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 ABSTRAKT  
Cílem diplomové práce je návrh nové administrativní budovy s klientským 

provozem. Budova je navržena s ohledem na požadavky pro budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie. Součástí projektu je i kompletní požárně bezpečnostní 

řešení objektu a průkaz energetické náročnosti budovy. Diplomová práce je 

zpracována formou dokumentace pro provádění stavby.  

 
 

KLÍČOVÁ SLOVA  
budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dokumentace pro realizaci projektu, 

administrativní budova, monolitická konstrukce, vytápění, ventilace  

 
 

ABSTRACT  
The aim of the diploma thesis is to design a new office building with client 

operation. The building is designed with requirements for buildings with almost 

zero energy consumption. The project also includes a complete fire safety solution 

for the building and a certificate of the building&apos;s energy performance. The 

diploma thesis is processed in the form of documentation for execution of the 

project.  

 
 

KEYWORDS  
buildings with almost zero energy consumption, documentation for execution of 

the project, office building, monolithic construction, heating, ventilation 
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ÚVOD 

Cílem práce je návrh administrativní budovy s klientským provozem.  

   Objekt je navržen jako šestipodlažní s jedním podzemním a pěti 

nadzemními podlažími. 

Provozně je objekt rozdlělen na několik celků s různým provozem. 

  Zastřešení je řešeno plochými střechami a terasami. 

Novostavba administrativní budovy je umístěna v katastrálním území Brno – Černá 

Pole (610771) na parcelách číslo 465/34; 465/15; 465/74; 465/73; 465/109 

Stavba svým charakterem odpovídá požadavkům uzemního plánu. 

Diplomová práce je zpracována formou stavební části dokumentace pro 

provádění stavby s požárně bezpečnostním řešením a PENB. 

Návrh vychází z investičního záměru a návrhové studie, která je přílohou této 

práce. 

Dokumentace je zpracována v souladu s požadvky danými Stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb., 499/2006 Sb., č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a platných norem ČSN a EN. 

Diplomová práce se soustředí na návrh vhodné dispozice pro provoz 

administrativní budovy s klientským provozem, kancelářským a  technickým 

zázemím , s ohledem na orientaci ke světovým stranám. 

Dále vyhodnocuje energetickou náročnost budovy a požárně bezpečnostní řešení 

budovy. 

  



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Administrativní budova 

b) Místo stavby 

Adresa:  Porgesova 

   61200 - Brno 

Parcelní číslo:  465/34; 465/15; 465/74; 465/73; 465/109 

Katastr. Území: Černá Pole (610771)  

c) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je novostavba administrativní budovy 

s klientskou přepážkovou halou, technickým zázemím a drobným ubytovacím 

zázemím v podobě inspekčních pokojů. 

A.1.2. Údaje o žadateli / investorovi 

Jméno/název:  FAST VUT 

Sídlo:   Veveří 331/95 

   602 00 Brno 

IČ:   00216305 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zpracovatel dokumentace 

Jméno:  Tomáš Červinka 

Sídlo:   Návrší 178 

   66456 Blučina 

IČ:    08902747 

Email:   info@proingvest.cz 

Hlavní projektant: Tomáš Červinka 

   Tel.: +420 724 250 349 

   Email: cervinka.tom@gmail.com 

b) Odpovědný projektant 

Jméno:  Tomáš Červinka 

Autorizace:  ČKAIT xxxxxxx 

c) Zpracovatelé dílčí části projektové dokumentace 

Stavebně konstrukční řešení: 

Jméno:  Tomáš Červinka 

Sídlo:   Návrší 178 

   66456 Blučina 



IČ:    08902747 

Email:  info@proingvest.cz 

Požárně bezpečnostní řešení: 

Jméno:  Tomáš Červinka 

Sídlo:   Návrší 178 

   66456 Blučina 

IČ:    08902747 

Email:   info@proingvest.cz 

Technika prostředí staveb (ZTI, vzduchotechnika, vytápění, elektro atd.): 

Jméno:  Tomáš Červinka 

Sídlo:   Návrší 178 

   66456 Blučina 

IČ:    08902747 

Email:   info@proingvest.cz 

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

Stavební objekty: 

SO01 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

SO02 – PARKOVIŠTĚ – KLIENTI 

SO03 – PARKOVIŠTĚ – ZAMĚSTNANCI 

 

Inženýrské objekty: 

IO01 – PŘÍPOJKA PLYN NL 

IO02 – PŘÍPOJKA NN 

IO03 – PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 

IO04 – PŘÍPOJKA VODOVODU 

IO05 – PŘÍPOJKA CETIN 

 

Provozní soubory: 

PS01 – PREFA REGULAČNÍ STANICE STL/NL 

PS02 – PREFA TRAFOSTANICE VN/NN 

  

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH DOKLADŮ 

- Mapové podklady portálu města Brna 

- Mapové podklady Geoportál.cz 

- Návrhová studie vypracovaná  T.Červinkou v roce 2019 

- Investiční záměr vypracovaný  T.Červinkou v roce 2019 

- Vyjádření k existenci sítí provozovatelů sítí 

- Územní plán města Brna 

  



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Vybrané území se nachází v blízkosti křížení ulic Porgesova a třída Generála 

píky, v severní části Brno - Černá Pole .  

Toto umístení bylo zvoleno vzhledem k velmi dobrému napojení na obě dvě 

přilehlé ulice, což umožňuje dobrou dopravní dostupnost jak z centra tak z 

městského okruhu.  

Pozemek je mírně svažitý v aktuálním okamžiku zarostlý neudržovanou zelení. 

V blízkosti je vybudováno několik budov občanské vybavenosti a obytná budova v 

majetku města Brna.  

Dále zvolený pozemek navazuje na obslužné komunikace stávajícíh budov, kde 

se uvažuje napojení budované parkovací plochy pro navrhovaný záměr. 

b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Dle platného územního plánu je záměr navržen na plochách s plánovaným 

využitím pro smíšené plochy obchodu a služeb – tyto plochy jsou urřeny k umístění 

obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně neruší 

bydlení.  

Záměr tedy vyhovuje požadavkům územního plánu. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Dle platného územního plánu je záměr navržen na plochách s plánovaným 

využitím pro smíšené plochy obchodu a služeb – tyto plochy jsou urřeny k umístění 

obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně neruší 

bydlení.  

Záměr tedy vyhovuje požadavkům územního plánu. 

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území  

Stavba je navržena v prostoru blízkém geologicky aktivnímu podloží, vzhledem 

ke struktuře podloží se nedoporučuje vsakování dešťových vod, je tedy nutná 

vyjímka pro možné odkanalizování těchto vod do stávající retenční rýhy za severní 

částí stavebních pozemků nebo přímo do kanalizačního řádu. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Připomínky dotčených orgánů jsou zahrnuty v dokladové části  

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický průzkumný vrt 439807 a 442034 – v hloubkách 3- 15m 

se náchází nesouvislá vstva pevného písčitího jílu, lokálně s příměsemi vápenců.  



Na východ od zvoleného území se nachází oblast s nestabilními svahy je proto 

doporučeno zakládání na pilotách. 

Dle radonové mapy je ve zvoleném území radonový index nízký (Hornina: jíl; 

Typ horniny: sediment nezpevněný;Geneze: marinní; Eratém:kenozoikum; 

Útvar:neogén; Soustava:Karpaty; Oblast:karpatská předhlubeň) 

Hladina spodní vody je v hloubce větší než 20m na zakládání stavby má vliv 

zanedbatelný 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Parcela se nachází v ochr.pásmo 

nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam 

Parcela se nenachází ve zvláště chráněném území. 

Jiné ochrany 

 Parcela se nenáchází v jiném chráněném prostoru radiokomunikací ani 

letového provozu 

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

Parcela se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 

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

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít dopad na okolní stavby a neovlivní ochranu okolí.  

Odtokové poměry v oblasti budou změněny na zastavěné ploše – voda z těchto 

ploch a střech objektů bude odvedena z území , vzhledem k narušení horních vstev 

zeminy stavbou a blízkosti nestabiních svahů není doporučeno vsakování.  

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba vyžaduje povolení kácení, aktuálně je území hustě porostlé 

neudržovanou vegetací převážně souvislým porostem keřů s občasným výskytem 

menších stromů  

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcely mají registrované BPEJ 20700 a 20710.  

l) Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba je varžena jako bezbarierové přístupná 

Napojení se uvažuje rozšřením stávající obslužné komunikace na nově 

budované klientské parkoviště před hlavním vstupem do budovy. 

Dále se uvažuje s napojením na stávající komunikaci při vjezdu na 

parkoviště areálu budovy Zone4You zde bude vybudována odpočka pro vjezd do 

podzemní garáže a na parkoviště zaměstnanců navrhovaného provozu. 

Z hlediska napojení na tech. Infrastrukturu se uvažuje: 

 napojení novou přípojkou plynu NN na stávající rozvod STL plynu  

prostřednictvím nově zbudované regulační stanice  



 napojení novou přípojkou NN na stávající rozvod VN prostřednictvím 

nově budované trafostanice  

 nová přípojka kanalizace na stávající rozvod jednotné kanalizace  

 nová přípojka Vodovodu 

 Nová větev VO napojena na stávající rozvod osvětlení obslužných 

komunikací v areálu Zone4You. 

 Nová přípojka CETIN 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba vyžaduje související investice v podobě zbudování regulační stanice 

plynu STL/NT a trafostanice VN/NN  

n)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umisťuje 

Najdi zde: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/  

P.č.:  465/73 

Obec: Brno 582786  

Katastrální území: Černá Pole 610771  

Číslo LV: 10001   

Výměra [m2]: 285   

Druh pozemku: Orná půda  

Vlastník: 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 Brno 
  

P.č.:  465/74 

Obec: Brno 582786  

Katastrální území: Černá Pole 610771  

Číslo LV: 5049   

Výměra [m2]: 67   

Druh pozemku: Orná půda  

Vlastník: 
Tuček Podsedníková Lea Mgr., Tučkova 779/8, 

Veveří, 60200 Brno 
  

P.č.:  465/15 

Obec: Brno 582786  

Katastrální území: Černá Pole 610771  

Číslo LV: 10001   

Výměra [m2]: 2109   

Druh pozemku: Orná půda  

Vlastník: 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 Brno 
  

P.č.:  465/34 

Obec: Brno 582786  

Katastrální území: Černá Pole 610771  

Číslo LV: 10001   

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


Výměra [m2]: 1425   

Druh pozemku: Orná půda  

Vlastník: 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 Brno 
  

P.č.:  465/109 

Obec: Brno 582786  

Katastrální území: Černá Pole 610771  

Číslo LV: 10001   

Výměra [m2]: 424   

Druh pozemku: Orná půda  

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Stavbou vznikne ochranné pásmo dané požadavky stavebního zákone na odstupy 

staveb,  

Dále pak vznikdnoou ochranná pásma kolem přidruženách staveb Regulační 

stanice plnu STL/NTL 

 A trafostanice VN/NN dle přáslušných předpisů.  

Dále pak v důsledku zásahu PNP na prostor mimo pozemek investora vzniká 

pásmo odstupu vyplývajícího z požárně bezpečnostního řešení (majitel zasaženého 

pozemku musí být o této skutečnosti informován a v rámci souhlasu se stavbou se 

k ní vyjádřit) 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

p) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu 

q) Účel užívání stavby 

Jedná se o administrativní budovu s plánovaným provozem pojišťovny s bežným 

provozem kanceláří a hlavní přepážkové haly.  

Plánovaný provoz je omezen pracovní dobou na pracovní dny mezi 8:00-18:00  

Tento provoz je doplněn technickým a technologickým zázemím provozu a 

obslužné infrastruktury 

r) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 



s) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Požadavek dle 398/2009 Sb. na bezbarierovou dostupnost všech veřejně 

přístupných prostor objektu je splněn. 

t) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokladová část 

u) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Parcela se nachází v ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny, rezervace, 

nemovité národní kult.památky 

Parcela se nenachází ve zvláště chráněném území. 

Jiné ochrany 

Parcela se nenáchází v jiném chráněném prostoru radiokomunikací ani 

letového provozu 

v) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha   836,5 m2 

Obestavěný prostor  12 840 m3 

Užitná plocha celkem:  3546,7 m2 

 Kanceláře    1930 m2 

 Ubytování    210 m2 

 Technické a komunikační prostory  1406,7 m2 

Zastavěná plocha zpevněných ploch  2128,24 m2 

 Parkoviště klienti   1010,32 m2 

 Parkoviště zaměstnanci  1117,92 m2 

V provozních hodinách se uvažuje až 310 osob  

Z toho 110 klientů a 200 zamestnanců 

w) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Předpokládaná spotřeba zemního plynu:  133,40 MWh 

Předpokládaná spotřeba elektrické energie:     83,50 MWh 

Množstí dešťových vod ze strech:     21,45 l/s 

Množstí dešťových vod ze spev. ploch:   63,84 l/s 

Množství odpadních splaškových vod:      8,50 l/s 

x) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Výstavba bude provedena v jedné etapě 

y) Orientační náklady stavby. 

Odhad ceny realizace hlavního stav. Objektu: 



Cena za 1m3 obestavěného prostoru dle cenových ukazatelů ve stavebnictví: 

7945,-Kč 

Odhadovaná výše investice je: 102 013 800,-Kč 

 

Odhad ceny realizace zpevněných ploch: 

Cena za 1m3 obestavěného prostoru dle cenových ukazatelů ve stavebnictví: 

1895,-Kč 

Odhadovaná výše investice je:     4 033 015,-Kč 

 

 

  



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. ÚČEL OBJEKTU 

Jedná se o administrativní budovu navrženou pro provoz pojišťovny v přepážkovou 

klientskou halou. 

2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ  

Budova je navržena jako obdelníková 6ti podlažní s jedním podzemním a 5ti 

nadzemními podlažími.Ze hmoty budovy vystupuje prosklený plok schodiště. 

Hmota budovy je rozdělena pásovými okny a lininí barevně odlišných plechových 

žaluziových kastlů. 

Fasáda je provetrávaná s pohledovou vrstvou z cemento-vláknitých desek. 

Budova je orientována k severo-západu 

V podzemním podlaží jsou umísteny garáže. 

1NP je technologické a skladové podlaží s rozvodnou elektro, strojovnou VZT a 

archivy 

2NP-4NP – jsou kancelářská podlaží ve 2NP je klientská přepážková hala , 

v ostatních prostorách jsou samostatné kanceláře a sociálníí zázemí. 

5NP – je rozdeleno na Inspekční pokoje sloužící pro krátkodobé ubytování včetně 

terasy  v levém části a kotelnu s terasou pro hlavní VZT jednotku v pravé části. 

 

3. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Na budovu se vztahují požadavky na bezbarierovy přístup do veřejné části dle 

Vyhlášky č. 398/2009 Sb. § 2 pís. B . . 

Tyto požadavky jsou v návrhu zohledněny a splněny 

4. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 

PLOCHY 

Zastavěná plocha   836,5 m2 

Obestavěný prostor  12 840 m3 

Užitná plocha celkem:    3546,7 m2 

 Kanceláře    1930 m2 

 Ubytování    210 m2 

 Technické a komunikační prostory  1406,7 m2 

Zastavěná plocha zpevněných ploch  2128,24 m2 

 Parkoviště klienti   1010,32 m2 

 Parkoviště zaměstnanci  1117,92 m2 

V provozních hodinách se uvažuje až 310 osob  

Z toho 110 klientů a 200 zamestnanců 



5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

5.1. PRÁCE HSV 

5.1.1. Zemní práce 

Před stavbou bude sejmuta ornice. 

Budova je zasazena do mírného svahu a má jedno podzemní podlaží.  

Část vykopané zeminy bude použita pro vyrovnání terénu pro vybudování 

parkoviště pro klienty před objektem a obslužné parkovací plochy pro 

zaměstnance v severo-západní části pozemků. Nevyužitá zemina bude odvezena 

na skládku. 

5.1.2. Základové konstrukce 

Vzhledem k blízkosti nestabilního svahu je nutné hlubinnné zakládání proto je 

navržena síť pilot průměru 900mm a 600mm do hloubky 9-12m. 

Tato je doplněna železobetonovou deskou tlouštky 300-600mm 

Pod základovou deskou je hutněný štěrkový podsyp pro vyrovnání podkladu a  

podkladový beton 100m který je zarovnán s horní rovinou hlav pilot, na tento je 

nataveno hydroizolační souvrství. 

5.1.3. Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými stěnami v 1PP-1NP. 

Dále pak výtahové šachty a obvodové stěny vystupujícího schodišťového 

prostoru. 

Hlavní nosné svislé konstrukce jsou železobetonové sloupy monolitického 

skeletu v jednotné dimenzi 400x400mm 

5.1.4. Svislé nenosné konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce jsou vyzdívky skeletu zhotovené z porobetonového 

zdiva tloušťky 300mm doplněné minerální izolací s ochrannou difuzní folií a 

konstrukcí provetrávané fasády s pohledovou vrstvou z cemento-vláknitých 

desek. 

5.1.5. Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickými deskamy v rámci 

monolitického skeletu. 

Je uvažována deska tloušťky 250mm, pod střechou nad terasamy 4NP pak 

300mm 

5.1.6. Komíny 

V budvě není navžen komín, vzhledem k umístění kotelny v posledním 

nadzemním podlaží a volbě plynového kondenzačního kotle jako zdroje 

vytápění není nutný. 



5.1.7. Schodiště 

Schodiště je navrženo jako monolitické a je součástí ztužujícího jádra stavby. 

5.1.8. Střecha 

Střechy a terasy jsou navrženy jako jednovrstvé konstrukce se skladbou: 

Nosná žb deska s nataveným SBS pásem jako parotěsnou folií, Tepelnou izolací 

z Expandovaného polystyrenu ve 3ech vrstvách první vrstva je 80mm EPS 100, 

druhá vrstva je tvořena spádovými klíny min 20mm EPS 100, a poslední vrstva 

pod HI je 60mm EPS 150. Hydroizolační vrstva je tvořena PVC folií doplněnou 

z obou stran geotextilií min 300g/m2, tato není kotvena, HI vrstva je přitížena 

min 100mm plaveným říčním kamenivem 16/32 nebo na terasách pak 

betonovou dlažbou 500*500*50 na rektifikačních terčích. 

5.2. PRÁCE PSV 

5.2.1. Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je tvořena hydroizolačním suvrstvím 

modifikovaných asfaltových plošně natavených pásů. Jednoho modifikovaného 

SBS asfaltového pásu s vložkou z polyesterové rohože, a druhý podkladní pás 

s vložkou ze skelné tkaniny. 

Izolace střech je provedena UV a teplotně stabilní PVC folií . 

5.2.2. Tepelné izolace 

Tepelné izolace podzemních částí stavby jsou tvořeny Extrudovaným 

polystyrenem v tloušťce 100mm – plošně lepeno 

Obvodové stěny jsou izolovány hydrofobizovanou minerální vatou v mocnosti 

160mm – lepeno a bodově kotveno 

Střechy jsou izolovány třemy vrstvamy EPS 80mm; 20-150mm;60mm 

 

5.2.3. Zvukové a kročejové izolace 

Kročejové izolace v podlahách jsou tvořeny podlahovým polystyrenem 

v mocnosti 60-70mm 

Příčky s požadavkem na útlum mezi kancelářemy jsou navrženy 

z vápenopáskových tvárnic 150mm  nebo jako sádrokartonové příčky 100mm se 

zdvojeným opláštěním jedné strany. 

5.2.4. Podhledy, sádrokartonářské práce 

podhledy jsou tvoženy minerálními akustickými kazetamy. 

Sádrokartonové příčky 100mm se zdvojeným opláštěním jedné strany. 

V Místech přechodu mezi požárními úseky jsou klasické SDK desky nahrazeny 

deskami se zvýšenou požární odolností.  



Sádrokarotnové kosntrukce instalačních předstěn v sociálním zázemí jsou 

opláštěny vodě odolnými deskami . 

5.2.5. Podlahy 

1PP – v podzemních garážích je podlaha tvožena pouze otěruodolným 

epoxidovým povlakem s protiskluzovou úpravou vsypem a chemickou odolností 

určenám pro pojezd vozidly. 

1NP – v technickém podlaží je podlaha navržena jako težká plovoucí s pochozí 

vrstvou z epoxidového nátěru s protiskluzovou úpravou. 

Strojovna VZT a strojovny výtahů – epoxid odolný proti olejům 

elektro-rozvodna – pochozí vrstva je tvožena gumovými pásy 

Sociální zázemí ve všech patrech  a Kotelna má pochozí vrstvu tvoženou 

keramickou protiskluznou dlažbou 

 V kancelářských a ubytovacích prostorách je navržen zátěžový koberec. 

 

 

5.2.6. Výplně otvorů 

Okna 

okna jsou varžena jako pásové systémové výplně se střídáním výklopných a 

fixních segmentů. Jedná se o izolační trojskla s U=0,7 s hliníkovým rámem 

s U=<1,1 

Dveře 

Dveře do tecnických, nevytápěných a venkovních prostor jsou navženy jako 

ocelové s výplní PUR, na terénu jsou doplněny bezpečnostním kováním.  

Na hranici chráněnné únikové cesty typu B jsou tyto dveře opatřeny 

samozavíračem a padacím těsnícím prahem a panikovým kováním. 

Ostatní vtniřní dveře bez požadavku na požární odolnost a TI jsou navrženy jako 

voštinové.  

Prosklené stěny 

Prosklená stěna kolem schodiště je navržena jako lehký obvodový plášt 

s nosnou hliníkovou konstrukcí , toto řešení bude předmětem vyparacování 

dílenské dokumentace konkrétním dodavatelem. 

Skleněné výplně jsou tvořeny izolačním trojsklem z bezpečnostního skla.  

Požární uzávěry 

Každé potrubí VZT na rozhraní PÚ je opatřeno požární klapkouv požadované 

pož. Odolnosti.  

Prostupy instalací na rozhraních PÚ jsou opatřeny požárními ucpávkami 

v požadované odolnosti 

Dveře hranici chráněnné únikové cesty typu B jsou opatřeny samozavíračem a 

padacím těsnícím prahem a panikovým kováním. 



 

5.2.7. Truhlářské konstrukce 

v této fázi dokumentace nejsou zahrnuty , nebo jsou součástí dodávek 

atypických výrobků 

5.2.8. Zámečnické konstrukce 

Veškerá zábradlí na schodištích, žebříky pro přistup na střechy a zábradlí na 

terasách 

5.2.9. Klempířské konstrukce 

Parapety a oplechování žaluziových kastlíků, oplechování atik a fasádních 

detailů 

5.2.10. Vnější povrchové úpravy 

Vnější plášť budovy je tvořen provětrávanou fasádou z cementro vlaknitých 

desek zavěšených na nosném ocelovém roštu. 

5.2.11. Vnitřní povrchové úpravy 

vnitřní povrchy jsou tvořeny v technických prostorách pohledovým betonem a 

tenkovrstvou omítkou s bílou omyvatelnou malbou. 

V sociálním zázemí je keramický obklad 

Kancelářské a obytné prostory mají povrchvou úpravu stěn v podobě 

tenkovrstvé omítky s bílou malbou. 

Strop je z minerálních kazet ve velkoplošných kancelářích a klientské hale je 

podhled akustický. 

 

5.2.12. Malby a nátěry 

v kancelářskách prostorách malba bílá, 

v technických prostorách malba bílá omyvatelná 

6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 

VÝPLNÍ OTVORŮ 

konstrukce popis pozadavek Dop. 

hodnota 

Vypočtené U Splnění/n

esplnění 

Obvodová 

stěna pod 

terénem 

Provětrávaná 

fasáda 

+160mm 

minerální 

vaty+vyzdívka 

Ytong 300 

0,3 0,25 0,17 Splněno 

Obvodová 

stena nad 

terénem 

Ochranné 

souvrství 

+100mm 

0,85 0,6 0,32 Splněno 



XPS+hydroizol

ační 

souvrství+žele

zobeton 300 

Podlaha na 

zemině do 

nevtápěného 

prostoru 

Chemicky 

odolný 

epoxid+železo

betonová 

deska 300mm 

Bez 

požadavku 

Bez 

požadavku 

1,335 Splněno 

Podlaha 

temeprovanéh

o prostoru na 

zemině  

Epoxid+hutná 

beton 

50mm+EPS15

0 140mm+HI+

ŽB 600mm 

0,45 0,3 0,254 Splněno 

Podlaha mezi 

nevytápěným a 

vytápěným 

prostorem 

Epoxid/dlažba 

+ betonová 

mazanina 

60mm+EPS 

70mm+ŽB 

deska 300mm 

+ minerální 

vlna 100mm 

1,05 0,7 0,207 Splněno 

Podlaha/strop 

mezi 

vytápěným a 

temperovaným 

prostorem 

Dlažba/kober

ec + betonová 

mazanina 

60mm+EPS15

0 70mm+ŽB 

250mm 

0,75 0,5 0,308 Splněno 

Střecha/ Terasa 

nad vytápěným 

prostorem 

Prané říční 

kamenivo/bet

. Dlažba + PVC 

HI+EPS150/10

0 -150-X mm 

+ SBS 

asfaltový pás 

+žb deska 

300mm 

0,24 0,16 0,133 Splněn 

7. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO-

GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

Vzhledem k blízkosti nestabilního svahu je nutné hlubinnné zakládání proto je 

navržena síť pilot průměru 900mm a 600mm do hloubky 9-12m. 

Tato je doplněna železobetonovou deskou tlouštky 300-600mm 

Pod základovou deskou je hutněný štěrkový podsyp pro vyrovnání podkladu 

a  podkladový beton 100m který je zarovnán s horní rovinou hlav pilot, na 

tento je nataveno hydroizolační souvrství. 



8. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Budova svým provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

9. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Napojení se uvažuje rozšřením stávající obslužné komunikace na nově 

budované klientské parkoviště před hlavním vstupem do budovy. 

Dále se uvažuje s napojením na stávající komunikaci při vjezdu na 

parkoviště areálu budovy Zone4You zde bude vybudována odpočka pro vjezd do 

podzemní garáže a na parkoviště zaměstnanců navrhovaného provozu. 

10. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Budova je svým umístěním oddělena zelení od stávajících rušných komunikací, 

což mírně omezuje množství prachu. 

Budova je v pásmu vyššího hlukového zatížení od silnic třída Generála Píky a 

Porgesova – toto bylo zohledněno při návrhu vnějšího pláště budovy a výplní 

otvorů volbou skladeb s vyšším útlumem aby byly splněny hyg. požadavky pro 

pracovní prostředí. 

Pro ochranu před přehříváním interiérů je navržen stínící systém venkovních 

žaluzií 

11. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Obecné požadavky na výstavbu jsou návrhem dodrženy 

  



ZÁVĚR 

Předmětem práce je návrh administrativní budovy, jako novostavby na 

reálných pozemcích vyhrazených obdobné zástavbe územním plánem. 

Budova svým vzhledem, účelem i technickým a materiálovým řešením 

odpovídá stávající zástavbě v místě plánované výstavby s ohledem na ekonomiku a 

funkčnost. 

Dokumentace je vypracována v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. 

Práce svým zpracováním odpovídá  zadání. 
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