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ABSTRAKT
Předmětem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace samostatně stojící
administrativní budovy v severní části města Brna, v městské části Medlánky. Administrativní
budova je řešena jako čtyřpodlažní, nepodsklepená. Střechy jsou ploché a obvodový plášť
tvoří prosklená fasáda. Provoz administrativní budovy je rozdělen na administrativní část,
obchodní část a provoz kavárny. Jednotlivé provozy se vzájemně neprotínají. Vedle objektu
je parkoviště pro zákazníky a zaměstnance.
Objekt je monolitický železobetonový skelet se ztužujícími železobetonovými stěnami.
Výplňové stěny jsou z pórobetonových a akustických vápenopískových tvárnic. Příčky jsou
montované sádrokartonové. Stropy jsou monolitické železobetonové desky. Podlahy jsou
těžké plovoucí s teplovodním podlahovým vytápěním. Převážná část plochých střech je
vegetačních.
Výkresová část byla zpracována v programu Revit a AutoCAD.

KLÍČOVÁ SLOVA
Administrativní budova, skeletový konstrukční systém, železobetonová stropní konstrukce,
plovoucí podlaha, plochá vegetační střecha, základová deska, prosklená fasáda.

ABSTRACT
The subject of diploma thesis is the elaboration of project documentation of an office
building in the northern part of the city of Brno-Medlánky. The office building is designed as
a four-storey, without basement. The roofs are flat, and the facade is designed as a glazed
curtain wall. The operation of the office building is divided into an administrative part, a
commercial part and a cafe. The individual operations do not intersect. Next to the building
is a parking lot for customers and employees.
The structural system of the building is RC frame with reinforced concrete walls. The internal
walls are made of aerated concrete and acoustic lime-sand blocks. The partitions are precast
plasterboard. The ceilings are cast-in-place reinforced concrete slabs. The floors are heavy
floating with hot water underfloor heating. Most of the flat roofs are green.
The drawing part was processed in Revit and AutoCAD.

KEYWORDS
Office building, cast-in-place concrete frame, RC frame, cast-in-place reinforced concrete
slabs, heavy floating floor, flat green roof, foundation slab, glazed curtain wall

3

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE
Bc. Adam Světlík Administrativní budova. Brno, 2020. 41 s., 510 s. příl. Diplomová práce.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce
Ing. Karel Struhala, Ph.D.

4

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ
PRÁCE
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Administrativní
budova je shodná s odevzdanou listinnou formou.

V Brně dne 7. 12. 2020

Bc. Adam Světlík
autor práce

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Administrativní budova zpracoval(a)
samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.

V Brně dne 7. 12. 2020

Bc. Adam Světlík
autor práce

5

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěl poděkovat svému vedoucímu práce Ing. Karlovi Struhalovi, Ph.D. za
zodpovědné vedení, ochotu, vstřícný přístup, trpělivost, užitečné rady a připomínky, které
mi pomohly zpracovat tuto práci. Také bych chtěl poděkovat své rodině a přítelkyni za
podporu.

6

OBSAH
Úvod ..................................................................................................................................................... 8
Vlastní text práce................................................................................................................................ 9
Závěr .................................................................................................................................................. 36
Seznam použitých zkratek .............................................................................................................. 39
Seznam příloh ................................................................................................................................... 40
Přílohy ................................................................................................................................................ 42

7

ÚVOD
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení
novostavby administrativní budovy v městské části Medlánky města Brna. Objekt se nachází
na mírně svažitém pozemku v katastrálním území Medlánky a je z východní strany napojen
na místní komunikaci. Jižně a západně od objektu se nachází parkoviště pro zaměstnance a
návštěvníky. Objekt je nepodsklepený a má 4 nadzemní podlaží. V prvním podlaží se nachází
3 obchody a zázemí objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází kavárna s terasou a
kancelářské prostory. Ve třetím a čtvrtém podlaží se potom nachází kancelářské prostory.
Vstup do kancelářských prostor je přes recepci z jižní strany. Obchody a kavárna mají vlastní
vstupy.
Objekt je navržen jako monolitický železobetonový skelet a je založený na základové
desce z vodonepropustného betonu. Obvodový plášť tvoří z větší části prosklená hliníková
fasáda, doplněná o stínící prvky. Menší část obvodového pláště je zděná. Vodorovné
konstrukce z monolitických desek. Schodiště je monolitické. Střechy jsou ploché vegetační
extenzivní s výjimkou té, která tvoří terasu pro venkovní posezení návštěvníků kavárny.
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje
Údaje o stavbě
Název stavby:

Administrativní budova

Místo stavby:

Brno-Medlánky, 621 00, ulice Purkyňova

Katastrální území:

Medlánky

Čísla parcel:

839/33, 839/142, 839/143, 839/144

Předmět dokumentace:

novostavba administrativní budovy

Údaje o stavebníkovi
Název:
IČO:
Adresa sídla:

FFP Group
11333588

Hubeného 521/8, 130 00 Praha 3-Žižkov

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Jméno, příjmení, adresa:

Adam Světlík, Kojátky 160, Kojátky, 685 01

A.2 Členění stavby na objekty
technologická zařízení
SO01 – Administrativní budova
SO02 – Parkoviště
SO03 – Přípojka vodovodu
SO04 – Přípojka elektrického napětí (NN)
SO05 – Přípojka sdělovacích a optických kabelů
SO06 – Přípojka splaškové kanalizace
SO07 – Přípojka dešťová kanalizace
SO08 – Vodoměrná šachta
SO09 – Revizní šachta splaškové kanalizace
SO10 – Zpevněné plochy pojízdné
SO11 – Plochy zeleně

A.3 Seznam vstupních podkladů
•

Zadání investora

•

Katastrální mapa

•

Geologické mapy

•

Hlukové mapy

•

Mapy výskytu radonu

•

Fotodokumentace a prohlídka pozemku

•

Dokumentace od dotčených správců sítí
11

a

technická

a

•

Požadavky a přání investora

•

Územní plán města Brna
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost
území
Řešené území se nachází v severní části města Brna. Pozemek se skládá z parcel 839/33
(orná půda), 839/142 (orná půda), 839/143 (orná půda), 839/144 (orná půda). Je mírně
svažitý směrem k západu. V současné době je nezastavěný a bez využití. Pozemek je
zatravněný.
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem
Řešené území je podle územního plánu vedeno jako smíšená plocha výroby a služeb,
sloužící převážně k umístění výrobních provozoven, které podstatně neruší bydlení.
Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby
Řešené území je podle platného územního plánu vedeno jako smíšená plocha výroby a
služeb, s indexem podlažní plochy 0,8, sloužící převážně k umístění výrobních
provozoven, které podstatně neruší bydlení.
Město Brno v řešeném území připouští administrativní budovy. Index podlažní plochy
navrhovaného objektu je 0,25. Navržená stavba je v souladu s územně plánovací
dokumentací.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území
Navrhovaná stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech
dotčených orgánů a správců sítí.
f)

výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
V rámci diplomové práce nebyly provedeny žádné průzkumy. Jako podklad posloužily
dostupné informace o geologických podmínkách území a radonové mapy. Základová
půda řešeného území spadá do 1. (nízké) kategorie radonového indexu. Na řešeném
pozemku se nacházejí tyto typy půdy: spraše, sprašové hlíny.

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.
Řešení území nepodléhá ochraně území. Nenachází se v záplavovém nebo
poddolovaném území.
15

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Řešené území se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.
i)

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a nebudou narušeny stávající odtokové
poměry daného území. Dešťová voda z plochých střech bude svedena přípojkou do
dešťové kanalizace. Odpady ze stavby budou likvidovány dle platných předpisů.

j)

požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Na pozemku se nenachází žádné objekty ani dřeviny, které by bylo nutné před zahájením
stavby odstranit.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa
Ze zemědělského půdního fondu budou odebrány tyto pozemky:
Tabulka 1 - Plocha pozemků pro odnětí ze ZPF

l)

Číslo parcely

Druh pozemku

839/33
839/137
839/141
839/142
839/143
839/144

Orná půda
Ostatní plocha
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

Celková výměra
pozemku [m2]
3525
495
190
3039
2191
3978

Výměra k odnětí
[m2]
1395
16
18
1540
891
1573

územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Podél severní a východní strany pozemku vede místní komunikace. Pozemek bude
napojen na tuto místní komunikaci pomocí jednoho vjezdu z východní strany. Tento
vjezd je napojený na navrhované parkoviště pro zákazníky i zaměstnance. Objekt je dále
napojen na vodovodní a kanalizační řád, elektrické vedení nízkého napětí a sdělovací sítě.
Celý objekt je bezbariérově přístupný.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Objekt není ovlivněn věcnými ani časovými vazbami. Nemá ani žádné podmiňující,
vyvolané nebo související investice.
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Číslo pozemku

Druh pozemku

Výměra [m2]

Způsob
ochrany

BPEJ

839/33
839/142
839/143
839/144

Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

3525
3039
2191
3978

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

21010
21010
21010
21010
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo
Na řešeném pozemku vzniknou ochranná pásma přípojek inženýrských sítí:
Přípojka vodovodu
1,5 m
Přípojka elektrického napětí (NN)
1,0 m
Přípojka splaškové kanalizace
1,5 m
Přípojka dešťová kanalizace
1,5 m

B.2 Celkový popis stavby
Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Jedná se o novostavbu.
b) účel užívání stavby
Hlavní účel navrhovaného objektu je administrace, která je umístěná ve druhém, třetím
a čtvrtém podlaží. V 1. nadzemním podlaží se potom nachází 3 obchody. V druhém
podlaží se nachází kavárna s venkovním posezením.
c) trvalá nebo dočasná stavba
Stavba je plánovaná jako trvalá.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Navrhovaný objekt nevyžaduje výjimky technických požadavků na stavby nebo
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech
dotčených orgánů a správců sítí.
f)

ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.
Navrhovaná stavba nepodléhá ochraně.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor:
Celková plocha pozemku:
Procento zastavění:
Počet nadzemních podlaží:
Počet podzemních podlaží:
Počet parkovacích míst:
Užitná plocha:

1 052 m2
12 452 m3
12 733 m2
8,2 %
4
0
52 + 3 místa pro invalidy
2811,57 m2
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h) počet funkčních jednotek a jejich velikosti
Řešený objekt se dělí podle funkce na administrativní část, obchodní část a provoz
kavárny ve 2. NP. Administrativní část se nachází ve 2.-4. NP a dělí se na 4 samostatné
celky. Obchodní část se nachází v 1. NP a dělí se na 3 obchodní jednotky s vlastním
vstupem. Technické zázemí objektu a zázemí pro zaměstnance objektu se nachází ve 1.
NP.
Plocha kanceláří:
1 122 m2
Plocha prodejen:
413 m2
Plocha kavárny (plochy pro stolování):
140 m2
i)

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.
Stavba je řešena v souladu s platnými normami a energetickými předpisy. Je navržena
tak, aby splňovala všechny požadavky.
Provozem objektu nevznikají žádné nebezpečné odpady. Ostatní odpady jsou tříděny a
likvidovány pomocí veřejných kontejnerů na tříděný odpad. Komunální bude ukládán do
popelnic, které se nachází na pozemku investora. Popelnice budou pravidelně vyváženy
na skládku komunálního odpadu.

j)

základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládané zahájení výstavby:
Předpokládaná výstavba objektu:

březen 2021
24 měsíců.

k) orientační náklady stavby
Odhadované náklady na výstavbu jsou 98 915 000 Kč bez DPH.

Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Řešený objekt je umístěn na pozemku v severní části města Brna v městské části
Medlánky. Pozemek je dle územního plánu na ploše smíšené plochy výroby a služeb,
administrativní budovy jsou dle města Brna přípustné. Objekt svým vzhledem zapadá do
okolí, ve kterém se nachází další kancelářské budovy. Řešený objekt je z východní strany
napojena na místní komunikaci.
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Objekt byl navržen v moderním pojetí jako monolitický železobetonový skelet, tvarově se
skládá z jednotlivých kvádrů, které mají různou výšku. Hlavní vstup do budovy je krytý.
Vstup do kavárny je tvořený betonovým mostem. Téměř celá budova je obalená do
proskleného obvodového pláště, u kterého tvoří nosnou část hliníkové profily šedé
barvy. Obvodový plášť je doplněný o sluneční clony. Střechy jsou ploché vegetační s
extenzivním porostem. Chodníky jsou ze zámkové dlažby šedé barvy. Komunikace a
parkoviště je asfaltové.

Celkové provozní řešení, technologie výroby
Objekt je rozdělen do tří typů provozu, které se navzájem neprotínají. Administrace, obchod
a provoz kavárny. Administrativní část je dále rozdělena na 4 samostatné pronajímatelné
18

celky, nacházející se ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží. V prvním nadzemním podlaží se
nachází 3 obchodní jednotky se samostatnými vstupy. V druhém nadzemním podlaží je
potom kavárna s venkovním posazením. Vjezd na pozemek je z východní strany a navazuje
na parkoviště pro zákazníky a zaměstnance, které je situováno podél jižní a západní strany
objektu.

Bezbariérové užívání stavby
Celý objekt je bezbariérově přístupný.

Bezpečnost při užívání stavby
Objekt je navržen podle požadavků vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích
na stavby a dalších právních předpisů a norem ČSN. Provedení stavby podle projektové
dokumentace umožňuje bezpečné užívání stavby.

Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Objekt je založen na základové desce. Konstrukční systém objektu je skeletový. Nosné stěny
jsou železobetonové. Výplňové stěny bez akustických požadavků jsou z pórobetonových
tvárnic, stěny s akustickými požadavky jsou z vápenopískových tvárnic. Příčky jsou
montované sádrokartonové. Stropní konstrukce jsou ze železobetonových desek, uložených
na železobetonových průvlacích. Obvodový plášť tvoří prosklená fasáda, kde nosnou část
tvoří hliníkové příčky a sloupky. Všechny střechy jsou ploché se spádovou vrstvou z
expandovaného polystyrenu. Podlahy v objektu jsou těžké plovoucí, s tepelnou izolací z EPS.
Schodiště je železobetonové monolitické.

b) konstrukční a materiálové řešení
Vytyčení objektu
Na stavební parcele se musí vytyčit poloha navrhovaného objektu podle projektové
dokumentace, polohových a výškových souřadnic.
Výkopové práce
Bude sejmuta ornice o výšce 150 mm v místě navrhovaného objektu, zpevněných ploch a
také v místě provozních a pojezdových ploch dle zařízení staveniště. Ornice bude skladována
v západní části pozemku tak, aby neomezovala chod výstavby a bude využita pro terénní
úpravy. Výkopy základů a stavební jámy budou provedeny standartními způsoby
odpovídající stavební technikou. Stejným způsobem budou provedeny i přípojky
inženýrských sítí.
Základy
Objekt bude založen na základové desce z vodonepropustného betonu třídy C20/25 XC2,
vyztužené ocelí třídy B550B dle statického výpočtu a bude chráněna proti promrznutí
obvodovou izolací z XPS t. 140 mm. Před zahájením betonáže bude do základové spáry
uložen zemnící pásek FeZn 30/4. Základová deska tl. 450 mm bude vybetonována na
podkladní betonové vrstvě tl. 50 mm, z betonu tř. 16/20 XC2.
Svislé konstrukce
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Objekt je navržen jako monolitický železobetonový skelet statickým výpočtem, který není
předmětem této diplomové práce. Svislou nosnou část tvoří železobetonové sloupy 300x400
mm a ztužující železobetonové stěny tl. 300 mm z betonu C30/37 XC1 a oceli B550B.
Obvodové a vnitřní výplňové stěny bez akustických požadavků budou zděné z
pórobetonových tvárnic YTONG STANDARD PDK P2-400 tl. 300 mm, na tenkovrstvou maltu.
Akustické výplňové stěny budou z vápenopískových tvárnic SILKA S12-1800 tl. 300 mm,
zděné na tenkovrstvou maltu. Příčky budou sádrokartonové z pozinkovaných profilů tl. 150
s dvojitým opláštěním a tl. 75 s jednoduchým opláštěním. Zděné stěny budou založeny na
vyrovnávací maltě.
Překlady
Překlady nad stěnami z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 300 mm budou z nosných
překladů YTONG NOP 300. Překlady nad stěnami z vápenopískových tvárnic budou
železobetonové z betonu C20/25 XC0 a oceli B500B, výšky 250 mm.
Vodorovné nosné konstrukce
Vodorovné nosné stropní konstrukce budou ze železobetonové monolitické desky tl. 200
mm, vetknuté do železobetonových průvlaků o výšce 500 nebo 700 mm. Železobetonové
konstrukce jsou navrženy dle statického výpočtu z betonu C30/37 XC1 a oceli B550B. Statický
výpočet není předmětem této diplomové práce.
Podhledy budou kazetové, kotvené ve stropní konstrukci pomocí rychlozávěsů. Nosnou
konstrukci tvoří kovové profily ve dvou směrech, osově po 600 mm. Výplň tvoří
sádrokartonové kazety tl. 10 mm. Podhled je doplněný o akustickou izolaci z pásů ze skelné
plsti tl. 50 mm.
Schodiště
Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické z betonu C30/37 XC1 a oceli B550B
dle statického výpočtu. Schodiště je tříramenné a je uloženo v obvodových železobetonových
stěnách a na hlavní podestě. Výška stupňů je 166,7 mm a šířka 300 mm. Šířka ramene je
1500 mm. Podél vnitřního a vnějšího obvodu schodiště vede dřevěné madlo.
Střešní konstrukce
Střešní konstrukce jsou nad celým objektem řešené jako ploché střechy s minimálním
spádem 2 %. Spád plochých střech je vytvořen pomocí spádových klínů z expandovaného
polystyrenu EPS 150. Tepelná izolace je také tvořena expandovaným polystyrenem EPS 150
v tl. 280 mm. Střecha ST1 je ukončena terasou z dřevěných prken tl. 27 mm, které jsou
pomocí terasových úchytek kotvené do dřevěných podkladních hranolů 70x45 mm.
Podkladní hranoly jsou mechanicky kotveny do plastových rektifikačních terčů s min. výškou
28 mm. Plastové rektifikační terče budou z důvodu ochrany hydroizolační vrstvy podloženy
přířezem z asfaltového pásu. Ostatní střechy, tj. střechy ST2, ST3 a ST4 jsou ploché vegetační
extenzivní z vegetačních rohoží. Tloušťka mírně zhutněného substrátu 150 mm.
Hydroizolační vrstvu tvoří trojice asfaltových pásů, horní pás s aditivy proti prorůstání
kořenů. Skladby střešních konstrukcí jsou detailně popsány ve výpisu skladeb.
Podlahy
Podlahy v řešeném objektu jsou osazené podlahovým vytápěním a podle nášlapné vrstvy
dělí na podlahy s keramickou dlažbou, podlahy s laminátovou podlahovou krytinou a na
podlahy s kobercem. Podlahy v 1. NP jsou zateplené expandovaným polystyrenem EPS 200
v tl. 120 mm. Podlahy ve 2.-4. NP jsou osazené kročejovou izolací s elastifikovaného
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polystyrenu tl. 40 mm. Laminátová podlahová krytina bude podložena pásy z pěněného
polyethylenu a bude spojována pomocí zámkových spojů. Zátěžový koberec je lepen na
podklad, který je vyrovnaný pomocí samonivelační hmoty. Podlahy budou doplněny o
dřevěné soklové lišty nebo keramické soklové obklady. Skladby podlah jsou detailně
popsány ve výpisu podlah.
Obvodový plášť
Obvodový plášť řešeného objektu tvoří sloupko-příčková fasáda s výplní z izolačního trojskla
a zateplených hliníkových panelů. Šířka hliníkových příček a sloupků je 50 mm, hloubka 157
mm. Osová vzdálenost sloupků v ploše je 1200 mm. Východní, západní a jižní fasáda je
doplněna o protisluneční clony o šířce 400 mm. Vertikální osová vzdálenost clon je 400 mm.
Vnitřní povrchy
Vnitřní povrchy železobetonových stěn a sloupů a zděných stěn tvoří jednovrstvá
vápenosádrová omítka s filcovaným povrchem o tl. 10 mm. Omítka bude nanášena strojně.
V hygienických prostorech budou stěny obloženy keramickým obkladem tl. 0,8 mm do výšky
1500 mm. Finální povrch stěn bude opatřen interiérovým nátěrem s barvou dle přání
investora.
Výplně otvorů
Okna jsou hliníková s izolačním trojsklem. Dveře v obvodovém plášti jsou hliníkové
prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné, opláštěné plechem. Dveře skladu jsou plastové. Vrata
skladu jsou sekční izolační.
Truhlářské výrobky
Detaily truhlářských výrobků jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků, který je přílohou
tohoto dokumentu.
Klempířské výrobky
Detaily klempířských výrobků jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků, který je přílohou
tohoto dokumentu.
Zámečnické výrobky
Detaily zámečnických výrobků jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků, který je přílohou
tohoto dokumentu.

c) mechanická odolnost a stabilita
Objekt je navržen podle požadavků vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích
na stavby a dalších právních předpisů a norem ČSN. Všechny konstrukce jsou provedené
tak, aby byla zajištěna jejich mechanická odolnost a stabilita objektu.

Základní charakteristika technických a technologických
zařízení
a) technické řešení
Objekt bude připojen na inženýrské sítě, které vedou na ulici Purkyňova, pomocí nových
přípojek. U návrhu bylo přihlíženo k ochranným pásům a minimálním předepsaným
vzdálenostem. Dešťové voda z plochých střech je řešena odvodem pomocí dešťové
kanalizace. Objekt bude vytápěn pomocí podlahového teplovodního vytápění.
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b) výčet technických a technologických zařízení
•
•
•
•
•

Vodovod
Rozvod elektrické energie
Rozvod sdělovacích a optických kabelů
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace

Požárně bezpečnostního řešení
Je samostatně řešeno v Požárně bezpečnostním řešení objektu, které je v příloze tohoto
dokumentu. Při návrhu a posuzování byly dodrženy stanovené normy a předpisy.

Úspora energie a tepelná ochrana
Je samostatně řešeno v příloze Stavební fyzika. Při návrhu a posuzování byly dodrženy
stanovené normy a předpisy.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní
a komunální prostředí
Objekt je navržen podle požadavků vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích
na stavby a dalších právních předpisů a norem ČSN.
Větrání objektu je navrženo jako přirozené – okny. Spíže a sklepy jsou větrané pomocí
větracích otvorů. Vytápění je řešeno dvěma plynovými kotly, které jsou umístěné
v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. Objekt je prosluněn, denní osvětlení
obytných místností je splněno. Umělé osvětlení je zajištěno svítidly. Osvětlení je detailně
řešeno v příloze Stavební fyzika. Objekt je zásoben vodou z vodovodního řádu na ulici
Školní. Splaškové vody jsou napojeny na kanalizační řád. Dešťová voda je odváděna na
pozemek investora. Odpady jsou tříděny a likvidovány pomocí veřejných kontejnerů na
tříděný odpad. Komunální bude ukládán do popelnic, které se nachází na pozemku
investora. Popelnice budou pravidelně vyváženy na skládku komunálního odpadu.
Objekt nebude mít negativní vliv na okolní stavby nebo pozemky vibracemi, hlukem ani
prašností. Stavba a její realizace nebude mít negativní dopad na životní prostředí.

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Na řešeném pozemku je radonové riziko nízké. Jako ochrana je navržen asfaltový pás
s nosnou vrstvou ze skleněné tkaniny o tl. 4 mm.
b) ochrana před bludnými proudy
V okolí se nevyskytují.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Území objektu se uvažuje jako bez seizmického rizika
d) ochrana před hlukem
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Objekt není zdrojem hluku ani vibrací. Při realizaci bude přihlíženo k daným požadavkům
na hluk dle daných předpisů.
e) protipovodňová opatření
Řešené území se nenachází v povodňové oblasti a nejsou tedy navrženy protipovodňová
opatření.
f)

ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Řešené území se nenachází v poddolovaném území, v podloží se nevyskytuje metan.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Objekt bude pomocí přípojek napojen na inženýrské sítě na ulici Purkyňova, které vede
podél východní části pozemku. Rozmístění a vzdálenosti jsou uvedené na výkresu
situace.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
SO03 – Přípojka vodovodu
Zásobování vodou bude zařízeno pomocí nově vybudované přípojky vodovodu, která
bude napojena na vodovodní řád na ulici Purkyňova. Přípojka bude z HDPE DN 50.
Součástí nově vybudované přípojky bude také vodoměrná šachta, umístěná v blízkosti
hranice pozemku
SO04 – Přípojka elektrického napětí (NN)
Objekt bude napojen pomocí nově zřízené přípojky na vedení nízkého napětí, vedeného
vedle místní komunikace na ulici Purkyňova. Přípojka bude ukončena pojistkovou skříní
na hranici pozemku. Připojení bude provedeno kabelem, vedeným v zemi.
SO05 – Přípojka sdělovacích a optických kabelů
Objekt bude připojen na sdělovací síť, která bude umožňovat využívání serverů,
internetu a TV, na ulici Purkyňova.
SO06 – Přípojka splaškové kanalizace
Odvod splaškových vod bude zařízen pomocí nově vybudované přípojky splaškové
kanalizace, která bude napojena na kanalizační řád na ulici Purkyňova. Přípojka bude z
PVC
KG DN 250. Součástí nově vybudované přípojky bude také revizní šachta, umístěná
v blízkosti hranice pozemku.
SO07 – Dešťová kanalizace
Odvod dešťové kanalizace bude řešen pomocí nově vybudované přípojky dešťové
kanalizace, která bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci na ulici Purkyňova.
Přípojka bude z PVC KG DN 250. Součástí nově vybudované přípojky bude také revizní
šachta, umístěna v blízkosti hranice pozemku.
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B.4 Dopravní řešení
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
Objekt bude napojen na místní komunikaci, které vede podél východní strany pozemku.
Podél západní a jižní strany objektu se nachází parkoviště pro zákazníky a zaměstnance.
Příjezdová komunikace je obousměrná o šířce 6,2 m. Komunikace a parkoviště budou
provedeny z asfaltu. Na parkovišti jsou navržena parkovací stání pro invalidy. Objekt je
bezbariérově přístupný.
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení bude řešeno pomocí vybudování nové příjezdové cesty, která bude napojena
na místní komunikaci na ulici Purkyňova, která vede podél východní části pozemku.
c) Doprava v klidu
Podél západní a jižní strany objektu je navrženo parkoviště pro zákazníky a zaměstnance
objektu. Parkovací stání jsou doplněna o parkovací stání pro invalidy. Vjezd a výjezd na
parkoviště je řešen pomocí obousměrné příjezdové cesty, která je na parkoviště
napojena z východní strany pozemku.
d) Pěší a cyklistické stezky
Podél severní a východní strany pozemku je stávající veřejná pěší komunikace. Kolem
objektu je navržen chodník, který je napojen z východní strany na stávající chodník.
Kavárna je napojena na stávající pěší komunikaci pomocí samostatného pěšího mostu
na severní straně.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) Terénní úpravy
Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice tl. 150 mm, která bude po dobu realizace
objektu uložena na západní straně pozemku investora. Ornice bude po dokončení stavby
vrácena na původní místo s ohledem na vybudované objekty – parkoviště, chodníky,
administrativní budova. Přebytek ornice se využije na terénní úpravy tak, aby pozemek
vypadal přirozeně, tj. aby nevznikaly nevzhledné vyvýšeniny nebo prohlubně.
b) Použité vegetační prvky
Na pozemku kolem parkoviště a objektu budou po dokončení terénních úprav vysázeny
stromy a keře. V průběhu užívání administrativní budovy budou stromy upravovány tak,
aby nezastiňovaly objekt. Všechny plochy, u kterých je na povrchu zemina, budou
osázeny trávníkovým porostem.
c) Biotechnická opatření
Nebudou realizovány žádná biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho
ochrana
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
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Objekt nebude mít negativní vliv na okolní stavby nebo pozemky vibracemi, hlukem ani
prašností. Stavba a její realizace nebude mít negativní dopad na životní prostředí. V okolí
objektu se nenachází vodní plochy. Objekt nebude zdrojem škodlivých nebo
nebezpečných látek, které by mohly znečišťovat podzemní vody. Splaškové vody budou
pomocí nově vybudované přípojky napojeny na kanalizační řád. Dešťová voda bude též
pomocí nové přípojky napojena na stávající dešťovou kanalizaci investora, tam bude
vsakovat do zeminy. Odpady jsou tříděny a likvidovány pomocí kontejnerů na tříděný
odpad, umístěné na pozemku investora. Popelnice a kontejnery budou pravidelně
vyváženy na skládku. Úrodná půda (ornice) bude před zahájením realizace sejmuta,
uskladněna na pozemku investora, a po dokončení realizace zpět vrácena na původní
místo. Při provádění stavby bude dohlíženo na to, aby nebyla půda jakkoliv znečišťována,
především látkami, vytékajících ze stavební techniky.
b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
V místě stavby se nenachází žádná vzrostlá nebo chráněná zeleň. Stavba a její realizace
nebude mít negativní dopad na životní prostředí.
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
okolí stavy se nenachází chráněné území Natura 2000.
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, je-li podkladem
Neřeší se.
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
Neřeší se.
f)

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů
Při návrhu a provádění stavby se musí dodržovat bezpečnostní a ochranná pásma
inženýrských sítí.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Objekt splňuje všechny základní požadavky na ochranu obyvatelstva. Objekt je částečně
přípustný veřejnosti – kavárna, obchody. Kancelářské prostory jsou přístupné přes recepci
zaměstnancům těchto prostor, případně pro návštěvy. Objekt bude po dobu realizace
oplocen, poté bude plot odstraněn.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Před zahájením realizace budou zřízeny provizorní přípojky potřebných inženýrských sítí.
Stavební materiál bude dovážen na stavbu postupně, a bude uskladňován tak, aby nebyl
znehodnocen nebo odcizen.
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b) Odvodnění staveniště
Při realizaci se zřídí potřebné odvodnění výkopů a okolních míst, aby nedošlo k narušení
výstavby nebo provozu na staveništi. Případné zvýšení hladiny vody v místech staveniště
bude řešeno odčerpáváním. Voda bude odvedena nebo odčerpána tak, aby nedošlo k
negativnímu ovlivnění okolních pozemků. Podzemní voda, vzhledem hloubce, nebude
narušovat provádění stavby.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na místní komunikaci z východní strany pozemku
vybudováním provizorní příjezdové cesty o šířce 6 m. Při používání této provizorní
komunikace se musí dbát na to, aby nedošlo ke znečišťování stávajících komunikací. Na
stávající inženýrské sítě bude staveniště napojeno pomocí provizorních přípojek.
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Provádění stavby nebude mít negativní dopad na okolní stavby nebo pozemky, musí se
ale dodržovat dané postupy. Voda ze staveniště bude odváděná na pozemek investora.
Odpad bude pravidelně vyvážen. Při používání provizorní komunikace se musí dbát na
to, aby nedošlo ke znečišťování stávajících komunikací.
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Na pozemku se nenachází žádné objekty ani dřeviny, které by bylo nutné před zahájením
stavby odstranit.
f)

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Staveniště se bude nacházet na pozemku investora.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Neřeší se.
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
Při provádění se bude dbát na to, aby vzniklo co nejméně odpadu. Vzniklé odpady budou
uskladňovány, tříděny a likvidovány podle zákona č. 185 Sb., O odpadech a vyhlášky č.
381/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. a dalších souvisejících předpisů. Kontrolním
orgánům budou na vyžádání poskytnuty informace o nakládání s odpady.
Tabulka 2 - Přehled odpadů, vzniklých při provádění a provozu stavby, dle zákonu MŽP č. 381/2009 Sb.

Číslo odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 06
17 01 01
17 02 01
17 02 03
17 03 01
17 03 02
17 04 05

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Beton
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03
01
Železo a ocel
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Způsob likvidace
Recyklace
Recyklace
Odvoz na skládku
Odvoz na skládku
Odvoz na skládku
Spalovna
Recyklace
Odvoz na skládku
Odvoz na skládku
Sběrna kovů

17 04 10
17 05 04
17 06 04
17 09 04

i)

Kabely
Zemina a kamení
Izolační materiály
Směsné stavební a demoliční obaly

Odvoz na skládku
Odvoz na skládku
Odvoz na skládku
Odvoz na skládku

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice tl. 150 mm, která bude po dobu realizace
objektu uložena na západní straně pozemku investora. Ornice bude po dokončení stavby
vrácena na původní místo s ohledem na vybudované objekty – parkoviště, chodníky,
administrativní budova. Přebytek ornice se využije na terénní úpravy tak, aby pozemek
vypadal přirozeně, tj. aby nevznikaly nevzhledné vyvýšeniny nebo prohlubně.

j)

Ochrana životního prostředí při výstavbě
Nejsou žádné speciální požadavky na ochranu životního prostředí. Na pozemku se
nenachází žádná vzrostlá zeleň, nebude potřeba likvidace. Stavba se bude realizovat tak,
aby neměla na životní dopad negativní dopad. Případné uniklé tekutiny stavební techniky
se vytěží spolu se zeminou a odvezou na skládku. Se vzniklými odpady bude nakládáno
podle bodu g).

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při provádění se bude postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Bude dohlíženo
na správnou ochranu a postupy při práci, dle předepsaných předpisů:
Zákon č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništi
Zákon č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Zákon č. 378/2001 Sb. Bezpečnost provozovaných strojních zařízení
Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů
Zákon č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady
Zákon č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
l)

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Bez požadavků.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Příjezdová cesta na staveniště bude řádně označena příslušnými dopravními značkami.
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Stavba nebude prováděna za provozu. Nejsou potřeba speciální opatření.
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Postup výstavby:
1. zemní práce
2. základové konstrukce
3. svislé + vodorovné konstrukce
4. zastřešení
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

provádění příček a rozvodů instalací
provádění vnitřních omítek a podkladních vrstev podlah
provádění podlah, kompletace povrchů a technologie
kompletace rozvodů instalací a vnitřních prací
vnější úpravy
kontrola kvality a přejímka

Předpokládané zahájení stavby:
Předpokládané ukončení stavby:
Členění na etapy není stanoveno.

březen 2020
březen 2021

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Splaškové vody jsou z pozemku odvedeny pomocí přípojky splaškové kanalizace. Dešťové
vody jsou z pozemku odvedeny pomocí přípojky dešťové kanalizace.
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Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje
Navrhovaný objekt je novostavba administrativní budovy. Má 4 nadzemní podlaží. Hlavní
účel objektu je administrace ve formě open-space prostorů. Administrativní část se dle přání
investora dělí na 4 větší pronajímatelné celky, které se nachází ve druhém, třetím a čtvrtém
podlaží. Vedlejším účelem objektu je obchod. V prvním nadzemním podlaží se nachází 3
obchodní jednotky, které mají vlastní vstupy z exteriéru a neprotínají se s provozem
administrativní části budovy. Dále se ve druhém nadzemním podlaží nachází kavárna
s venkovním posezením, taktéž přístupná z exteriéru.
Plocha kanceláří:
Plocha prodejen:
Plocha kavárny (plochy pro stolování):
Počet parkovacích míst:

1 122 m2
413 m2
140 m2
52 + 3 místa pro invalidy

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení
Objekt byl navržen v moderním pojetí jako monolitický železobetonový skelet, tvarově se
skládá z jednotlivých kvádrů, které mají různou výšku. Hlavní vstup do budovy je krytý. Vstup
do kavárny je tvořený betonovým mostem. Téměř celá budova je obalená do proskleného
obvodového pláště, u kterého tvoří nosnou část hliníkové profily šedé barvy. Obvodový plášť
je doplněný o sluneční clony. Střechy jsou ploché vegetační s extenzivním porostem.
Chodníky jsou ze zámkové dlažby šedé barvy. Komunikace a parkoviště je asfaltové.

Dispoziční řešení
Navrhovaný objekt má 4 nadzemní podlaží a dělí se na 3 typy provozů. Administrace, obchod
a provoz kavárny. Tyto provozy se navzájem neprotínají. Vstup do administrativní části je
z jižní strany. Přec recepci a dále přes halu se lze pomocí schodiště nebo výtahu dostat do
kancelářských prostor. Administrativní část se na přání investora dělí na 4 celky. První celek
se nachází v druhém nadzemním podlaží. Ve třetím podlaží se potom nachází další 2 celky,
vzájemně od sebe oddělené. Ve čtvrtém podlaží se potom nachází poslední celek
kancelářských prostor. Každý tento celek se skládá z větších a menších kanceláří. Dále má
každý celek samostatné dámské a pánské WC, WC pro invalidy, kuchyňku a úklidovou
místnost. V prvním podlaží se nachází 3 obchodní jednotky. Každá jednotka má vlastní vstup
a liší se od sebe velikostí skladu a prodejní plochy. Každá obchodní jednotka se skládá
z prodejny, skladu, sociálního zařízení pro zaměstnance, kuchyňky, úklidové místnosti a
šaten. 2 prodejní jednotky mají navíc kancelář. Prodejní jednotka (Obchod 1) s největším
skladem, přístupným i z exteriéru pomocí vratových dveří, má ještě navíc oddělené sprchy.
Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází technické zázemí objektu a zázemí pro
zaměstnance. Technické zázemí se skládá ze strojovny VZT, technické místnosti a dvou
skladů. Zázemí pro zaměstnance se skládá z oddělených WC, oddělených šaten, společné
sprchy, kuchyňky a úklidové místnosti. V druhém podlaží se nachází kavárna, která je
přístupná ze severní strany přes most. Kavárna nabízí pro zákazníky venkovní posezení na
terase. Ve vnitřním prostoru jsou přístupné pánské a dámské WC, stejně tak jako WC pro
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invalidy. Zázemí pro zaměstnance kavárny se skládá z kanceláře, kuchyňky, oddělených
šaten, oddělených sociálních zařízení, úklidové místnosti a skladu.

Bezbariérové užívání stavby
Celý objekt je bezbariérově přístupný.

Celkové provozní řešení, technologie výroby
Objekt je rozdělen do tří typů provozu, které se navzájem neprotínají. Administrace, obchod
a provoz kavárny. Administrativní část je dále rozdělena na 4 samostatné pronajímatelné
celky, nacházející se ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží. V prvním nadzemním podlaží se
nachází 3 obchodní jednotky se samostatnými vstupy. V druhém nadzemním podlaží je
potom kavárna s venkovním posazením. Vjezd na pozemek je z východní strany a navazuje
na parkoviště pro zákazníky a zaměstnance, které je situováno podél jižní a západní strany
objektu.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
a) Stavební řešení
Objekt je založen na základové desce. Konstrukční systém objektu je skeletový. Nosné stěny
jsou železobetonové. Výplňové stěny bez akustických požadavků jsou z pórobetonových
tvárnic, stěny s akustickými požadavky jsou z vápenopískových tvárnic. Příčky jsou
montované sádrokartonové. Stropní konstrukce jsou ze železobetonových desek, uložených
na železobetonových průvlacích. Obvodový plášť tvoří prosklená fasáda, kde nosnou část
tvoří hliníkové příčky a sloupky. Všechny střechy jsou ploché se spádovou vrstvou
z expandovaného polystyrenu. Podlahy v objektu jsou těžké plovoucí, s tepelnou izolací
z EPS. Schodiště je železobetonové monolitické.

b) Konstrukční řešení
Vytyčení objektu
Na stavební parcele se musí vytyčit poloha navrhovaného objektu podle projektové
dokumentace, polohových a výškových souřadnic.
Výkopové práce
Bude sejmuta ornice o výšce 150 mm v místě navrhovaného objektu, zpevněných ploch a
také v místě provozních a pojezdových ploch dle zařízení staveniště. Ornice bude skladována
v západní části pozemku tak, aby neomezovala chod výstavby a bude využita pro terénní
úpravy. Výkopy základů a stavební jámy budou provedeny standartními způsoby
odpovídající stavební technikou. Stejným způsobem budou provedeny i přípojky
inženýrských sítí.
Základy
Objekt bude založen na základové desce z vodonepropustného betonu třídy C20/25 XC2,
vyztužené ocelí třídy B550B dle statického výpočtu a bude chráněna proti promrznutí
obvodovou izolací z XPS t. 60 mm. Před zahájením betonáže bude do základové spáry uložen
zemnící pásek FeZn 30/4. Základová deska tl. 450 mm bude vybetonována na podkladní
betonové vrstvě tl. 50 mm, z betonu tř. 16/20 XC2.
Svislé konstrukce
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Objekt je navržen jako monolitický železobetonový skelet statickým výpočtem, který není
předmětem této diplomové práce. Svislou nosnou část tvoří železobetonové sloupy 300x400
mm a ztužující železobetonové stěny tl. 300 mm z betonu C30/37 XC1 a oceli B550B.
Obvodové a vnitřní výplňové stěny bez akustických požadavků budou zděné z
pórobetonových tvárnic YTONG STANDARD PDK P2-400 tl. 300 mm, na tenkovrstvou maltu.
Akustické výplňové stěny budou z vápenopískových tvárnic SILKA S12-1800 tl. 300 mm,
zděné na tenkovrstvou maltu. Příčky budou sádrokartonové z pozinkovaných profilů tl. 150
s dvojitým opláštěním a tl. 75 s jednoduchým opláštěním. Zděné stěny budou založeny na
vyrovnávací maltě.
Překlady
Překlady nad stěnami z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 300 mm budou z nosných
překladů YTONG NOP 300. Překlady nad stěnami z vápenopískových tvárnic budou
železobetonové z betonu C20/25 XC0 a oceli B500B, výšky 250 mm.
Vodorovné nosné konstrukce
Vodorovné nosné stropní konstrukce budou ze železobetonové monolitické desky tl. 200
mm, vetknuté do železobetonových průvlaků o výšce 500 nebo 700 mm. Železobetonové
konstrukce jsou navrženy dle statického výpočtu z betonu C30/37 XC1 a oceli B550B. Statický
výpočet není předmětem této diplomové práce.
Podhledy budou kazetové, kotvené ve stropní konstrukci pomocí rychlozávěsů. Nosnou
konstrukci tvoří kovové profily ve dvou směrech, osově po 600 mm. Výplň tvoří
sádrokartonové kazety tl. 10 mm. Podhled je doplněný o akustickou izolaci z pásů ze skelné
plsti tl. 50 mm.
Schodiště
Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické z betonu C30/37 XC1 a oceli B550B
dle statického výpočtu. Schodiště je tříramenné a je uloženo v obvodových železobetonových
stěnách a na hlavní podestě. Výška stupňů je 166,7 mm a šířka 300 mm. Šířka ramene je
1500 mm. Podél vnitřního a vnějšího obvodu schodiště vede dřevěné madlo.
Střešní konstrukce
Střešní konstrukce jsou nad celým objektem řešené jako ploché střechy s minimálním
spádem 2 %. Spád plochých střech je vytvořen pomocí spádových klínů z expandovaného
polystyrenu EPS 150. Tepelná izolace je také tvořena expandovaným polystyrenem EPS 150
v tl. 280 mm. Střecha ST1 je ukončena terasou z dřevěných prken tl. 27 mm, které jsou
pomocí terasových úchytek kotvené do dřevěných podkladních hranolů 70x45 mm.
Podkladní hranoly jsou mechanicky kotveny do plastových rektifikačních terčů s min. výškou
28 mm. Plastové rektifikační terče budou z důvodu ochrany hydroizolační vrstvy podloženy
přířezem z asfaltového pásu. Ostatní střechy, tj. střechy ST2, ST3 a ST4 jsou ploché vegetační
extenzivní z vegetačních rohoží. Tloušťka mírně zhutněného substrátu 150 mm.
Hydroizolační vrstvu tvoří trojice asfaltových pásů, horní pás s aditivy proti prorůstání
kořenů. Skladby střešních konstrukcí jsou detailně popsány ve výpisu skladeb.
Podlahy
Podlahy v řešeném objektu jsou osazené podlahovým vytápěním a podle nášlapné vrstvy
dělí na podlahy s keramickou dlažbou, podlahy s laminátovou podlahovou krytinou a na
podlahy s kobercem. Podlahy v 1. NP jsou zateplené expandovaným polystyrenem EPS 200
v tl. 120 mm. Podlahy ve 2.-4. NP jsou osazené kročejovou izolací s elastifikovaného
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polystyrenu tl. 40 mm. Laminátová podlahová krytina bude podložena pásy z pěněného
polyethylenu a bude spojována pomocí zámkových spojů. Zátěžový koberec je lepen na
podklad, který je vyrovnaný pomocí samonivelační hmoty. Podlahy budou doplněny o
dřevěné soklové lišty nebo keramické soklové obklady. Skladby podlah jsou detailně
popsány ve výpisu podlah.
Obvodový plášť
Obvodový plášť řešeného objektu tvoří sloupko-příčková fasáda s výplní z izolačního trojskla
a zateplených hliníkových panelů. Šířka hliníkových příček a sloupků je 50 mm, hloubka 157
mm. Osová vzdálenost sloupků v ploše je 1200 mm. Východní, západní a jižní fasáda je
doplněna o protisluneční clony o šířce 400 mm. Vertikální osová vzdálenost clon je 400 mm.
Vnitřní povrchy
Vnitřní povrchy železobetonových stěn a sloupů a zděných stěn tvoří jednovrstvá
vápenosádrová omítka s filcovaným povrchem o tl. 10 mm. Omítka bude nanášena strojně.
V hygienických prostorech budou stěny obloženy keramickým obkladem tl. 0,8 mm do výšky
1500 mm. Finální povrch stěn bude opatřen interiérovým nátěrem s barvou dle přání
investora.
Výplně otvorů
Okna jsou hliníková s izolačním trojsklem. Dveře v obvodovém plášti jsou hliníkové
prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné, opláštěné plechem. Dveře skladu jsou plastové. Vrata
skladu jsou sekční izolační.
Truhlářské výrobky
Detaily truhlářských výrobků jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků, který je přílohou
tohoto dokumentu.
Klempířské výrobky
Detaily klempířských výrobků jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků, který je přílohou
tohoto dokumentu.
Zámečnické výrobky
Detaily zámečnických výrobků jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků, který je přílohou
tohoto dokumentu.

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí
Objekt je navržen podle požadavků vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích
na stavby a dalších právních předpisů a norem ČSN. Provedení stavby podle projektové
dokumentace umožňuje bezpečné užívání a provozování stavby. Výstavba bude prováděna
tak, aby byl docílen co nejmenší dopad na životní prostředí.

Stavební fyzika
Detailně řešena v příloze č. 6

Zásady hospodaření energiemi
a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Objekt byl navržen tak, aby splňoval všechny požadavky normy ČSN 73 0540 a dalších
souvisejících předpisů. Posouzení objektu je vypracováno v příloze Stavební fyzika, která
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je součástí tohoto dokumentu.
b) Energetická náročnost stavby
Objekt je dle energetické náročnosti zařazen do třídy C – úsporná.
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Objekt bude získávat energii z fotovoltaických panelů, instalovaných na střechách budovy.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Podle radonové mapy je radonové riziko oblasti nízké. Na odizolování stavby bude stačit
1 asfaltový pás.
b) Ochrana před bludnými proudy
V okolí se nevyskytují bludné proudy.
c) Ochrana před technickou seizmicitou
Území objektu se uvažuje jako bez seizmického rizika.
d) Ochrana před hlukem
Objekt není zdrojem hluku ani vibrací. Při realizaci bude přihlíženo k daným požadavkům
na hluk dle daných předpisů.
e) Protipovodňová opatření

Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Je samostatně řešeno v Požárně bezpečnostním řešení objektu, které je v příloze tohoto
dokumentu. Při návrhu a posuzování byly dodrženy stanovené normy a předpisy.

Požárně bezpečnostní řešení
Podrobně řešeno v příloze tohoto dokumentu – složka č. 5 Požárně bezpečnostní řešení
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ZÁVĚR
Předmětem této diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace administrativní
budovy. Vybrané místo pro stavbu se nachází v severní části města Brna, v městské části
Medlánky. Plocha pozemku je dle územního plánu zařazena do kategorie smíšené plochy
výroby a služeb, město Brna připouští výstavbu administrativní budovy. Okolní zástavba
disponuje několika administrativními budovami. Bude využita přibližně polovina pozemku.
Místo stavby se nachází nedaleko školy, takže nebyl problém si ho pro lepší představu
prohlédnout.
Začal jsem návrhem dispozic, které se postupně vyvíjely a měnily. Počet podlaží jsem
rozumně volil podle okolní zástavby, aby budova do okolí zapadala. Pro moderní vzhled jsem
volil prosklenou fasádu. Většina plochých střech je vegetační extenzivní. V průběhu
zpracovávání se návrh stavby několikrát mírně měnil. To bylo z důvodu požadavků předpisů,
norem, vyhlášek a zákonů.
Při zpracovávání jsem se mnohé naučil a několikrát i poučil. Také jsem si mnohé odnesl
z konzultací.
Diplomová práce splňuje všechny dané požadavky a cíle, které byly stanoveny.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
České státní normy
ČSN 01 3420: 2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části;
ČSN 01 3495: 1997 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb
ČSN 73 4301: 2009 Obytné budovy;
ČSN 73 4130: 2010 Schodiště a šikmé rampy;
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie
ČSN 73 0540-2: 2011 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-2: 2013 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky – Změna Z1;
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody pro navrhování a
ověřování
ČSN 73 0525: 1998 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady
ČSN 73 0532: 2010, změna Z3: 2017 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
ČSN 73 0580-1: 2007, změny Z1: 2011, Z2: 2017 Denní osvětlení budov – část 1: Základní
požadavky
ČSN 73 0580-2: 2007, Opr. 1: 2014, Denní osvětlení budov – Část 2: denní osvětlení obytných
budov
ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty;
ČSN 73 0818: 1997 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů
ČSN 73 0833: 2010 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování;
ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou;
ČSN 73 1901: 2001 Navrhování střech – Základní ustanovení;
ČSN EN 12354-1:2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností
stavebních prvků – část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi;
ČSN EN 12354-2: 2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností
stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi;
ČSN 73 05 81: 2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot
ČSN P 73 0600: 2000 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
ČSN 73 0802: 2009, změna Z1: 2013, Z2: 2015 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty
ČSN 73 0810: 2009 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení
ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
ČSN 73 1901: 2011, změna Z1: 2013 Navrhování střech – Základní ustanovení
ČSN 73 4130: 2010 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky
ČSN 73 4201: 2010, změny Z1: 2013, Z2: 2015, Z3: 2016, Z4: 2016 Navrhování, provádění a
připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 4301: 2004, změny Z1: 2005, Z2: 2009, Z3: 2012 Obytné budovy
Vyhlášky
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění
pozdějších předpisů
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Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (tzv. vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
Zákony
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 406/2000 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů
Internetové zdroje
http://www.ytong.cz
http://www.rako.cz
http://www.solodoor.cz
http://www.dek.cz
https://atelier-dek.cz
https://vruty-fischer.cz
http://www.cuzk.cz
http://www.tzb-info.cz
http://www.isover.cz
https://styrotrade.cz
http://www.best.info
https://www.weber-terranova.cz
http://www.ricomgas.cz
http://www.topwet.cz
http://www.deksoft.eu
https://www.schueco.com
https://www.transbeton.cz
https://www.mmr.cz
https://www.cka.cz
http://www.geology.cz
https://gis.brno.cz
https://upmb.brno.cz
Použitý software
AutoCAD
Microsoft Office
Teplo+
Lumion
SketchUp
BuildingDesign
Revit
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
č.
čl.
ČSN
DN
EPS
FeZn
HI
HUP
CHÚC
kat. úz.
m n. m.
NTL
NN
par. č.
PE
PT p
PVC
REI
SPB
SV
tab.
TI
TL.
UT
vyhl.
XPS
ŽB
A
d
HT
Hz
Kč
R
Rsi
Rse
Rw
U
Uem
λ
φi

první nadzemní podlaží
druhé nadzemní podlaží
třetí nadzemní podlaží
třetí nadzemní podlaží
číslo
článek
česká státní norma
světlý průměr
expandovaný pěnový polystyren
pozinkované železo
hydroizolace
hlavní uzávěr plynu
chráněná úniková cesta
katastrální území
metrů nad mořem
nízkotlaký
nízké napětí
parcelní číslo
polyetylen
původní terén
polyvinylchlorid
požární odolnost konstrukce
stupeň požární bezpečnosti
světlá výška
tabulka
tepelná izolace
tloušťka
upravený terén
vyhláška
extrudovaný pěnový olystyren
železobeton
plocha
tloušťka konstrukce
měrná tepelná ztráta prostupem tepla
hertz
koruna česká
tepelný odpor konstrukce
tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu
tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu
vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem
součinitel prostupu tepla
průměrný součinitel prostupu tepla
součinitel tepelné vodivosti materiálu
relativní vlhkost vnitřního vzduchu
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Složka č. 6 – Stavební fyzika
Stavební fyzika
Příloha č. 1 – Součinitel prostupu tepla, teplotní faktor vnitřního povrchu, pokles dotykové
teploty
Příloha č. 2 – Energetický štítek obálky budovy
Příloha č. 3 - Nejnižší povrchová teplota a teplotní faktor v koutě
Příloha č. 4 – Tepelná stabilita v letním a zimním období
Příloha č. 5 – Akustika
Příloha č. 6 – Výpočet činitele denní osvětlenosti
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