámka 
kce   konstrukce 
Rdt   výpočtová únosnost zeminy [kPa] 
C 25/30  beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 25 MPa a 

charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 30 MPa 
m n. m.  metrů nad mořem 
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D.1.2.01  - Základové konstrukce    M 1:50 
D.1.2.02  - Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1.PP M 1:50 
 
- stavebně fyzikální posouzení budovy 
 
 - z hlediska akustiky a hluku 
 - z hlediska denního osvětlení konstrukcí 
 - tepelná stabilita místnosti v zimním a letním období 
 - průkaz energetické náročnosti budovy 
 
 
- požárně bezpečnostní řešení objektu 
 
 Požárně bezpečnostní řešení – technická zpráva 
 D.1.3.01_Situace odstupových vzdáleností 
 D.1.3.02_Půdorys -1.PP 
 D.1.3.03_Půdorys -1.N 
 
Složka č. 2  
 
- koncepční řešení technického zařízení budovy 
 
 Koncepční řešení technického zařízení budovy – technická zpráva 
 FVE1_Denní profil spotřeby elektrické energie 
 FVE2_Pohled na střechu 
 FVE3_Výpočet DEKSOFT 
 GS1_Globální schéma 
 CHL1_Rozmístění chladících jednotek v půdorysech podlaží 
 NV1_Funkční celky VZT 
 NV2_Schéma potrubního rozvodu VZT 
 NV3_Strojovna VZT  
 NV4_Jednotka Atrea 
 NV5_Jednotka Atrea 
 NV6_Jednotka Atrea 



 

 V1_Schéma zapojení technické místnosti 
 V2_Půdorys technické místnosti 
  
 
Složka č. 3  
- multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ pro administrativní budovy 
 
 SBToolCZ – Administrativní budova v Chotěboři – technická zpráva 
 VAR_PENB se změnou obvodového pláště 
 VAR_S1N_Nové skladby obvodového pláště 
 Posouzení v softwaru teplo (Svoboda software): 
 S1N_obvodový plášt_zemina 
 S1N_obvodový plášt_vzduch 
 
 
Složka č. 4 (nepovinná část)  
- přípravné a studijní práce 
 1_A1_ Půdorys 1.NP 
 2_A2_ Půdorys -1.PP  
 3_A3_ Řez A-A´  
 4_A4_ Řez B-B´ 
 5_A5_ Pohled_1 
 6_A6_ Pohled_2 
 
 
 
 
 
 
 


