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ABSTRAKT  

Práce se zabývá návrhem novostavby administrativní budovy, která by měla sloužit 

jako sídlo středně velké společnosti o přibližném počtu 100 zaměstnanců.  

Administrativní budova, o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, by svou 

koncepcí měla splnit požadavky rozrůstající se firemní struktury, firemní reprezentace 

a moderního pracovního prostředí.  

Obdélníkový tvar objektu umožňuje budoucí přestavby a modernizace dispozičního 

řešení objektu a zároveň usnadňuje řešení technického vybavení.  

Na 870 metrech čtverečních prvního nadzemního podlaží se nachází nejen zázemí pro 

zaměstnance a klienty společnosti, ale také část technického zázemí objektu. Podzemní 

podlaží je koncipováno jako sklad, technické zázemí a kryt civilní ochrany. Ve druhém 

nadzemním podlaží jsou umístěny prostory pro zaměstnance a vedení společnosti. 

Nosný systém objektu je tvořen železobetonovou monolitickou skeletovou konstrukcí. 

Obvodový plášť podzemní části je navržen z železobetonových monolitických stěn, 

přičemž obvodový plášť nadzemní části je z keramických tvarovek. 

Fasáda budovy je kombinací hladkých hliníkových panelů, hliníkových oken a prosklené 

fasády s průhlednou i neprůhlednou částí. Hlavní karuselový vstup je umístěn 

v prosklené části fasády.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

administrativní budova; novostavba; kryt civilní ochrany; monolitická skeletová 

konstrukce; částečně prosklená fasáda  

ABSTRACT  

The thesis deals with design of new administrative building, which supposed to serve 

as headquarters of midsize company with approximately 100 employees.  

Concept of the building with two overground floors and basement would meet 

requirements of growing corporate structure, company representation and modern 

working environment.  

Rectangular shape of the building allows future dispositional reconstruction and 

modernization. This layout allows to simplify solution of technical equipment. 

On the first floor of 870 square meters is facility for employees and clients located 

including technical background of the building as well. The underground floor 

is designed as storage, technical background and civil protection shelter. On the 

second floor are employees and management´s space located.  

The structural system of the building is composed of reinforced concrete skeletal 

structure casted in situ. Cladding of the underground section is designed as monolithic 

concrete walls. Upper part cladding is designed as ceramic masonry walls. 

The building facade is a combination of smooth aluminium panels, aluminium 

windows and glass facade with transparent and opaque parts. The main carousel entry 

is located in the glass facade part.  

KEYWORDS  

administrative building; new-building; civil protection shelter; monolithic skeletal 

structure; partial glass facade  
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1   Úvod  

 Cílem tohoto projektu bylo navrhnout objekt administrativní budovy, která by m�la 

sloužit jako sídlo st�edn� velké spole�nosti o p�ibližném po�tu 100 zam�stnanc�. 

Administrativní budova m�la disponovat malokapacitním krytem civilní ochrany. ��
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2   Pr�vodní zpráva 

2.1   Identifika�ní údaje�

2.1.1   Údaje o stavb� 

 a) název stavby 

  Administrativní budova 

 b) místo stavby 

  adresa:   ul. Kaminského 

     724 00 Ostrava 

  katastrální území: Nová B�lá 

  parcelní �ísla:  1653/1, 567/2 

2.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Ultimate Progress Austria Ltd 

 zastoupeno pobo�kou v �R 

 Ultimate Progress spol. s r.o. 

 28. �íjna 120 

 702 00 Ostrava 

2.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Lukáš Adámek 

 Ostravice 167 

 739 14 Ostravice 

2.2 Seznam vstupních podklad� 

� a) studie 

 b) p�íslušné �SN, �SN EN a vyhlášky 

 c) stanoviska dot�ených orgán� 

2.3 Údaje o území 

 a) rozsah �ešeného území 

 Investor a majitel pozemk� má zájem v dané lokalit� vybudovat nové síldo 

�eské pobo�ky a administrativní budova je prvním z �ešených projekt� na daném 

území. Objekt je umíst�n na parcele �. 1653/1 v katastrálním území Nová B�lá. 

Hlavní práce v�etn� ZOV budou probíhat pouze na zmín�né parcele.  
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 b) údaje o ochran� území  

  Objekt se nenachází v chrán�ném území. 

 c) údaje o odtokových pom�rech 

 Terénní úpravy b�hem výstavby ani stav po uvedení objektu do provozu zásadn� 

neovlivní odtokové pom�ry lokality. 

 d) údaje o souladu s územním plánováním 

  Projekt je v souladu s ÚPD. 

 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

  Projekt DPS jsou v souladu s ÚR. 

 f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

  Projekt je v souladu s ÚPD. 

 g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

  Požadavky dot�ených orgán� jsou spln�ny. 

 h) seznam výjimek a úlevových �ešení 

  Není �ešeno. 

 i) seznam podmi�ujících a souvisejících investic 

  Stavbou dosud nevznikají další vazby. 

 j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby – dle katastru 

  p.�. 567/2 k.ú. Nová B�lá 

  p.�. 68/4 k.ú. Dubina u Ostravy 

  p.�. 71/123 k.ú. Dubina u Ostravy 

  p.�. 69/1 k.ú. Dubina u Ostravy 

  p.�. 597 k.ú. Nová B�lá 

  p.�. 581 k.ú. Nová B�lá 

  p.�. 582 k.ú Nová B�lá 

  p.�. 578 k.ú. Nová B�lá�

2.4 Údaje o stavb�  

 a) Nová stavba nebo zm�na 

  Jedná se o novostavbu administrativní budovy plánovaného areál� investora. 

 b) Ú�el užívání stavby 

  Stavba bude užívána pro administrativní ú�ely investora jako kryt civilní 

ochrany.  
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 c) Trvalá nebo do�asná stavba 

J  Jedná se o trvalou stavbu. 

 d) Údaje o ochran� stavby  

  Stavba není žádným zp�sobem chrán�na. 

 e) Údaje o dodržení požadavk� na bezbariérové užívání 

 Objekt je navržen v souladu s obecn� platnými technickými požadavky na 

bezbariérové užívání. 

 f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

  Požadavky dot�ených orgán� jsou spln�ny dle vyjád�ení. 

 g) Výjimky 

  Není �ešeno. 

 h) Navrhované kapacity: 

  Zastav�ná plocha: 973,35m2 

  Obestav�ný prostor: 13308,65 m3 

  Užitná plocha: 2622 m2 

  Po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti – 1PP, 1NP a 2NP 

  Po�et uživatel� – cca 70 

 i) Základní bilance stavby: 

  Pot�eby a spot�eby médií a hmot 

  Hospoda�ení s deš�ovou vodou 

  Množství produkovaného odpadu a emisí 

  T�ída energetické náro�nosti 

 j) Základní p�edpoklady realizace – �asové údaje, �len�ní na etapy 

  P�edpokládaný termín zahájení prací: 05/2017 

  P�edpokládaný termín ukon�ení prací: 08/2018 

  P�edpokládaná doba výstavby: 15 m�síc� 

 k) Orienta�ní náklady: 80 mil,- K�  

2.5 �len�ní na objekty a technologická za�ízení 

 Stavba není �len�na na technologické objekty. 

3   Souhrnná technická zpráva 

 Souhrnná technická zpráva je �ešena samostatnou p�ílohou B.00. 
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4   Záv�r 

 Cíle diplomové práce byly napln�ny dle zadání. Byla zpracována stavební �ást 

projektové dokumentace novostavby administrativního objektu ve stupni pro provedení 

stavby, dle platných právních p�edpis� a technických norem.  

5   Seznam použitých zdroj� 

- �SN EN 1992-1-1  Navrhování betonových konstrukcí 

- �SN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  

- �SN EN 13670 Provád�ní betonových konstrukcí 

- �SN EN 12792 V�trání budov - Zna�ky, terminologie a grafické zna�ky 

- �SN EN 1505 V�trání budov - Kovové plechové potrubí a armatury 

pravoúhlého pr��ezu 

- �SN EN 1506 V�trání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového 

pr��ezu 

- �SN EN 13779 V�trání nebytových budov - Základní požadavky na v�trací a 

klimatiza�ní systémy 

- �SN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany 

- �SN EN 60228 Jádra izolovaných kabel� 

- �SN 33 2000 Elektrické instalace nízkého nap�tí  

- �SN EN 60519 Bezpe�nost elektrotepelných za�ízení  

- �SN IEC 1200 Pokyn pro elektrické instalace 

- �SN EN 12464 Sv�tlo a osv�tlení – Osv�tlení pracovních prostor� 

- �SN EN 1838 Nouzové osv�tlení 

- �SN 33 2130 Elektrotechnické p�edpisy - Vnit�ní elektrické rozvody 

- �SN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého nap�tí  

- �SN EN 806-2 Vnit�ní vodovod pro rozvod vody ur�ené k lidské spot�eb� – 

�ást 2: Navrhování 

- �SN EN 1717 Ochrana proti zne�išt�ní pitné vody ve vnit�ních vodovodech a 

všeobecné požadavky na za�ízení na ochranu proti zne�išt�ní zp�tným pr�tokem 

- �SN EN 12056-1,2,3 Vnit�ní kanalizace 

- �SN EN 752 Odvod�ovací systémy vn� budov 
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- �SN EN 752-2 Venkovní systémy stokových sítí a kanaliza�ních p�ípojek - �ást 

2 : Požadavky 

- �SN 75 6760 Vnit�ní kanalizace 

- �SN 73 0873 Zásobování požární vodou 

- �SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení 

- �SN 75 6101 Stokové sít� a kanaliza�ní p�ípojky 

- �SN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- Zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí 

- Zákon �. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

- Zákon �. 174/68 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce 

- Zákon �.258/2000 Sb., o ochran� zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících 

p�edpis� 

- Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci 

- Na�ízení vlády �.148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 

hluku a vibrací 

- Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí 

- Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 

provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

- Na�ízení vlády �.168/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a 

pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i provozování 

dopravy dopravními prost�edky 

- Na�ízení vlády �.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní 

bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �.405/2004 

Sb. 

- Na�ízení vlády �.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zam�stnanc� p�i práci ve zn�ní na�ízení vlády �.523/2002 Sb. a �.441/2004 Sb. 
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- Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a 

dezinfek�ních prost�edk�. 

- Vyhláška MV �. 380/2002 Sb., k p�íprav� a provád�ní úkol� ochrany 

obyvatelstva 

- Vyhláška �ÚBP �. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajišt�ní 

bezpe�nosti práce a technických za�ízení 

- Vyhláška �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

6   Seznam použitých zkratek a symbol� 

EN Evropská norma 

�SN �eská státní norma 

NP Nadzemní podlaží 

PD Projektová dokumentace 

SO Stavební objekt 

PVC Polyvinylchlorid 

PUR Polyuretan 

DN Vn�jší pr�m�r 

SPB Stupe� požární odolnosti 

ŽB Železobeton 

TI Tepelná izolace 

HI Hydroizolace 

EPS Expandovaný polystyren 

XPS Extrudovaný polystyren 

B.p.v. Výškový systém – Balt po vyrovnání 

7   Seznam p�íloh 

P�íloha 1 - STUDIE 

   S.00 Technická zpráva 

   S.01 Situace M 1:500 

   S.02 P�dorys 1.PP M 1:200 

S.03 P�dorys 1.NP M 1:200 
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