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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace administrativní 
budovy v jiho-východní části Brna. Objekt má sedm nadzemních podlaží z toho pět 
nadzemních podlaží bude využíváno jako kancelářské prostory, jedno nadzemní podlaží 
bude sloužit pro komerční využití a gastronomii. V posledním nadzemním podlaží bude 
dojezd výtahu a technické zázemí pro vzduchotechniku. Nosný systém je navržen jako 
železobetonový skelet založený na železobetonové desce a pilotech. Fasáda je navržena 
jako lehká provětrávaná s obložením z lícových cihel. Pro tento objekt je zvolena 
jednoplášťová plochá střecha.  
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ABSTRACT  

The subject of the diploma thesis is the elaboration of the project documentation of 
an administrative building in the south-eastern part of Brno. The building has seven 
above-ground floors, of which five above-ground floors will be used as office space, 
one above-ground floor will be used for commercial use and gastronomy. On the last 
floor, there will be an elevator lift range and a technical background for air 
conditioning. The support system is designed as a reinforced concrete skeleton based 
on a reinforced concrete slab and pilots. The façade is designed as lightly ventilated 
with facing bricks. For this object, a single-shell roof area is selected.  
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Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby administrativního objektu, 
konkrétně je zaměřena na detailní a komplexní zpracování stavební části prováděcí 
projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

Cílem práce je navrhnout polyfunkční budovu s důrazem na její funkčnost, 
energetickou úspornost, technickou proveditelnost a hlavně soulad s platnými 
předpisy a nařízeními s využitím všech dosavadních zkušeností a znalostí získaných 
během studia i mimo něj. 

Práce se dělí na dvě části, na textovou část, kde jsou zařazeny zprávy, členěny 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. přílohy č. 6 - Rozsah dokumentace pro provádění 
stavby, tedy  zprávy  průvodní,  souhrnná  technická  zpráva  a  technická  zpráva  
v rozsahu určené zadáním. Dále práce obsahuje přílohovou část, která obsahuje 
architektonicko-stavební část, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní 
řešení a posouzení z hlediska stavební fyziky, vše v rozsahu zadání této diplomové 
práce. V neposlední řadě přílohová část obsahuje část přípravných a studijních částí, 
které byly vypracovány před zadáním dilomové práce a během jejího zpracovávání. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 
A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

A.1.1a)  Název stavby 
Administrativní budova O1 
 
A.1.1b)  Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
Areál Černovické terasy CTPark Brno-průmyslová zóna; Ulice Těžební 1, Brno-Černovice 627 
00 
p.č.  2828/256 2846/2 2828/247 2828/245 2846/21  
 
A.1.1c)  Předmět projektové dokumentace 
dokumentace k žádosti o povolení stavby (DSP) 
 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

A.1.2a)  Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Žadatelem není fyzická osoba. 
 

A.1.2b)  Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) 
Žadatelem není fyzická osoba. 
 

A.1.2c)  Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba) 
CTP Invest, spol. s r.o.  
Central Trade Park D1 
396 01 Humpolec 1571 
IČO 26166453 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

A.1.3a)  Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Bc. Petr Smejkal 
Oslavická 1842/11 
Velké Meziříčí 594 01 
 

A.1.3b)  Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů a 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Bc. Petr Smejkal 
Oslavická 1842/11 
Velké Meziříčí 594 01 
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A.1.3c)  Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace 
Bc. Petr Smejkal 
Oslavická 1842/11 
Velké Meziříčí 594 01 
 

A.2  Seznam vstupních podkladů 
- projektová dokumentace DUR 
- studie administrativní budovi O1 

- Inženýrsko - geologický průzkum řešeného území formou rešerše 
- Katastrální mapa 
- Stanovení radonového indexu pozemku: Dr.Jiří Valášek,Detekce Ionizujícího Záření, 

Babičkova 32 ,  613 00 Brno, únor 2005 
- Územní plán města Brna 
- Z HG studie mB bylo použito děl uvedených pod čísly 2139-2141, 2143, 2146, 2153-

2157, 2160 a 2162 
- Zadání investora 
- Informace o pozemku od investora 

 
 

A.3  Údaje o území 
A.3a)  Rozsah řešeného území 
Objekt administrativní budova O1 se stane součástí areálu CTPark Brno, který je situován 
v městskě části Brno Černovice v oblasti známé jako Černovické Terasy. Jedná se o 
průmyslový park, který zde vybudoval investor řešené stavby. 
Toto umístění představuje ideální prostor realizovat, na dnes již stabilizovaných plochách, 
záměr majitele společnosti CTP INVEST, spol. s r.o. výstavbu nového areálu, jako komerční 
území se vzájemně se doplňujícími funkcemi strategických služeb, administrativy, lehké 
výroby či skladových ploch, na straně druhé s cílem poskytnout co možná nejvíce komplexní 
služby potenciálním klientům a zároveň si v objektu zřídit kancelářské prostory pro svoje 
vlastní účely. 
Pozemek se nachází v průmyslové zóně v jiho-východní části města Brna. Jedná se o ideální 
místo pro výstavbu administrativní budovy s širším využitím. Objekt bude dobře dostupný 
s hlavního průtahu směrem do centra po ulici Olomoucká, která je vzdálená od místa výstavby 
300m. Jedná se tedy o strategické místo, kde se nyní nachází okolo 270tis.m2 průmyslové 
plochy a zároveň se zde nachází administrativní objekty, které skýtají pracovní místa pro více 
než 2,5 tisíce lidí. Budova má výbornou dostupnost  na dálnici D1, kdy je nájezd na ni vzdálen 
2,5km a zároveň se nyní projednává nový nájezd blíže k průmyslové zóně. Objekt bude 
umístěn v západní části průmyslové zóny přímo na kraji vjezdu do parku, tudíž bude sloužit 
jako orientační bod.  
 

A.3b)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Pozemky, na nichž je stavba projektována , není součástí ochranného  pásma žádného 
vodního zdroje, chráněného  území přirozené akumulace vod, ani se nenachází  v žádném 
jiném pásmu či území ve zvláštním režimu ochrany. 
Objekt ani pozemek v řešeném území nejsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky. Nejsou součástí památkové zóny ani památkové rezervace. 
Řešené území nepodléhá zvláštní ochraně. 
Podle mapy záplavových oblastí Jihomoravského kraje neleží objekt v záplavovém území. 
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zdroj: http://mapy.kr-jihomoravsky.cz/ 
 

A.3c)  Údaje o odtokových poměrech 
Areál CTPark Brno je v celé ploše hustě zastavěn pozemními objekty a zpevněnými plochami 
s minimální plochou zeleně s volným odtokem dešťových vod. Navrhovanou stavbou nebudou 
stávající odtokové poměry zhoršeny. 
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A.3d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas 

Navrhované řešení pro využití území je v souladu s platným Územním plánem města Brna 
(ÚPmB) ve znění pozdějších novel (včetně poslední rozsáhlé změny ÚPmB nazývané 
„Aktualizace ÚPmB“ vydané opatřením obecné povahy č. 3/2004, které nabylo účinnosti dne 
14.8.2014).V místě je možné vystavět průmyslové a smíšené provozy. 

 
Obr. 1 - platný ÚP 
 

A.3e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 
Projektová dokumentace  respektuje podmínky regulačního plánu, vydané rozhodnutí o 
umístění stavby. Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány. 
 

A.3f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Podmínky pro výstavbu jsou dány schváleným Územním plánem města Brna:  
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004 o závazných částech územního plánu města Brna ve 
znění pozdějších vyhlášek. 
Z hlediska obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 o závazných částech územního plánu města 
Brna ve znění pozdějších vyhlášek je navrhovaný záměr přípustný. 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem a v souladu s požadavky na využití území. 
Požadavky dotčených orgánů budou zohledněny v průběhu zpracování dokumentace nebo 
v dalších stupních projektové dokumentace. 
 
celková plocha areálu pozemku – 9.280m2 
zastavěná plocha SO 01 – 1.251m2 
zastavěná plocha zpevněných povrchů – 4.004m2 
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A.3g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů státní správy, vznesené v rámci územního řízení, jsou 
zapracovány v čistopise DUR, popřípadě zohledněny v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
 

A.3h)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci přípravy projektu nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 

A.3i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V rámci projektu nejsou známy žádné související a podmiňující investice. 
 

 A.3j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí) 

katastr / p.č. 
výměra 

v m2 
LV vlastník poznámka 

k.ú. Trnitá (okres Brno-město);610950 

2828/256 6984 323 

CTPark Brno, a.s. 
Central Trade Park D1 

1571 
39601 Humpolec 

Jiná plocha 
Ostatní plocha 

2846/2 2123 323 

CTPark Brno, a.s. 
Central Trade Park D1 

1571 
39601 Humpolec 

Jiná plocha 
Ostatní plocha 

2828/247 173 323 

CTPark Brno, a.s. 
Central Trade Park D1 

1571 
39601 Humpolec 

komunikace 
Ostatní plocha 

2828/245 254 323 

CTPark Brno, a.s. 
Central Trade Park D1 

1571 
39601 Humpolec 

Jiná plocha 
Ostatní plocha 

 
SO01 – ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT O1 
Objekt o zastavěné ploše 1.251m2; dotčené parcely 2828/256 
 
SO02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Celková plocha zpevněných ploch 4.004m2; dotčené parcely 2828/256; 2846/2; 2828/247 
 
SO03 - PRODLOUŽENÍ VODOVODU A PŘÍPOJKA 
Dotřené parcely 2828/256; 2828/245 
 
SO04 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
Dotřené parcely 2828/256; 2828/245 
 
SO05 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
Dotřené parcely 2828/256; 2828/245 
 
SO06 - PŘÍPOJKA HORKOVODU 
Dotřené parcely 2828/256; 2828/245 
 
SO07 - PŘÍPOJKA NN 
Dotřené parcely 2828/256; 2828/245 
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SO08 - PŘÍPOJKA SLP 
Dotřené parcely 2828/256; 2828/245 
 
SO09 - ZAOLEJOVANÁ KANALIZACE Z PARKOVIŠTĚ  
Dotčené parcely 2828/256; 2846/2 
 
SO10 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ SHZ 
Dotřené parcely 2828/256; 2828/245 
 
SO11 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
Dotřené parcely 2828/256; 2828/245 
 
SO12 - LAPÁK TUKŮ 
Dotřené parcely 2828/256 
 

A.4  Údaje o stavbě 
A.4a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Předmětem projektu je novostavba administrativního objektu O1 v areálu průmyslové zóny 
CTPark Brno. 
 
A.4b)  Účel užívání stavby 
Objekt bude sloužit převážně k pronájmům kancelářských ploch jako sídlo společností, 
projekčních ateliérů nebo jiných institucí.  
 

A.4c)  Trvalá nebo dočasná stavba 
Objekt je charakterizován jako trvalá stavba. 
 

A.4d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 
V řešeném území není vyžadována ochrana podle jiných právních předpisů. 
Kulturní památky se v řešené lokalitě nevyskytují. 
 

A.4e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 
zajištěno návrhem opatření podle vyhlášky č. 398/ 2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při návrhu stavby byl mimo jiné 
kladen důraz na dodržení těchto požadavků: 
 
Vstupy 
Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Hlavní křídlo 
dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. 
Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 
(2,0 %). 
Přístup do budovy se zajišťuje jako bezbariérový - bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstup 
je v úrovni komunikace pro chodce.  
 
Komunikace 
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce, přechody pro chodce a místa pro přecházení 
musí mít obrubník s výškou nášlapu maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce 
smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 
(2,0%). Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným 
sklonem menším než 1:2,5 musí být opatřen varovným pásem. Technické vybavení 
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komunikace musí být umístěno tak, aby byl na komunikacích pro chodce zachován průchozí 
prostor podél přirozené vodicí linie šířky minimálně 1500 mm, v odůvodněných případech 900 
mm (pouze lokální zúžení). Pro osoby na vozíku se jedná zejména o dodržení minimálního 
průchozího pásma (u stěny min.1200 mm, opt.1500mm, mezi stoly min 900mm). 
 
Manipulační prostor 
Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší 
než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je 
obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm. 
 
Povrchy pochozích ploch 
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí 
mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. 
 
Dveře 
Otvíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou 
jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky 
ovládaných. 
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže, než 800 mm nad podlahou musí být ve výšce 
800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; 
zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 
50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 
 
Hygienická zařízení 
V přízemí je též umístěno WC - ZTP. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s malou kapacitou 
a možností zaměstnávat osoby ZTP je navrženo jedno společné bezbarierové WC pro muže i 
ženy. WC bude přístupno z komunikačních prostor.  
Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. V kabině 
musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. Záchodová 
mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové 
mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí 
umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou 
výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, 
jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů 
je nutno použít pouze malé umývátko. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí 
být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo 
na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 
mm. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a 
ve výši 800 mm nad podlahou. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky 
nejméně 500 mm. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být 
použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve 
výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad 
podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. 
Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.    
Výškové rozdíly pochozích ploch nepřesahují 20 mm. Šířkou chodby 1200 mm v místě sloupu 
(nejužší průchod) jsou zajištěny požadavky pro minimální komunikační prostor. Dveře jsou 
navrženy šířky min.900 mm. 
 
Parkovací stání 
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být 
řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími 
plošinami. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a 
příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 
%). Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200 m, musí být 
zřízena odpočívadla o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a 
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nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 
postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 
3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání 
mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro 
vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. 
Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce 
a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu. 
Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) a příčný sklon nejvýše 
v poměru 1:40 (2,5%). Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, 
včetně bezpečnostních odstupů. Po dokončení výstavby zde bude vybudován parkovací dům 
viz situace. 
 
A.4f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů státní správy, vznesené v rámci územního řízení, jsou 
zapracovány v čistopise DUR, popřípadě zohledněny v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
 

A.4g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci přípravy projektu nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 

A.4h)  Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet 
uživatelů/pracovníků apod.) 
 
SO01 

  

Čistá 
podlažní 
plocha 

m2 

 Čistá 
kancelářská 

plocha 
m2 

Obchodní 
prostory 

m2 

Ostatní 
prostory 

m2  

1NP  1241 36 226 473 
2NP 1251 1125 0 131 
3NP 1251 1125 0 131 
4NP 1251 1125 0 131 
5NP 1251 1125 0 131 
6NP 1251 1125 0 131 
7NP 132 0 0 132 

CELKEM 7653 5661 226 1260 
Zastavěná plocha 1256 m2 
Obestavěný prostor 27854 m3 
Celkový uvažovaný počet zaměstnanců 893 
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VÝPOČET DOPRAVY V KLIDU: 
Potřeba parkovacích a odstavných stání je vypočítána dle požadavků ČSN 73 6110. 

 ( Brno) 

Druh stavby Účelová jednotka 
Množstv

í 

Počet 
úč. 

jednote
k na 1 
stání Po 

O
o 

Administrativa ("s malou návštěvností") 
kancelářská plocha 
m2 5661 35 

161,7
4 - 

Prodejní plochy (retail) Prodejní plocha m2 226 20 11,3 - 
N = O0 * ka + P0 * ka * kp 

N = 0 * 1,25 + 161,74 * 1,25 * 1 
součinitel vlivu stupně automobilizace 
ka 1,25     
součinitel redukce počtu stání kp  1,00     
suma odstavných stání OO 0,0     
suma parkovacích stání PO 173,04     
Celkový počet stání N 174     

 
V rámci SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy je podél objektu navrženo 96 parkovacích 
míst, zbytek v počtu 78 parkovacích stání je situováno do plánovaného parkovacího domu. 
Navržená parkovací stání pokryje požadovanou potřebu parkovacích ploch i s rezervou. 
 
A.4i)  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.) 
Celkový instalovaný elektrický příkon:         305kW 
- z toho napojené na DA           4,1 kW 
Celkový instalovaný topný výkon (voda):   537 kW 
Celkový instalovaný chladicí výkon (tep. čerpadlo):  169 kW  
Chladicí voda pro IJ     300 kW 
 
Tepelné ztráty objektu      167 kW 
Potřeba tepla: 
tepelné ztráty (ÚT)     167 kW  
potřeba tepla pro ohřev větracího vzduchu (VZT)  341 kW  
potřeba tepla pro dveřní clony nájemních ploch  195 kW 
celkem       703 kW 
 
Stanovení přípojného tepelného výkonu objektu dle ČSN 06 0310, příloha A.1 – vytápění 
objektu s přerušovaným větráním a ohříváním užitkové vody : 
a) QPŘIP = 0,7 . QTOP

  +   0,7 . QVET + QTV
  =  0,7 . 167 + 0,7 . 536 + 0 = 492 kW 

Výpočtová hodnota přípojného výkonu dle specifik provozu daného objektu : 
b) QPŘIP

Výpočet = 0,7 . QTOP
  +(1 . QVZT  + 0,5 . QDC) + QTV  =  0,7 . 167 +  (1.341+0,5.195)  + 0 = 

555 kW 
 
Odhad roční spotřeby tepla: 
Vytápění (ÚT)     247 MWh/rok 
Vzduchotechnika (VZT)    195 MWh/rok 
celkem      442 MWh/rok 
      1592 GJ/rok 
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Poznámky:  
při výpočtu roční spotřeby tepla pro ÚT bylo předpokládáno 12 hod. tlumeného vytápění 
(tt=15°C) 
při výpočtu roční spotřeby tepla pro VZT bylo předpokládáno 8 hod. plný provoz 
 
BILANCE CHLADU 
Potřeba chladu sestává pouze z potřeby chladu pro indukční jednotky osazené 
v kancelářských prostorech ve 2NP -6NP a pro FC+VZT jednotky určené pro klimatizaci retailů 
v 1NP budovy.  Vzduchotechnické jednotky kanceláří budou mít vlastní integrované zdroje 
chladu. Návrh kondenzačních jednotek včetně regulace a chladivového potrubí je předmětem 
projektu části VZT. Počty jsou odhadovány na základě konzultace s projektantem VZT. Pro 
přesné množství potřeby chladu je nutné zhotovit projekt VZT. 
FC 1NP+ IJ 2-6NP    300 kW 
VZT      62 kW 
Celkem      362 kW 
Odhad roční spotřeby chladu   1050 GJ/rok 
 
Energetické bilance 
Výpočet energetické bilance je proveden v souladu se stupněm zpracování PD: 

Spotřeba Pi [kW] β Ps [kW] 

Osvětlení 90 0,9 81 

Zásuvkové rozvody 300 0,5 150 

Ostatní spotřebiče 60 0,5 30 

VZT + MaR 131 0,9 117,9 

CHL 130 0,9 117 

ZTI 87 0,9 78,3 

SHZ 25 0,9 22,5 

Výtahy 40 0,75 30 

CELKEM 863  626,7 

 
Celkem instalovaný příkon Pi:    863kW 
Celkový soudobý příkon Ps:    626,7kW 
Součinnost β:      0,7 
Celkový příkon Ps:     439,4kW 
Výpočtový proud ve fázi:     634 A 
Hlavní DEON bude nastaven na     720 A. 
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NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝC 
VOD       
(na základě potřeby vody dle vyhl. 428/2001 ve znění 
48/2014)       

  
specifická potřeba 
vody počet  potřeba vody 

  m3/os.rok l/os.den osob l/den m3/h l/s 
Kancelářské budovy s WC a teplou vodou, bez sprchy 14 56 870 48 720,0 2,03 0,56 
Kancelářské budovy s WC a teplou vodou, se sprchou 18 72 23 1 656,0 0,07 0,02 
Stravování - vaření jídla, mytí nádobí 8 32 800 25 600,0 1,07 0,30 
Průměrná denní potřeba vody Qp     893 75 976,0 3,17 0,88 
Max. průtok splaškových vod Qhmax  khmax = 2,20    1,93 
Min. průtok splaškových vod Qhmin  khmin = 0,00    0,00 

Návrhový průtok   
Qn = 2 * Qhmax 
=     3,87 

Provozní doba (dny v roce)  dny = 250       
Předpokládaný roční úhrn splaškových vod   Qr = Qp * dny =  18 994,0   m3/rok 

 
 
 NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD ze střechy A3    
č. Intenzita návrhového deště (t=15 min.) i = 161,0 [l/s.ha]   
povodí - srážkoměrná stanice Brno, periodicita p = 0,5 [1/rok]   
  Typ povrchu F [m2] � Fred [m2] Q [l/s] 
1 Střechy 1 671 1,00 1 671 26,90 
  Celkem mimo ORL 1 671 1 1 671 26,90 
  Celkem: 1 671 1,00 1 671 26,90 
  Průměrný roční úhrn srážek: 543 mm 907 m3 
  Průměrný roční odtok:     907 m3 

 Přípustný odtok 10 l/s.ha 1,67 l/s 
      

BILANČNÍ VÝPOČET POTŘEBY VODY (dle vyhl. 428/2001 ve znění 48/2014) 

  specifická potřeba vody 
poče
t  potřeba vody 

  
m3/os.ro
k l/os.den osob l/den m3/h l/s 

Kancelářské budovy s WC a teplou vodou, bez 
sprchy 14 56 870 48 720,0 2,03 

0,5
6 

Kancelářské budovy s WC a teplou vodou, se 
sprchou 18 72 23 1 656,0 0,07 

0,0
2 

Stravování - vaření jídla, mytí nádobí 8 32 800 25 600,0 1,07 
0,3
0 

Průměrná denní potřeba vody Qp     893 75 976,0 3,17 
0,8
8 

Max. denní potřeba vody Qm  kd = 1,50 
113 
964,0 4,75 

1,3
2 

Max. hodinová potřeba vody Qh   kh = 2,10   9,97 
2,7
7 

Provozní doba (dny v roce)  dny = 250      

Předpokládaná roční úhrnná potřeba vody   Qr = Qp * dny = 18 994   

m3
/ro
k 
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VÝPOČET POTŘEBY VODY - nebytové budovy s rovnoměrným odběrem 
vody  
dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů čl. 
5.1.2b)     
Budovy s rovnoměrným odběrem vody 

počet 
z. p. 

jmenovit
ý výtok 

součinitel 
výtoku 

f*QA*√n 

Dřez 7 0,200 1,00 1,400 
Myčka nádobí 7 0,150 1,00 1,050 
Pisoár 15 0,150 1,00 0,581 
Sprcha 4 0,200 1,00 0,400 
Umyvadlo 29 0,200 1,00 1,077 
Výlevka 6 0,200 1,00 0,490 
Výtokový ventil DN 15 (1/2") 1 0,200 1,00 0,200 
Výtokový ventil DN 20 (3/4") 10 0,400 1,00 1,265 
Výtokový ventil DN 25 (1") 14 1,000 1,00 3,742 
WC s nádržkovým splachovačem 44 0,150 0,70 0,696 
Výpočtový průtok 125 QD = Σ(f*QA*√n) 8,801 
Velikost vodoměru   Qn (qp) = 1/2 Qmax 4,400 
(dle met. pokynu MZ 10 535/2002 – 6000)   Qn [m3/h] 15,842 

 
 
 NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD z parkoviště A3     
č. Intenzita návrhového deště (t=15 min.) i = 161,0 [l/s.ha]   
povod
í - srážkoměrná stanice Brno, periodicita p = 0,5 [1/rok]   
  Typ povrchu F [m2] � Fred [m2] Q [l/s] 
1 Komunikace s možností kontaminace RL 4402 0,80 352 20,87 
2 Chodníky 552 0,60 78 1,26 
3 Zelené plochy 92 0,15 14 0,22 
  Celkem přes ORL 1 842 0,75 1 388 22,35 
  Celkem: 1 842 0,75 1 388 22,35 
  Průměrný roční úhrn srážek: 543 mm 1000 m3 
  Průměrný roční odtok:     754 m3 

 Přípustný odtok 10 
l/s.h
a 1,84 l/s 

 
Posouzení volných kapacit stávajících ORL2 a ORL3: 

označ. navrhovaná 
odvodňovaná 
plocha 

souč. 
odtoku 

 
kapacita 
odlučovače 
max. 

skutečná 
stávající 
odvodňovaná 
plocha 

 skutečná 
stávající 
kapacita 
ORL při Q15 

min (161 
l/s.ha) 

navýšení 
plochy 
pro ORL 

souč. 
odtoku 

nový 
přítok 
na 
ORL 
při Q15 

min 
 m2  l/s m2 l/s    
ORL2 8 500 0,90 125 4 700 123,00 3778 0,80 116,76 
ORL3 10 300 0,90 180 8 620 150,70 2130 0,80 152,33 

 

A.4j)  Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
Předpokládané zahájení výstavby:   červen 2018 
Předpokládané dokončení výstavby: červen 2019 
Doba výstavby:   12 měsíců 
 

A.4k)  Orientační náklady stavby 
Předpokládané orientační náklady stavby jsou 500 mil. Kč.  
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A.5  Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 

SO 01 – ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT O1 
SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 03 – PRODLOUŽENÍ APŘÍPOJKA VODOVODU 
SO 04 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
SO 05 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
SO 06 - PŘÍPOJKA HORKOVODU 
SO 07 - PŘÍPOJKA VN 
SO 08 - PŘÍPOJKA SLP 
SO 09 - ZAOLEJOVANÁ KANALIZACE Z PARKOVIŠTĚ 
SO 10 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ SHZ 
SO 11 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
SO 12 – LAPÁK TUKU 
 
Průvodní zpráva DSP byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. a s přílohou č. 5 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o podrobnější úpravě projektové dokumentace pro ohlášení 
stavby nebo pro vydání stavebního povolení. 
 
V Brně 12.1.2018    Bc. Petr Smejkal 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Popis území stavby 
B.1a)  Charakteristika stavebního pozemku 
Objekt administrativní budova O1 se stane součástí areálu CTPark Brno, který je situován 
v městské části Brno Černovice v oblasti známé jako Černovické Terasy. Jedná se o 
průmyslový park, který zde vybudoval investor řešené stavby. 
Toto umístění představuje ideální prostor realizovat, na dnes již stabilizovaných plochách, 
záměr majitele společnosti CTP INVEST, spol. s r.o. výstavbu nového areálu, jako komerční 
území se vzájemně se doplňujícími funkcemi strategických služeb, administrativy, lehké 
výroby či skladových ploch, na straně druhé s cílem poskytnout co možná nejvíce komplexní 
služby potenciálním klientům a zároveň si v objektu zřídit kancelářské prostory pro svoje 
vlastní účely. 
Pozemek se nachází v průmyslové zóně v jiho-východní části města Brna. Jedná se o ideální 
místo pro výstavbu administrativní budovy s širším využitím. Objekt bude dobře dostupný 
s hlavního průtahu směrem do centra po ulici Olomoucká, která je vzdálená od místa výstavby 
300m. Jedná se tedy o strategické místo, kde se nyní nachází okolo 270tis.m2 průmyslové 
plochy a zároveň se zde nachází administrativní objekty, které skýtají pracovní místa pro více 
než 2,5 tisíce lidí. Budova má výbornou dostupnost  na dálnici D1, kdy je nájezd na ni vzdálen 
2,5km a zároveň se nyní projednává nový nájezd blíže k průmyslové zóně. Objekt bude 
umístěn v západní části průmyslové zóny přímo na kraji vjezdu do parku, tudíž bude sloužit 
jako orientační bod. Pozemek, na kterém je navrhovaný objekt situován je nyní prázdný bez 
využití. Dle územního plánu lze na tomto pozemku vybudovat budovy pro průmysl a smíšený 
provoz. 

B.1b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V této projektové dokumentaci se uvažuje s výsledky HGP, IGP a radonového průzkumu 

provedených u budovy E1 v blízkosti nového záměru 
Dále se čerpá z výsledků IGP, HGP a vsakovacích poměrů půdy provedených v roce 2010 

firmou GEOtest Brno a. s., tyto průzkumy byly provedeny pro ucelenou část v rámci 
Černovických teras. 

V říjnu 2011 byl rovněž proveden podrobný hydrogeologický průzkum firmou Aqua enviro 
s.r.o., posuzující možnosti vsakování dešťové vody i pro řešenou lokalitu 

V listopadu 2010 bylo firmou GEOtest a. s. proveden průzkum stanovující mocnosti 
skrývaného orničního materiálu, mimo jiné i v aktuálně řešeném území - z průzkumu 
vyplývá, že bude nutno skrýt 400mm horní vrstvy. 

Dále se v této PD využívá výškové zaměření terénu provedené v roce 2010 firmou GEO75 
s.r.o. 
Nejvíce je však čerpáno ze zjištěných údajů z průzkumu dělaným v září roku 2013 firmou Aqua 
enviro s.r.o., kdy byl udělán podrobný HGP a vsakovací zkoušky pro potřeby řešeného areálu 
E2. 
Při zahájením výstavby bude přizvána odpovědná osoba z Ústavu archeologické památkové 
péče a bude proveden archeologický průzkum přímo v místě stavby. 
Závěry výše vypsaných průzkumů budou zohledněny při návrhu nové budovy O1 všemi 
profesemi. 

B.1c)  Stávající a ochranná bezpečnostní pásma 
V rámci stavby budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, a podle vyjádření jednotlivých správců. 

Dotčené území nepatří do žádného území se zvláštním režimem ochrany přírody a 
krajiny. To znamená:  

Dotčené území není součástí přírodního parku. 
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 
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Zájmové území se nenachází v místě žádného lokálního, regionálního a nadregionálního 
územního systému ekologické stability.  
Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, dotčené území neleží v 
záplavovém území a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není 
součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dotčené území neleží ve 
zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb. 

B.1d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Podle mapy záplavových oblastí se objekt nenachází v záplavovém území. 

B.1e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Projekt nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 
Plánovaný záměr, vzhledem ke svému charakteru, bude mít minimální vliv na okolní zástavbu.  
Záměr sám o sobě nevyžaduje zvláštní nároky na dopravní infrastrukturu a doprava vyvolaná 
záměrem je pro danou oblast z hlediska hlukových emisí nevýznamná a nebude mít v 
posuzovaném území vliv na vznik nových nadlimitních stavů. Hluk ze záměru (tj. z 
instalovaných technologických zařízení na objektu záměru a z provozu na účelových 
komunikacích) prokazatelně splňuje definované hygienické limity jak pro denní, tak pro noční 
dobu. Hluk v období výstavby je řešitelný. 
Areál CTPark Brno je v celé ploše hustě zastavěn pozemními objekty a zpevněnými plochami 
s minimální plochou zeleně s volným odtokem dešťových vod. Navrhovanou stavbou nebudou 
stávající odtokové poměry zhoršeny. 

B.1f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje asanace ani demolice budov. Na pozemku se nachází pouze zeleň, tudíž 
nebude nutné odstraňování dřevin ani křovin. 

B.1g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavba neleží na parcelách s ochranou zemědělského půdního fondu. 
Stavba není na pozemcích určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

B.1h)  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Komunikační dostupnost lokality zástavby je možno charakterizovat jako dobrou s přímou 
vazbou na areálovou komunikaci a jejím prostřednictvím na další komunikační síť. Parkování 
a stání vozidel je uvažováno v dostatečném množství na zpevněné venkovní ploše před 
objektem a v rámci areálu. V budoucnu bude dále rozšířené parkování v budově parkovacího 
domu. 
Vodovodní přípojka PE d90 mm bude napojena na prodloužený areálový vodovodní řad PE 
90 mm, vedený pod areálovou komunikací, 
Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na areálovou splaškovou kanalizační stoku PVC 
200. 
Přípojky dešťové kanalizace (2 ks) budou napojeny na areálovou dešťovou kanalizační stoku 
PVC 300. 
STL plynovodní přípojka nebude vybudována, objekt nemá plynové spotřebiče. 
Kanalizace pro kontaminované vody z parkoviště bude napojena do areálové kontaminované 
kanalizace, na které je osazen stávající ORL. 
Přípojka horkovodu bude napojena na stávající horkovod PI DN40. 
Všechny dotčené inženýrské sítě jsou vedeny před navrhovaným objektem v areálové 
komunikaci. 
Areálové osvětlení a SLP bude přivedeno multikanálem 40x40 a napojeno na stávající síť, 
kde je poskytovatel O2. Připojení je nutné probrat a nechat potvrdit společností DIALCOM, 
která bude provádět i realizaci této přípojky.  
Elektřina bude napojena ze stávajícího kabelu VN: AYKY 3x240+120 do trafostanice uvnitř 
navrhovaného objektu. Měření se bude provádět na straně VN. 
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B.1i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Předpokládané zahájení výstavby: červen 2018 
Předpokládané dokončení výstavby: červen 2019 
Doba výstavby: 12 měsíců 
V rámci projektu nejsou známy žádné související a podmiňující investice. 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Objekt bude sloužit jako administrativní budova. 
 
SO01 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA O1 

  

Čistá 
podlažní 
plocha 

m2 

 Čistá 
kancelářská 

plocha 
m2 

Obchodní 
prostory 

m2 

Ostatní 
prostory 

m2  

1NP  1241 36 226 473 
2NP 1256 1125 0 131 
3NP 1256 1125 0 131 
4NP 1256 1125 0 131 
5NP 1256 1125 0 131 
6NP 1256 1125 0 131 
7NP 132 0 0 132 

CELKEM 7653 5661 226 1260 
Zastavěná plocha 1251 m2 
Obestavěný prostor 279854 m3 
Celkový uvažovaný počet zaměstnanců 893 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Celkové urbanistické a architektonické řešení je koncipováno v souladu s UP a požadavky 
investora. 

B.2.2a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stávající územní plán, navazující a související stavební záměry. 
Koncept využití – výrobní jednotky (lehká výroba a prodejní sklady), vnitroareálové 
komunikace a zpevněné plochy, parkové plochy.. 
Etapizace výstavby – zástavba je navržena tak aby umožňovala postupnou realizaci. 
Architektonický výraz navrhované zástavby vychází z účelu, pro který mají budovy sloužit. 
Funkční střízlivá architektura odrážející využití objektů pro lehkou výrobu, obchod, případně 
skladování s přihlédnutím ke kvalitním pracovním podmínkám pro zde pracující osoby a 
zároveň atraktivní pro návštěvy z řad veřejnosti a obchodních partnerů. 

B.2.2b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Prostorové uspořádání objektů Administrativní budovy navazuje na ortogonální, mřížový 
koncept řešení novostaveb v areálu CTPark a doplňuje objekty drobné výroby a skladů o 
maloobchodní a kancelářské prostory. 
Nosný systém administrativní budovy tvoří železobetonový monolitický skelet. Základní modul 
skeletu je 7,5x7,5 m a 6x7,5 m. Osový půdorysný rozměr objektu 21,96x60,96 m vychází 
z rastru tvořeného 3x8 moduly v obou směrech.  
Administrativní budovy jsou navrženy jako administrativní budovy s variabilní dispozicí 
pronajímatelnými plochami kanceláří a s maloobchodními pronajímatelnými plochami 
v přízemí. Objekt je navržen jako šestipodlažní. V každém podlaží se počítá s jedním 
hygienickým uzlem, společnými pro více nájemců v rámci jednoho podlaží. Parkování je 
zajištěno v areálu, kolem objektu podél uliční fasády. V objektu je navržen jeden hlavní vstup 
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s recepcí, a další vstupy do detailů, technických místností a únikové východy. Svislá 
komunikace je v objektu zajištěna trojicí osobních výtahů a dvěma schodišti. 
Administrativní prostory budou pronajímány jako zázemí společností zaměřeným na oblast 
služeb včetně center výzkumu a vývoje, obchodních oddělení apod.  
 
Fasády, materiálové a barevné řešení: 
Základní materiál neprůhledných ploch je režné zdivo. Jedná se o lisovanou cihlu vyzdívanou 
na tzv. divokou vazbou. 
Prosklené plochy jsou navrženy ze systémových AL profilů v šedém/ černém odstínu RAL 
9007. Veškeré konstrukce AL a klempířské výrobky budou ve stejné barvě. Režné zdivo bude 
v barvě tmavě šedá s žíhanými proužky.  
 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V navrhovaném objektu se žádná technologie výroby nenachází. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 
zajištěno návrhem opatření podle vyhlášky č. 398/ 2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při návrhu stavby byl mimo jiné 
kladen důraz na dodržení těchto požadavků: 
 
Vstupy 
Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Hlavní křídlo 
dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. 
Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 
(2,0 %). 
Přístup do budovy se zajišťuje jako bezbariérový – bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstup 
je v úrovni komunikace pro chodce.  
 
Komunikace 
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce, přechody pro chodce a místa pro přecházení 
musí mít obrubník s výškou nášlapu maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce 
smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 
(2,0%). Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným 
sklonem menším než 1:2,5 musí být opatřen varovným pásem. Technické vybavení 
komunikace musí být umístěno tak, aby byl na komunikacích pro chodce zachován průchozí 
prostor podél přirozené vodicí linie šířky minimálně 1500 mm, v odůvodněných případech 900 
mm (pouze lokální zúžení). Pro osoby na vozíku se jedná zejména o dodržení minimálního 
průchozího pásma (u stěny min.1200 mm, opt.1500 mm, mezi stoly min 900 mm). 
 
Manipulační prostor 
Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší 
než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je 
obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm. 
 
Povrchy pochozích ploch 
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí 
mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. 
 
Dveře 
Otvíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou 
jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky 
ovládaných. 
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže, než 800 mm nad podlahou musí být ve výšce 
800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; 
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zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 
50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 
 
Hygienická zařízení 
V přízemí je též umístěno WC – ZTP. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s malou 
kapacitou a možností zaměstnávat osoby ZTP je navrženo jedno společné bezbariérové WC 
pro muže i ženy. WC bude přístupno z komunikačních prostor.  
Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. V kabině 
musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. Záchodová 
mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové 
mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí 
umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou 
výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, 
jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů 
je nutno použít pouze malé umývátko. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí 
být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo 
na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 
mm. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a 
ve výši 800 mm nad podlahou. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky 
nejméně 500 mm. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být 
použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve 
výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad 
podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. 
Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.    
Výškové rozdíly pochozích ploch nepřesahují 20 mm. Šířkou chodby 1200 mm v místě sloupu 
(nejužší průchod) jsou zajištěny požadavky pro minimální komunikační prostor. Dveře jsou 
navrženy šířky min.900 mm. 
 
Parkovací stání 
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být 
řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími 
plošinami. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a 
příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 
%). Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200 m, musí být 
zřízena odpočívadla o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a 
nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 
postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 
3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání 
mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro 
vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. 
Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce 
a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu. 
Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) a příčný sklon nejvýše 
v poměru 1:40 (2,5%). Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, 
včetně bezpečnostních odstupů. Dále je uvažován budoucí parkovací dům vedle objektu, který 
je započítá do potřebného množství parkovacích míst. 

a) B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

V objektu nebudou instalovány nebezpečné stroje nebo provozy. Stavební konstrukce a 
vybavení objektu jsou navrženy anebo opatřeny ochrannými prvky tak, aby nebyly při běžném 
provozu poškozeny. Návrh stavby je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby. Při realizaci stavebních prací bude dodrženo nařízení vlády 591/2006. 
O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Bude respektována 
zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a ČSN 269030 a 269010. 
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B.2.6  Základní technický popis staveb 

B.2.6a)  Stavební řešení 
SO01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA O1 
 
Vytyčení stavby 
Stavba bude půdorysně vytyčena podle výkresu základů. Všechny vytyčovací body objektu 
jsou digitálně určeny v souřadném systému JTSK. 
Úroveň 0,000 (úroveň podlahy v hale) je určena na kótu 240,20 m n.m. ve výškovém systému 
B. p. v. 
 
Výkopy 
Výkopy budou minimálního rozsahu. Jedná se zejména o výkopy pro základové panely 
obvodových stěn a pod vnitřními nosnými stěnami Výkopy budou převážně hluboké cca 0,8m. 
Vzhledem k rozdílným úrovním základových konstrukcí jsou i úrovně výkopů různé. 
Tyto výkopy budou prováděny v násypech štěrkodrtí zeminové desky (do úrovně -0,6m), která 
je součástí projektové dokumentace. Pod úrovní – 0,6m budou výkopy hloubeny ve vrstvách 
rostlých zemin eventuálně zemin upravených vápennou stabilizací anebo ve stávajících 
násypových vrstvách. 
Výkopy jsou uvažovány mimo úroveň hladiny podzemní vody. S čerpáním spodních vod není 
uvažováno. 
 
Násypy, zásypy a podsypy 
Pod podlahou administrativ je nutno upravit násyp tak, aby čistá podlaha vycházela na úrovni 
+/- 0,000. 
Podsypy obvodových základových prahů budou prováděny do nezámrzné hloubky -1,0m. 
 
 
Základy 
Založení objektu je navrženo na vrtaných pilotách profilu Ø 630, 900 a 1200 mm. Na pilotách 
je navržena železobetonová deska. Vrtání pilot se předpokládá z upraveného a zpevněného 
terénu (pracovní plošina pro vrtání) přibližně na výškové úrovni hlav pilot. Předpokládá se 
vrtání s pažnicemi v celé délce vrtů. Po začištění dna vrtu se do vrtu osadí armokoš piloty. 
Armokoše pilot nejsou navrženy až na dna vrtů. Zhotovitel si musí zajistit jak výškové, tak 
směrové vycentrování armokoše ve vrtu. Po osazení koše se provede betonáž piloty. Betonáž 
pilot bude usměrněná pomocí betonovacích rour a násypky. 
Pro betonáž pilot bude použit beton C25/30 XA1, vyztuženy budou armokoši z oceli B 500 B. 
Výztuž z pilot nebude vytažena do navazujících konstrukcí (deska). Na výztuži pilot jsou 
navržena distanční betonová kolečka. 
U pilot pod dojezdy výtahů dojde k tzv. hluchému vrtání a předpokládá přebetonování hlav pilot 
o minimálně 30 cm. Při provádění zemních prací bude toto přebetonování odbouráno. Díky 
tomuto opatření bude v hlavách pilot zajištěn zdravý a čistý beton. Toto opatření platí obecně 
u pilot, kde bude hluché vrtání delší než 0,30 metru. 
 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Nosný systém administrativní budovy tvoří železobetonový monolitický skelet. Základní modul 
skeletu je 7,5x7,5 m a 6x7,5 m. Osový půdorysný rozměr objektu 21,96x60,96 m vychází 
z rastru tvořeného 3x8 moduly v obou směrech. 
Objekt je navržen jako nepodsklepený. Základním konstrukčním systémem nadzemních 
podlaží objektu železobetonový skelet tvořený nosnými sloupy doplněný ztužujícím jádrem a 
železobetonovými stropními deskami. Nosné konstrukce budou provedeny z monolitického 
železobetonu. 
Sloupy v 1NP a dalších nadzemních podlažích o rozměru 400 x 400 mm jsou navrženy 
v modulovém rastru 7,5x7,5 m a 6x7,5 m. 
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Vnitřní monolitické stěny kolem komunikačních jader a výtahu budou mít tloušťku 250 mm. 
Spojité stropní desky jsou navrženy v tloušťce 250 mm. Vertikálně jsou stropní desky jednoho 
podlaží v jedné výškové úrovni.  
 
Schodiště a vertikální komunikace 
Schodiště jsou tvořená železobetonovými prefabrikovanými rameny a monolitickými 
podestami. 
Součástí jsou betonové hlazené (pohledové) mazaniny na podestách a mezipodestách v 
tloušťce 50 mm. Mazaniny budou opatřené uzavíracím otěruvzdorným např. epoxidovým 
nátěrem v šedé barvě  
Železobetonové povrchy stupnic a podstupnic schodišťových ramen budou opatřené 
otěruvzdornou stěrkou a natřené uzavíracím nátěrem v šedém odstínu. 
Stěny a stropy schodišťových šachet budou u schodišť napojených na výtahovou halu 
omítnuté sádrovou omítkou, ostatní úniková schodiště budou opatřené otěruvzdorným 
disperzním nátěrem. 
Zábradlí schodišť viz zámečnické výrobky. 
 
Výtahy 
Svislá komunikace je v objektu zajištěna trojící osobních výtahů KONE MonoSpace 500 
s nosností 1150 kg s max. počtem 15 přepravovaných osob. Jmenovitá rychlost 1,0 m/s, 
vnitřní šířka klece 1280 mm, vnitřní délka klece 2100 mm. 
 
Tepelné izolace 
Jako zvuková a tepelně izolační vrstva v sádrokartonových příčkách bude použita minerální 
plsť (např. ORSIL L).   
Tepelná izolace obvodového pláště je tvořena hydrofobizovanou minerální vlnou v tl. 140 mm 
mechanicky kotvená k obvodovým panelům pomocí plastových talířových hmoždinek 
s ocelovým trnem.   
Tepelná izolace střešního pláště je navržena z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil v tl. 
140 – 320 mm.   
Podlahy, případně stěny nebo stropy všech nevytápěných nebo temperovaných 
technologických prostor, pokud sousedí s vytápěnými místnostmi, budou tepelně izolované 
kontaktním zateplovacím systémem (opatřený tenkovrstvou omítkou s fasádním nátěrem) 
z minerální vlny s natmelenou výztužnou tkaninou (u podlah extrudovaným polystyrenem 
s nakašírovanou cement deskou) v tloušťkách odpovídajících požadavkům ČSN 73 0540–2.  
Základky pod zařízeními s provozními vibracemi (čerpadla apod.) budou od betonového 
podkladu pružně oddělené s přerušením tepelného mostu. 
Veškeré konstrukce v objektu musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 z 2/2010 na 
neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Těmto požadavkům musí průkazně odpovídat i volba 
použitých materiálů na veškeré dělící konstrukce. 
 
Izolace proti vodě a radonu 
Izolace proti vodě jsou navržené u všech vnitřních podlah s podlahovou vpustí a budou 
provedené přednostně hydroizolačními stěrkovými systémy pro vodotěsnou pokládku dlažeb. 
V některých místnostech v podzemních podlažích, kde je požadovaná zvýšená odolnost 
podlahy proti vodě, jsou navržené pochůzné vodonepropustné nátěry betonových mazanin 
s vodotěsným vytažením na přilehlé stěny do výšky dle legendy místností. Obklady sprch 
budou provedené do stěrkového hydroizolačního systému, např. od firmy Schomburg nebo 
srovnatelného do výšky min. 2100 mm. 
Pro izolované dlážděné podlahy bude použit např. stěrkový hydroizolační systém Schomburg 
nebo srovnatelný a při řešení všech detailů izolací budou použita pouze standardní systémová 
řešení. 
Radonový průzkum bude proveden po demolici stávajícího objektu Prona. Před započetím 
zemních prací bude provedeno kontrolní měření, na jehož základě bude stanoven radonový 
index pozemku, na jehož základě bude navrženo konkrétní řešení protiradonových opatření 
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v souladu s normou ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží. V rámci projektu 
byla navržena protiradonová bariéra z PVC fólie (např. Fatrafol 803) se spoji a prostupy 
provedenými v 1. kategorii těsnosti dle bodu 6.8 příslušné normy. 
 
Střecha 
Tato skladba je navržena jako lehká kompaktní jednoplášťová neprovětrávaná. Nosná 
konstrukce je tvořena prefabrikovanými železobetonovými panely. Na nosné konstrukci je jako 
první vrstva kladena parozábrana.  
Parozábrana je navržena jako bodově natavený asfaltový pás s hliníkovou vložkou min. tl. 3,5 
mm. Při kladení parozábrany je nezbytné klást zvýšený důraz na provedení spojů a celistvost 
s ohledem na zajištění požadovaných difúzních vlastností. Parotěsná vrstva musí být 
vzduchotěsně napojena na veškeré navazující a prostupující konstrukce a vytažena min. 150 
mm nad její úroveň. 
Na parozábranu je volně kladena vrstva tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 S 
Stabil v tl. 140 – 320 mm, v rámci této vrstvy je vytvořen spád pro odvodnění prostřednictvím 
spádových klínů. Doporučuji klást ve dvou vrstvách s překládáním spár. Návrh spádování byl 
podřízen použití spádových klínů tak, aby bylo možné provést celou plochu střechy co 
nejjednodušeji ve spádu 2 %, a styky jednotlivých střešních rovin se půdorysně sbíhají pod 
úhlem 45°. 
Hydroizolace je vytvořena položením fólie z měkčeného PVC v min. tl. 1,5mm (bez kotvení v 
ploše, volně). PVC fólie má vložku z tvarově stálé skelné rohože, v detailech vystupujících nad 
povrchovou vrstvu skladby také jako odolná proti UV záření. Hydroizolace je sevřena z obou 
stran ochrannou geotextilií (min. 300 g/m2). 
Vrchní vrstvu tvoří násyp praného kameniva (oblázků) fr. 16-32 mm o tloušťce 50 mm, která 
slouží jako přitěžovací vrstva. 
Střecha je odvodněna spádováním ke vpustím svedeným svislými odpadními svody uvnitř 
dispozice. Vpusti jsou navrženy vytápěné se svislým vtokem a dvoustěnným tepelně izolačním 
pláštěm DN 150 mm se zabudovanou manžetou z PVC fólie pro  
Součinitel prostupu tepla všech střech včetně spojovacího krčku a přístavku na střeše je 
uvažován návrhovou hodnotou ve výši max. 0,22 W.m-2.K-1. 
 
Fasádní plášť, výplně otvorů 
Opláštění je navrženo jako provětrávaná fasáda tvořena prosklenou hliníkovou fasádou 
v kombinaci s lícovými cihlami Nosné kotvy procházející přes tepelnou izolaci budou 
z nerezové oceli, popř. hliníkové doplněné izolačními podložkami tzv. termostopy. Svislé „T“ 
profily budou hliníkové. Lícové cihly budou vynášeny systémovými nerezovými konzolami 
Halfen-Deha. Nosné prvky (rošt, konzoly) fasády budou kotveny k železobetonovému skeletu. 
Návrh kotvení a dimenze nosného roštu provede odborná firma v rámci dodávky stavby. 
Vrstva tepelné izolace bude tvořena hydrofobizovanou minerální vlnou v tl. 140 mm 
mechanicky kotvená k obvodovým panelům pomocí plastových talířových hmoždinek 
s ocelovým trnem. 
Venkovní otvorové výplně jsou navrženy s rámem z hliníkových profilů s přerušeným tepelným 
mostem a zaskleny izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla rámem je uvažován 
návrhovou hodnotou ve výši max. 1,6 W.m-2.K-1 Součinitel prostupu tepla zasklení je uvažován 
návrhovou hodnotou ve výši 1,1 W.m-2.K-1. Návrhová hodnota součinitele prostupu tepla 
otvorové výplně je stanovena v souladu s ČSN EN ISO 10077-1 – Tepelné chování oken, dveří 
a okenic v maximální výši 1,5 W.m-2.K-1. 
 
 Zděné konstrukce 
Příčky jsou navržené zděné z plynosilikátových tvárnic (YTONG nebo ekvivalentních) na 
odpovídající zdící tmel. Příčky jsou navržené v tloušťkách dle výkresů až po úroveň stropní 
konstrukce. Nadedveřní překlady jsou v těchto stěnách u otvorů do světlosti cca 1750 mm opět 
plynosilikátové, širší otvory budou přemostěné např. ocelovými profily.  
Kotvení zárubní apod. do pórobetonových tvárnic je nutno provádět, v souladu s platnými 
technologickými předpisy výrobce. 
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Požární odolnost konstrukcí viz PBŘ. 
 
Příčky 
Příčky jsou navrženy sádrokartonové, jedenkrát opláštěné desky (např. RIGIPS, KNAUF, 
LAFARGE) na kovové nosné konstrukci. Veškeré příčky budou oboustranně opláštěné a 
vyplněné minerální vatou. 
V místech s vlhkým provozem (WC, kuchyňka, prostor výlevky) budou použity impregnované 
sádrokartonové desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti.  
Součástí dodávky sádrokartonových příček budou výztuhy stěn pro zabudování výplní otvorů, 
zavěšení zařizovacích předmětů (WC, umývadla…), technického zařízení budovy (rozváděče, 
hydranty, svítidla…), vybavení objektu (kuchyňské linky, zavěšení nábytku…). 
Sádrokartonové příčky budou vždy prováděné v atestované skladbě podle požadovaných 
vlastností (akustika, požárně bezpečnostní řešení) a s použitím standardních detailů 
z technických listů výrobce. 
Příčky v prostorech nájemců budou řešeny jako montované sádrokartonové, popř. systémové 
montované příčky (např. LIKO-S). 
Požární odolnost konstrukcí viz PBŘ. Skleněné příčky budou řešeny systémově (např LIKOS-
S) a zároveň dodavatel těchto příček bude dodávat i dveře do těchto příček. 
 

B.2.6b)  Konstrukční a materiálové řešení 
 
Úpravy povrchů, nátěry, malby, obklady 
Příčky budou v sociálních zařízeních a veřejně přístupných chodbách omítnuté na všech 
viditelných površích tenkovrstvou systémovou omítkou (u plynosilikátových na natmelenou 
výztužnou skelnou tkaninu). Veškeré omítky budou opatřené v místech vnějších rohů 
kovovými podomítkovými lištami, v místech dilatací a pohyblivých styků omítkovými 
dilatačními lištami. 
V technických místnostech nebudou příčky omítané, a proto je nutné věnovat pozornost 
výběru a řezání tvárnic, kladení tvárnic a systémových překladů atd.! Příčky zde budou 
vyspárované a opatřené dvojnásobnou otěruvzdornou disperzní malbou. 
Sloupy budou v nadzemních podlažích omítané sádrovými omítkami s použitím 
podomítkových rohových lišt v kombinaci s obkladem sádrokartonem u ostění a nadpraží 
oken. 
V prostoru hlavního únikového schodiště budou železobetonové stěny a ostatní viditelné 
železobetonové konstrukce omítnuté sádrovou omítkou a natřené disperzní otěruvzdornou 
dvojnásobnou malbou. Spodní a boční plochy povrchu železobetonových schodišťových 
ramen budou opatřené bezprašným nátěrem.  
V prostoru vedlejšího únikového schodiště budou železobetonové stěny a ostatní viditelné 
železobetonové konstrukce natřené disperzní otěruvzdornou dvojnásobnou malbou, spodní a 
boční povrch schodišťových ramen a případné větší nerovnosti na všech plochách budou před 
nátěrem přestěrkované a přebroušené.  
Sloupy a ostatní viditelné železobetonové konstrukce ve vstupních prostorách objektu budou 
stěrkované a přebroušené, typ a odstín stěrky upřesní architekt. V nabídce nutno uvažovat 
kvalitní stěrky od renomovaného výrobce z důvodů vysokých požadavků na kvalitu povrchů. 
Veškeré úpravy nutné konzultovat s projektantem nebo architektem, kterého si najmul investor 
na vybavení vnitřních prostor. 
 
Obklady budou ve všech místnostech sociálního zázemí ve všech podlažích budovy  
Obklad keramický bílá Power Gress 300/600 mm (WC) 
Obklad – Mramor, v=3000 mm (recepce) 
Obklad – skleněný obklad Vogue, v=2800 mm (výtahová hala) 
Obklad – broušený nerez plech – ostění a nadpraží výtahových dveří 
Obklad za umyvadly je navržený do výšky 1,2m a nad tímto obkladem bude osazené zrcadlo 
ze skla float se zabroušenými hranami. Zrcadlo lepeno k impregnované třívrstvé překližce tl. 
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15 mm. Výška zrcadla je 1,4 m (do úrovně podhledu), šířka je na celou šířku stěny za 
umyvadly. 
Veškeré vnější hrany obkladů (mimo technických místností) budou opatřené rohovými 
obkladovými lištami z broušené nerezové oceli.  
Spáry obkladů a dlažeb by na sebe měly navazovat. Spárovací tmel podléhá vzorkování a 
bude odsouhlasen architektem v rámci AD (cca vždy v odstínu obkladu). 
Pokud to PBŘ vyžaduje, budou vnitřní ocelové konstrukce opatřeny systémovým obložením 
Promatec nebo ekvivalentním. 
 
Podlahy 
V technických místnostech 1NP jsou podlahy tvořené převážně strojně hlazenou 
železobetonovou deskou. V sociálních místnostech a výtahových halách jsou na těžké 
plovoucí podlahy nalepeny kamenné dlažby. Místnosti vybavené podlahovou vpustí, budou 
mít povrch podlah vyspádovaný ke vpusti a opatřený vodě odolným nátěrem, který bude 
vodotěsně vytažen na přilehlé stěny min. 150 mm. Vpusti budou osazené do pružného 
hydroizolačního tmelu. 
Konstrukce podlah v 1NP mají celkovou tloušťku 220 mm.  
Podlahy v kancelářích v 1NP jsou zdvojené, např. firmy Lindner nebo srovnatelné, vždy 
rektifikovatelné, o celkové výšce 220 mm, s nášlapnou vrstvou tvořenou zátěžovým kobercem, 
který bude pokládán ve čtvercích. Ostatní zdvojené podlahy v 1NP v místnostech, kde není do 
dutiny pod podlahou vyžadován přístup, jsou navržené z kalciumsulfátových desek na pero a 
drážku (Floor and more) s nášlapnou vrstvou dle legendy místností. 
Podlahy v kancelářích od 2NP výše jsou zdvojené, např. firmy Lindner nebo srovnatelné, vždy 
rektifikovatelné, o celkové výšce 100 mm, s nášlapnou vrstvou tvořenou zátěžovým kobercem 
(např. Heuga nebo srovnatelným), který bude pokládán ve čtvercích.  
Podlahy v nadzemních podlažích s podlahovou vpustí budou opatřeny stěrkou, izolace bude 
vždy vytažená min.150 mm na přilehlé stěny pod navazující obklady. Podlahové vpusti budou 
vždy s nerez mřížkou. 
Betonové podlahy budou vždy plovoucí, oddilatované od svislých konstrukcí a procházejících 
instalací, řádně v ploše dilatované ve čtvercích max. 6x6m. Rovinnost betonových mazanin 
musí odpovídat požadavkům ČSN.  
V betonových mazaninách je nutno před betonáží osadit veškeré chráničky, kabely, 
eventuálně další instalace, jejichž rozsah je nutno ověřit v prováděcích projektech jednotlivých 
profesí. 
Schodišťová ramena všech schodišť jsou navržená z betonových prefabrikátů, jejich povrch 
bude v případě poškození v průběhu realizace stavby vytmelený a opatřený otěruvzdorným 
nátěrem na betonové konstrukce, odstín bude upřesněn, koeficient smykového tření min. 0,6, 
první a poslední stupeň bude v rameni vždy odlišen, stupně budou s protiskluznou úpravou 
hran. 
 
Podhledy 
V kancelářských prostorách v podlažích od 1NP výše je navržený opět hladký minerální 
podhled Rockfon Dekor (Sonar) 44 dB s lištou Ultraline nebo ekvivalentní, s kazetami 600/600. 
Podhledy podél vnějšího obvodu objektu budou hladké SDK a z důvodu návaznosti na 
minerální skládané budou opět přímou dodávkou. 
V místnostech sociálního zázemí a v některých dalších místnostech, specifikovaných na 
půdorysech v legendách místností jsou navržené hladké sádrokartonové podhledy na 
standardní nosné konstrukci. V podhledech jsou zapuštěná svítidla, koncové prvky 
vzduchotechniky apod. a v místech kde se nad podhledem nachází zařízení, vyžadující 
přístup, budou do podhledů vsazené standardní revizní klapky. Požadavky na povrchovou 
úpravu SDK podhledů – třída Q3 (viz. SDK příčky).  
Ve vlhkých prostorách budou vždy použité impregnované SDK desky.  
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Zámečnické a truhlářské výrobky 
Zámečnické výrobky jsou vypsané v samostatném výpisu. 
Veškeré viditelné ocelové konstrukce budou před prováděním povrchových úprav očištěné, 
odmaštěné, otryskané a veškeré svary budou zabroušené. 
Povrchová úprava ocelových konstrukcí bude vždy v souladu s příslušnou ČSN. 
Veškeré zámečnické konstrukce ve vnějším prostředí budou pozinkované v tl. min. 80 
mikrometrů, není-li ve výpisu uvedeno jinak. 
Veškeré vnitřní zámečnické konstrukce skryté budou opatřené min. 2x základním nátěrem, 
není-li ve výpisu uvedeno jinak. 
Veškeré vnitřní viditelné zámečnické konstrukce jsou navržené s povrchem opatřeným 
komaxitem, není-li ve výpisu uvedeno jinak. 
Zárubně budou v provedení pro dodatečnou montáž do hotového otvoru v podobě obložkové 
zárubně z pozinkovaného plechu. 
Zábradlí vnitřního únikového schodiště s přímým vstupem z kanceláří bude svařované 
z tenkostěnných uzavřených profilů. Příčky z L profilů cca 45/30/5 budou šikmé, ve sklonu 
schodišťových ramen a kotvené na obou koncích schodišťových ramen do průběžných stojek, 
probíhajících zrcadlem schodiště na celou výšku. Horní L profil tvoří současně madlo 
schodiště. Stojky jsou navržené z dvojice L profilů cca 60/40/6. Povrch zábradlí bude 
odmaštěný a všechny svary budou přebroušené, zábradlí bude natřené na místě min. 
dvojnásobným nátěrem, odstín RAL bude upřesněn.  
Zábradlí na schodišti napojeného na halu výtahů je tvořené z jednotlivých polí o délce 
schodišťových ramen, která jsou povrchově upravená komaxitem a na stavbě šroubovaná 
k betonovým konstrukcím schodiště. Jednotlivá pole mají navržené svislé příčky z uzavřeného 
profilu 10/50, které jsou svařené s horní a dolní šikmou nosnou pásovinou. Jednotlivá pole 
jsou propojena v místě madla pásovinou na šířku zrcátka. Horní pásovina tvoří současně 
madlo schodiště. 
Kotvení všech typů zábradlí je navržené do betonových nosných konstrukcí schodišť 
chemickými hmoždinkami s použitím pozinkovaných šroubů 
 
Vnitřní dveře v místnostech sociálního zázemí budou ve všech podlažích dřevěné s křídly 
z lakované MDF desky s dřevěnými masivními hranami, bez polodrážky, kování FSB (příp. 
Twin), plné, pokud není ve výpisu uvedeno jinak, do lakovaných pozinkovaných zárubní HSE 
s těsněním v polodrážce. Zámky budou WC kombinace. 
Dveře na WC pro tělesně postižené budou vybavené vodorovným madlem v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb.  
Vstupní dveře na veřejná WC budou vždy vybavené samozavíračem Dorma nebo 
ekvivalentním. 
Zárubně musí umožňovat dodatečnou montáž do hotového otvoru, tloušťka zárubní musí 
odpovídat finální tloušťce zdiva včetně případného obkladu!  
Ve všech místech, kde by otevřené dveřní křídlo mohlo porušit omítku nebo jiné konstrukce, 
budou do podlahy osazené podlahové zarážky z nerez oceli. 
Dveře dodávat bez zámkových vložek, které budou samostatnou dodávkou systému 
generálního klíče. 
 
Čistící zóny budou u všech vstupů do objektu s výjimkou požárních únikových dveří, které 
slouží pouze k úniku. Pokud možno budou dvoustupňové, vždy v zapuštěném rámu pod úrovní 
podlahy. Ve vnějším prostředí bude osazená standardní čistící rohož (Al profily + pryž) a za 
vstupními dveřmi bude položen čistící koberec. 
 
Veškeré vnitřní prosklené konstrukce bez pevného parapetu ve veřejně přístupných 
prostorách budou do výšky min. 2,2m zasklené bezpečnostním lepeným sklem, od této výšky 
nahoru bezpečnostním kaleným sklem. Zasklení musí splňovat současně požadavky 
stanovené v požárně bezpečnostním řešení. 
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B.2.6c)  Mechanická odolnost a stabilita 
 
Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 
průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Kapitola je řešena samostatnými přílohami projektu - Statická část. 
 
BETON ZÁKLADOVÁ DESKA: 
C30/37-XA1,XC2-w/c=0,50-Dmax=22mm 
Modul pružnosti 32.8 GPa podle ČSN ISO 6784 
Životnost S4 50let 
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011 
Nárůst pevnosti betonu pomalý 
Dlower určí technolog 
Krytí hlavní výztuž Cnom 35 mm 
VÝZTUŽ: 
B500B - ČSN 42 0139, ŽEBÍRKOVÁ 
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE 
PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670 
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 2, TŘÍDA TOLERANCÍ 1 
 
BETON SLOUPY A VNITŘNÍ STĚNY: 
C35/45-XC1-w/c=0,50-Dmax=16mm 
Modul pružnosti 34,1 GPa podle ČSN ISO 6784 
Životnost S4 50let 
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011 
BETON VNĚJŠÍ STĚNY: 
C30/37-XC1-w/c=0,55-Dmax=16mm 
Modul pružnosti 32,8 GPa podle ČSN ISO 6784 
Životnost S4 50let 
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011 
BETON STROPNÍ DESKA: 
C30/37-XC1-w/c=0,55-Dmax=22mm 
Modul pružnosti 32,8 GPa podle ČSN ISO 6784 
Životnost S4 50let 
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011 
VÝZTUŽ: 
B500 B - ČSN 42 0139, ŽEBÍRKOVÁ 
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE 
PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670 
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 2, TŘÍDA TOLERANCÍ 1 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.7a)  Technické řešení 
Vzduchotechnika a klimatizace 
Technické řešení je koncipováno tak, aby odpovídalo jednotlivým uživatelským potřebám, a 
přitom usilovalo o co nejnižší provozní i investiční náklady. 
Projektovou dokumentaci je nutné vyhotovit na základě dodaných podkladů od projektanta 
pozemních staveb. Následně dojde ke kompletnímu návrhu vzduchotechniky a klimatizace. 
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Popis objektu 
Předmětem návrhu vzduchotechniky je způsob větrání a odvod tepelné zátěže 
administrativního objektu v Brně. Objekt obsahuje 6 nadzemních podlaží. V 1NP se nachází 
recepce, technické prostory, kuchyně jídelna a pronajímatelné prostory. Ve vyšších patrech se 
nacházejí kanceláře, technické a hygienické zázemí. 
V prostoru administrativního objektu není v maximální možné míře využito přirozeného větrání 
okny. Profese VZT zajišťuje dodávku čerstvého vzduchu do kanceláří, do prostorů bez 
možnosti přirozeného větrání, a do prostorů, kde to vyžadují hygienické požadavky nebo 
požadavky technologie.  
 
Další výchozí podklady a data: 
podklady, požadavky a technické specifikace jednotlivých výrobců VZT elementů 
Sbírka zákonů ČR 93/2012 a 151/2011 
ČSN 12 70 10 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení 
ČSN 72 08 72 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení 
ČSN 73 05 48 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
ČSN 73 08 02 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 
ČSN EN 12599 – Větrání budov – Zkušební a měřicí metody pro přejímky instalovaných 
větracích a klimatizačních systémů 
Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací." 
Množství venkovního vzduchu je stanoveno dle ČSN EN 13779 na 10 l/s/osoba (36 
m3/hod/osoba) 
Počet osob v kancelářích - 6 m2/osoba 
Počet osob v kantýně - 2 m2/osoba 
Prostory v budově jsou nekuřácké  
Navrhované VZT zařízení zajišťují cca 10 % přetlak v budově 
Udané tepelné zátěže místností od profesí 
Předávací stanice – 3 kW, max. teplota 40 °C 
Trafostanice – 12 kW, max. teplota 40 °C 
Rozvodna NN – 10 kW, max. teplota 35 °C 
Rozvodna VN – 10 kW, max. teplota 35 °C 
Strojovna chlazení – 5 kW, max. teplota 40 °C 
 
Požadavek na odvod vzduchu v případě úniku chladiva R134a ve strojovně chlazení – 500 
m3/h 
Uvažované tepelné zisky pro výpočet tepelných zátěží 
Osvětlení – 8 W/m2 
1xPC v kancelářích – 220 W 
1xPC v zasedacích místnostech – 60 W 
Osoba – 70 W 
Max. snaha o dodržování specifikace BREEAM: 
Vzdálenost mezi nasáváním čerstvého vzduchu a komunikací min. 20 m 
Vzdálenost mezi nasáváním a výfukem vzduchu min. 10 m 
Řízení množství přiváděného vzduchu pomocí čidel CO2 
Max. využití zpětného získávání tepla 

 
Výpočtové stavy vnitřního a vnějšího vzduchu 
Při dimenzování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení pro budovu se vychází 
z následujících hodnot: 
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POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 
 
Stavba 
Ze strany profese VZT je požadováno: 
Po montáži VZT zařízení provést utěsnění prostupů potrubí stavební částí nehořlavou hmotou 
(v případě prostupu požárním úsekem požární ucpávkou). Utěsnění musí zabezpečovat 
pružné uložení vzduchovodů vůči stavební konstrukci.  
Prostupy stavební konstrukcí pro požární klapky musí být minimálně o 240 mm větší, než je 
skutečný rozměr potrubí  
Prostupy stavební konstrukcí pro VZT potrubí musí být minimálně o 100 mm větší, než je 
skutečný rozměr potrubí 
Zajistit prostupy na střechu pro VZT potrubí 
Zajistit stavební výpomoce v průběhu montáže VZT zařízení 
Zajistit el. přípojky 3x230/400 V pro napájení ručního nářadí 
Projekčně a dodávkově zajistit uzemnění VZT zařízení ve smyslu platných norem 
Před zahájením montáží VZT zařízení musí být dodržena požadovaná stavební připravenost 
Zajistit nosné konstrukce pro zařízení instalované na střeše 
Zajistit kontrolní a revizní otvory pod regulačními elementy rozvodů VZT a pod VZT zařízeními 
(vzduchové clony, ventilátory, filtry, ohřívače, požární klapky) situovanými nad podhledem 
 
EPS 
Ze strany profese VZT je požadováno: 
Zajistit spouštění požárního větrání 
Zajistit odstavení všech vzduchotechnických zařízení v případě požáru, které nezajišťují 
požární větrání 
 
PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 
Hluk působený provozem VZT zařízení, vč. chlazení, nesmí ve venkovním chráněném 
prostoru stavby a ve vnitřních chráněných prostorách překročit hygienický limit hluku 
stanovený NV 272/2011 Sb. 
U VZT zařízení je důsledně dbáno na zabránění šíření hluku a vibrací. K zamezení pronikání 
hluku do větraných prostor budou provedena následující opatření: 

- Potrubní rozvody budou od klimatizačních soustrojí vždy odděleny pružnými vložkami 
- U potrubních rozvodů budou tam, kde je to potřeba, vřazeny tlumiče hluku  
- Distribuční elementy jsou voleny tak, aby ve spojitosti s požadovaným útlumem v 

tlumičích hluku a celé potrubní trasy byly v jednotlivých prostorách dodrženy 
požadované hladiny hluku 

- Rychlosti proudění v potrubí jsou voleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo 
nadměrný hluk 

 
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Budova je rozdělena do několika požárních úseků, viz P. D. požární ochrany. Návrh 
vzduchotechnického zařízení plně respektuje ČSN 73 08 72 „Ochrana staveb proti šíření 
požáru vzduchotechnickým zařízení“.  
Rozvody vzduchotechniky o průřezu potrubí více než 40.000 mm2 budou při prostupu požárně 
dělicími konstrukcemi (stěny, stropy) opatřeny požárními klapkami, popř. v případě 
prostupujícího potrubí budou VZT rozvody protipožárně izolovány, s požární odolností EI dle 
čl. 6.1 ČSN 73 0872 dle vyššího stupně požární bezpečnosti přilehlých požárních úseků. Je-li 
v požárně dělící stěně osazena mřížka je provedena ve formě požárního stěnového uzávěru. 
Jako typ PPK je navrženo provedení se servopohonem 230 V. K požárním klapkám musí být 
zajištěn přístup dvířky.  
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Vytápění 
Centrálním zdrojem tepla bude tlakově nezávislá předávací stanice umístěná v 1NP.  
Předávací stanice bude na teplovodní síť centrálního zásobování teplem Teplárny Brno.  
Centrálním zdrojem chladu bude kapalinou chlazené chladicí jednotky umístěné ve strojovně 
na střeše objektu. Chlazení kondenzátorů chladicích jednotek bude řešeno prostřednictvím 
venkovních suchých chladičů (SCH) s vodním sprchováním pro docílení vyšší účinnosti 
chlazení.    
Otopná a chladicí plocha bude převážně tvořena v kancelářských podlažích indukčními 
jednotkami. V 1.nadzemním podlaží bude otopná plocha tvořena fan-coilovými jednotkami. 
Ostatní prostory jsou vytápěny deskovými otopnými tělesy.  
Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 
- projektová dokumentace stavební část 
- podklady profesí VZT, ZTI, EL 
-požadavky investora na technické řešení 
-tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí – stavební část 
 
Tepelná technika 
OBLASTNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNK5 
oblastní teplota dle ČSN EN12831    -15 °C 
průměrná teplota v otopném období   +3,6 °C 
počet dnů v otopném období    222 
nadmořská výška     240,2 m. n. m 
poloha budovy      osaměle stojící 
krajina s intenzivními větry    ano 
 
Tepelná bilance 
Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831:2005 „Tepelné soustavy v budovách – 
Výpočet tepelného výkonu“. Potřeby tepla pro VZT byly převzaty od profese VZT. 
Tepelné ztráty byly vypočteny na základě součinitelů prostupu tepla vypočtených dle podkladů 
stavební části a ČSN 73 0540-2. 
Použité součinitele prostupu tepla obvodových stavebních konstrukcí: 
obvodová stěna k vnějšímu prostoru   0,30 W/m2.K 
obvodová stěna strojoven     0,38 W/m2.K 
střecha objektu      0,24 W/m2.K 
strop nad vnějším prostorem    0,24 W/m2.K 
dveře a vrata      1,50 W/m2.K 
prosklené výplně      1,00 W/m2.K 
 
Tepelné ztráty objektu      167 kW 
 
Zdroj tepla 
Zdrojem tepla bude tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice (KPS) umístěná ve 
strojovně v 1NP. Předávací stanice bude připojena na teplovodní síť centrálního zásobování 
teplem Teplárny Brno.  KPS pro ÚT+VZT je navržena s deskovými výměníky tepla, 2-cestnými 
regulačními ventily se servopohony (0-10V) s havarijní funkcí, regulátor diferenčního tlaku, 
pojišťovacími ventily a dalšími armaturami. Na výměník ÚT na sekundární straně bude napojen 
rozdělovač a sběrač ÚT. Doplňování otopné vody bude automatické podle poklesu tlaku 
s bezpečnostní funkcí (časově omezené dopouštění) pomocí expanzního automatu.  
 
Parametry teplovodu ze sítě Teplárny Brno: 
PN primár     6 bar 
teplotní spád zima     80/50 °C 
dispoziční tlak na vstupu teplovodu do VS  30 kPa 
tlak otopné vody (výstup/vrat)    270/220 kPa 
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Rozvody tepla 
Soustava tepelné techniky objektu bude rozdělena do topných okruhů dle provozu objektu a 
dle charakteristiky připojovaných spotřebičů. Rozdělení bude provedeno v rámci předávací 
stanice. 
 
Zdroje tepla 1NP 
Okruhy v 1NP VZT jednotek a dveřních clon bude napojeny na rozvody neregulované topné 
vody se stálým jmenovitým teplotním spádem 60/40 °C. Oběh otopné vody o jmenovitém 
teplotním spádu 60/40 °C bude zajišťovat elektronické čerpadlo s udržováním stálé tlakové 
diference. Teplota otopné vody bude ekvitermně regulována podle venkovní teploty pomocí 
dvoucestného regulačního ventilu směšováním. 
Výkon ohřívačů VZT jednotek bude regulován na základě požadavků VZT pomocí 
směšovacích uzlů sestávajících z dvojcestných regulačních ventilů, oběhových čerpadel a 
dalších armatur. Proti zamrznutí budou opatřeny rozvody topné vody vedené ve venkovním 
prostoru elektrickými topnými kabely. Při podnulových teplotách venkovního vzduchu bude 
teplovodní ohřívač VZT jednotky v rámci jejího běžného provozu chráněn proti zamrznutí 
teplým vzduchem upraveným pomocí hlavního ohřívače s přímým výparem. V případě 
odstavení VZT jednotky z provozu musí být teplovodní ohřívač důkladně vypuštěn a 
profouknut stlačeným vzduchem. 
Výkon dveřních clon bude regulován podle teploty v prostoru u clony pomocí dvojcestných 
regulačních ventilů s termickými pohony. 
V rámci 1NPbude proveden hlavní rozvod, ze kterého budou provedeny jednotlivé odbočky 
podle dělení prostor. Tyto odbočky budou osazeny regulačními armaturami a měřením 
spotřeby energie. 
Prostory šaten a dalšího zázemí budou vytápěny pomocí ocelových deskových otopných těles 
Korado Radik Klasik (Plan), osazených termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi.  
 
Měření spotřeby tepla 
Celková spotřeba tepla bude měřena fakturačním měřidlem v rámci výměníkové stanice. 
Měření spotřeby tepla pro jednotlivé nájemce bude prováděno na patrových odbočkách 
v jednotlivých podlažích a u jednotlivých VZT jednotkách.  
 
Chladicí technika 
Zdroj chladu 
Jako centrální zdroje chladu jsou navrženy 2 kompresorové chladící jednotky s kapalinou 
chlazenými kondenzátory. Pro chlazení kondenzátorů chladicích jednotek budou osazeny 
vodou sprchované suché chladiče.   
Přehled zdrojů chladu: 
chladicí jednotky     2x186 kW 
deskový výměník free-coolingu                          200 kW 
 
Rozvody chladu 
Soustava chlazení objektu bude rozdělena do dvou okruhů dle provozu objektu a dle 
charakteristiky připojovaných spotřebičů. Rozdělení je zřejmé ze schématu zapojení zdroje 
tepla a chladu.  
 
Okruhy indukčních jednotek: 
Okruhy indukčních jednotek budou dodávat chladicí vodu indukčním jednotkám v 2 až 6NP. 
Indukční jednotky budou zajišťovat pokrytí tepelných zátěží v prostorech kanceláří. V každé 
jednotce bude na armatuře umístěn měřák s M-bus vstupem pro dálkové měření. 
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Zdravotně-technické instalace 
 
Kanalizace dešťová 
Provedení střechy 
Při návrhu střešních vtoků se vycházelo z řešení střešní konstrukce, která je dána projektem 
stavební části. Střešní konstrukce se dle návrhu projektanta skládá: 
- ŽB stropní deska 
- asfaltový pás s hliníkovou vložkou (parozábrana) 
- spádové klíny (minerální vlna – např. Rockwool Rockfall) 
- geotextilie 
- střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC 
- geotextilie 
- prané kamenivo frakce 16-32 mm 

 
Na základě těchto podkladů byly navrženy střešní vtoky řady 7 ve složení:  
Střecha (odpad D1 a D2): 
izolace proti vlhkosti s folií Resistit d 56 mm - pol.č. 363.673 
střešní vtok d 56 - 12 l přírubový pro fólie - pol.č. 359.003  
vytápění vtoků nebylo uvažováno 
 
Nouzové odvedení dešťových vod 
Nouzové odvedení dešťových vod ze střešního pláště dle ČSN EN 12056-3 resp. ČSN 75 
6760 v aktuálním vydání: 
Z důvodu možného zanedbání údržby a čištění střechy (znečištění nebo ucpání střešních 
vtoků listím, jinými nečistotami) nebo z důvodu větší, než výpočtové intenzity deště je nutné 
zřídit na koncích úžlabí v atikách bezpečnostní přepady tak, aby ze střechy mohla být nouzově 
odvedena dešťová voda. Umístění a velikosti nouzových přepadů musí zapracovat projektant 
stavební části po odsouhlasení statikem. Návrh nouzových přepadů je patrný ze zaslaného 
výkresu střechy. 
Výškové osazení přepadů bude jen 100mm nad úrovní HI. Nutné potvrdit statikem kvůli 
nastoupené vodě na střešním plášti. 
 
Výpočet odtokových vod 
Odtok dešťových vod je stanoven podle ČSN 75 6760 (intenzita deště i = 0,03 l/s/m2). 
 
Požadavky na vedení potrubí 
Ležaté potrubí:  
Ležaté potrubí systému bude vedeno pod střešní konstrukcí objektu s nulovým spádem na 
kótách dle přiložené izometrie rozvodu a bude zavěšeno na připevňovacím systému , který 
bude připevněn střešní konstrukci. Závěsy nosného systému musí být po vzdálenostech max. 
2,5 m. 
 
Svislé potrubí:  
Svislé potrubí bude vedeno po stavební konstrukci a je řešeno jako montáž s dilatačními hrdly 
a pevnými body. Dilatační hrdla se na svislém potrubí umísťují max. po 6 m. První dilatační 
hrdlo od podlahy je umístěno nad čistící tvarovkou. Čisticí tvarovky budou umístěny ve svislé 
části odpadu cca 1,0 m nad podlahou.  
 
Potrubí 
Potrubí je z materiálu PE-HD (vysokohustotní polyetylén). Spojování potrubí se provádí 
svařováním pomocí elektronátrubků nebo metodou natupo. Svařování potrubí se řídí 
příslušnými svařovacími normami, tabulkami a ostatními technologickými postupy svařování. 
Potrubí systému, které by bylo vedeno v nevytápěném prostoru, musí být opatřeno topným 
kabelem s povrchovou teplotou max. 30 °C a tepelnou izolací z důvodu možného zamrzání 
potrubí. 
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Tepelná a zvuková izolace potrubí 
Sběrné dešťové potrubí a napojení střešních vtoků bude obaleno tepelně akustickou izolací, 
pro případ vzniku kondenzace vodní páry nebo jiným předem známým vlivům působícím na 
potrubí. 
Izolace pro DN 63-DN160 v tl. 13mm - výrobce KAIMANN typ Kaiflex ST, hadice – pěnový 
materiál na bázi syntetického kaučuku, barva černá, tepelná vodivost 0,034 W/m.K, redukce 
hluku až do 35 dB (A).  
Požární vlastnosti: dle ČSN EN 13501-1 - reakce na oheň: BL-s3, d0 (hadice), samozhášecí, 
při požáru nekapající, nešíří oheň 
 
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi 
Všechny prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny hmotami s požární 
odolností max. EI 30-60 minut materiál DP1. 
Dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 musí být prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi utěsněny 
tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnění s požární odolnost EI se hodnotí 
podle čl. 7.5.8. ČSN EN 13501 v těchto případech: 
kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu> 8.000 mm2, 
potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny či jiných nehořlavých plynů, třídy 
reakce na oheň B až F, světlého průřezu> 15.000 mm2 
Prostupy požárně dělící konstrukcí dvou a více potrubí vedle sebe se utěsňují podle čl. 7.5.8 
ČSN EN 13501 bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu, pokud mezi nimi je menší 
vzdálenost než deset průměrů potrubí.  

 
Splašková kanalizace 
V objektu je navržen oddílný kanalizační systém.  
Z objektu budou vyvedeny celkem tři přípojky splaškové kanalizace DN200. Každá z přípojek 
začíná betonovou šachtou d=1 m a bude ukončena napojením do areálové stoky z PVC 
DN200. V 1NP objektu – pravé části – bude zřízena kuchyň s jídelnou. Kapacita kuchyně bude 
cca 800 jídel. Technologie kuchyně zatím nebyla zpracována. Jako příprava pro budoucí 
kuchyň je projekčně řešen lapák tuků, který bude umístěn v terénu před budovou pod 
parkovacími stáními. V rámci budovy je umístěno odvětrání lapáku na střechu budovy. 
Dešťové vody ze střechy objektu budou odkanalizovány podtlakem, a to dvěma samostatnými 
větvemi a stoupačkami, které budou situovány do jednoho instalačního jádra. Z objektu pak 
bude vyvedena jedna větev svodné gravitační dešťové kanalizace DN250, která bude 
zaústěna do venkovní betonové šachty d=1 m. Ze šachty bude přípojka dešťové kanalizace 
DN250 napojena do areálové dešťové stoky DN300. 
 
Kanalizace 
Zde uvedené informace ohledně odkanalizování objektů svodnou kanalizací v základech pod 
podlahou jsou uvedeny pouze informativně pro dokreslení celkového řešení. 
Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení administrativní části budovy budou odvedeny 
připojovacím a odpadním potrubím do svodného potrubí splaškové kanalizace, které bude 
vedeno pod podlahou navrženého objektu a bude zaústěno samostatnými přípojkami do 
areálové splaškové kanalizace. Kanalizační svody splaškové a dešťové kanalizace vedené 
pod podlahou, jsou navrženy z plastových PVC-U trub SN8. Trasy splaškové a dešťové 
kanalizace z objektu budou napojeny do šachet na přípojkách splaškové a dešťové kanalizace 
umístěnými před objektem. Minimální spád svodů kanalizace splaškové do profilu DN 150 je 
2 %, větší dimenze splaškové kanalizace a dešťová kanalizace může mít min. spád 1 %. 
Každé vyústění splaškové i dešťové kanalizace v objektu bude ukončeno těsně nad úrovní 
vodorovné izolace. Kolem tohoto vyústění nebude provedena konstrukce podlahy. Tento 
prostor bude vymezen chráničkou d500 mm. Podlaha bude dokončena až po připojení 
jednotlivých zařizovacích předmětů. Toto řešení se navrhuje z důvodu eliminace případných 
nepřesností při vytyčení vývodů kanalizací a výstavbě zdí v hale.  
Svodná kanalizační potrubí z PVC-U budou uložena do hutněného pískového lože tl. 100 mm 
(fr. 0 – 8 mm) a budou obsypána štěrkopískem frakce 0 - 16 mm, a to do výše 300 mm nad 
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povrch potrubí. Zásyp bude v nezpevněném terénu proveden prohozenou zeminou z výkopku, 
v chodníku podél objektu anebo ve vozovce bude zásyp proveden hutněným recyklátem. 
Zásyp je nutno hutnit po vrstvách 300 mm. Při výskytu podzemní vody bude podloží výkopu 
odvodněno drenážní štěrkovou vrstvou. 
 
Kanalizace – odpadní a připojovací potrubí 
Z prostor objektu budou odváděny splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích 
předmětů umístěných v sociálních zařízeních, dále kondenzáty z vnitřních klimatizačních 
jednotek a od zařízení pro el. ohřev TUV. Podlahové vpusti budou umístěny v technických 
místnostech dle požadavku profesí HZS a CHL v 1NP a 7NP.  Ve strojovně HZS v 1NP bude 
umístěn v podlaze velkokapacitní vtok DN150 (Q=2,1 l/s) a bude odkanalizována záchytná 
plastová vana pod rozdělovači HZS. 
Ve strojovně chlazení v 7NP je řešen odvod kondenzátu o teplotě 90 °C od vyvíječů páry 
(celkem 2x 3ks) do podlahových vpustí. Ve výšce cca 1,5m nad podlahou bude pod každým 
vyvíječem umístěna nálevka z polypropylenu DN40, na které bude napojeno nerezové potrubí 
DN40-50, které bude spojeno do trasy, která bude následně vedena ve spádu po stěně a nad 
podlahou k podlahové vpusti, nad kterou bude potrubí volně vyústěno. Celkem se jedná o dvě 
potrubní trasy. Potrubí bude kotveno do stěn a do podlahy, při křížení komunikačních tras bude 
potrubí značeno výstražným žluto-černým šikmým pruhem. 
Kondenzáty z vnitřních klimatizačních jednotek (dodávka VZT) budou v podhledu svedeny 
potrubí DN32 do nejbližší kanalizace, do které budou napojeny přes zápachovou uzávěrku. 
Klimatizační jednotky umístěné v podhledu budou opatřeny čerpadlem kondenzátu, 
klimatizační jednotky umístěné na stěně serveroven nebudou mít čerpadlo.  
Kondenzáty ze zařízení pro ohřev TUV budou přes zápachovou uzávěrku napojeny 
připojovacím potrubím přímo na kanalizaci. 
 
Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení administrativní části budovy budou odvedeny 
připojovacím a odpadním potrubím do svodné splaškové kanalizace.  
Odpadní a připojovací potrubí, odvádějící splaškové odpadní vody, budou provedena z 
plastových trub PP-HT systém (např. WAVIN). Připojovací potrubí budou vedena ve většině 
případů v SDK příčkách s min. sklonem 3 % a odpadní potrubí budou vedena ve zdi, v 
příčkách, instalačních jádrech, popřípadě volně nad podhledy a to s min. sklonem 2 %. 
V místnostech s el. rozvaděči nebo serverech bude kanalizační potrubí uloženo do chráničky 
zamezující úniku tekutin v těchto místnostech. 
 
Stoupací potrubí odvětrána nad střechu, kde budou ukončeny větracími hlavicemi. Tato 
potrubí budou umístěna min 500 mm od atiky, úžlabí nebo hřebene střechy. 
Na stoupačkách bude nad podlahou nejnižšího podlaží osazen čisticí kus přístupný přes dvířka 
viz půdorys 1NP. 
 
 
 
Materiál 
Odpadní, zavěšené i připojovací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z plastového 
potrubí PP-HT.  
Charakteristika: POLYPROPYLÉN-PP (tj. PP-HT) 
třída hořlavosti dle ČSN EN 13501-1 – C3, lehce hořlavý, 80 °C, snadno zápalný, hoří za 
vývinu bílého dýmu s namodralým plamenem, ojediněle odkapává 
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Zkoušení vnitřní kanalizace 
Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá: 
1) z technické prohlídky 
2) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí 
3) ze zkoušky plynotěsnosti potrubí 
Zkoušení vnitřní kanalizace bude provedeno dle ČSN 75 6760. Technická prohlídka, zkouška 
vodotěsnosti a zkouška plynotěsnosti se provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo 
v celku. 
 
POŽADAVKY NA OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
dle zák.č.137/2006 Sb. dle §45 a §46, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb. 
Návrh dokumentace respektuje a provádění stavby bude respektovat následující dokumenty: 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 12056-1 až 5   75 6760 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy 
ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 
Předpisy a normy související 
Dodržení citovaných předpisů v projektu a následně při realizaci stavby předepisuje stavební 
zákon č.183/2006 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky zejména č. 20/2012 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
Vyhláška č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005, vyhlášky č. 293/2006 Sb. 
a vyhlášky č. 83/2014 Sb. 
Vyhláška č. 237/2014., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 
ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na 
vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie 
konečným spotřebitelům 
Použité výrobky ve stavbě musí vyhovět zákonu č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a souvisejících vládních nařízení. 
Výchozí revize, protokoly, certifikáty musí být řádně předané zhotovitelem stavby současně 
s dokumentací skutečného provedení stavby 
 
Vnitřní vodovod 
 
Požadavky na obecné technické podmínky 
dle zák.č.137/2006 Sb. dle §45 a §46, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb. 
Návrh dokumentace respektuje a provádění stavby bude respektovat následující dokumenty: 
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 
ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování  
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a 
všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
Předpisy a normy související 
Dodržení citovaných předpisů v projektu a následně při realizaci stavby předepisuje stavební 
zákon č.183/2006 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky zejména č. 20/2012 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
Vyhláška č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005, vyhlášky č. 293/2006 Sb. 
a vyhlášky č. 83/2014 Sb. 
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Vyhláška č. 237/2014., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 
ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na 
vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie 
konečným spotřebitelům 
Použité výrobky ve stavbě musí vyhovět zákonu č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a souvisejících vládních nařízení. 
Výchozí revize, protokoly, certifikáty musí být řádně předané zhotovitelem stavby současně 
s dokumentací skutečného provedení stavby. 
 
Popis technického řešení 
Potrubí pitné vody bude za vodoměrnou sestavou v předávací stanici vyvedeno pod strop 
1NP, a v této úrovni bude dále rozveden hlavní horizontální rozvody pitné vody jak 
k jednotlivým odběrným místům na úrovni 1NP, tak k patám stoupaček do vyšších podlaží. Na 
úrovni 1NP bude také před každým napojením horizontálního rozvodu na stoupačku, osazen 
na potrubí uzavírací kulový kohout příslušné dimenze (dle DN potrubí) a vypouštěcí ventil 
(G1/2“). Stoupačky budou vždy vedeny instalačními šachtami a v jednotlivých podlažích z nich 
budou provedeny příslušné odbočky pro napojení zařizovacích předmětů a zásobníkových 
ohřívačů teplé vody osazených v daném podlaží. 
 
Ohřev TV  
Ohřev TV bude řešen lokálně umístěním elektrických (tlakových) zásobníkových ohřívačů 
vody k jednotlivým skupinám zařizovacích předmětů – počty v jednotlivých podlažích viz oddíl 
14.1. 
Veškeré rozvody TV budou realizovány na krátkém úseku, a proto rozvod TV nebude nucený 
pomocí cirkulačního čerpadla vyjma rozvodu pro kuchyň.  
Pro rozvod TV kuchyně se uvažuje rozvod nucený pomocí cirkulačního čerpadla umístěného 
v blízkosti ohřevu TV a vyvážený cirkulačními termostatickými armaturami v pracovním 
rozsahu 50-60°C.  
Na výstupním potrubí TV z ohřívače pak bude osazena příslušná uzavírací armatura, 
manometr a teploměr. Vzhledem k omezení výskytu legionella pneumophila by teplota vody 
na výstupu z ohřívače měla být 60 °C a na každém výtoku 50-55°C. 
Ohřívače TV budou odkalovány ručně. 
 
Materiál 
Hlavní horizontální rozvody pitné vody vedené na úrovni 1NP od vodoměrné sestavy po místa 
s osazenými solenoidovými ventily včetně stoupaček jsou navrženy z ocelových závitových 
pozinkovaných trubek.  
Veškeré ostatní rozvody studené, teplé a cirkulační vody jsou navrženy z vícevrstvého potrubí 
např. PP-RCT PN20, izolace volně vedených rozvodů pod stropem i ve stěně z polyethylenové 
izolace – viz tabulka. 
Potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých 
částech. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem. Montáž musí být 
provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a 
osvědčení o oprávnění k montáži systému). 
Uchycovány budou na závěsech nebo uloženy na konzolách, popř. v rozvodných 
(instalačních) žlabech. Nově navržená připojovací potrubí tažená skrytě ve stěnových 
drážkách, SDK konstrukcích nebo předstěnových instalacích. 
Instalace musí odpovídat montážním předpisům výrobce potrubí.  
 
Požární vodovod 
Řešení požárního zabezpečení daného objektu je součástí samostatné projektové 
dokumentace SHZ. V celém objektu bude instalován sprinklerový hasící systém. Nádrž SHZ 
je osazena vně sousedního objektu A2, dopouštění je prováděno přes vnější hydrant vysazený 
na stávající odbočce z areálového vodovodu HDPE 160 u projektované stavby. 
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Rozbor pitné vody 
Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden krácený rozbor pitné vody a teplé vody 
dle vyhlášky č.252/2004 Sb. (Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody). Budou stanoveny následující 
mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody (dle 
přílohy č.5 k vyhl.č.252/2004 Sb.):  
Escherichia coli, koliformní bakterie, Clostridium perfringens, počty kolonií při 22 °C, počty 
kolonií při 36 °C, mikroskopický obraz – abioseston, mikroskopický obraz – počet organismů, 
mikroskopický obraz – živé organismy, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, hliník, chlor 
volný, chemická spotřeba kyslíku – manganistanem (nebo celkový organický uhlík), chuť, 
konduktivita, mangan, pach, pH, zákal, železo. 
 
Opatření proti mikrobiologické kolonizaci vnitřních vodovodů 
Aby se zabránilo mikrobiologické kolonizaci vnitřních vodovodů, musí být dodrženy následující 
zásady: 
a) musí být zabráněno stagnaci vody nebo kontaktu pitné vody se stagnující vodou podle ČSN 
EN 806-4 a 5. Při běžném provozu se voda ve vnitřním vodovodu musí vyměnit alespoň 1x za 
týden. V zásobnících teplé vody se teplá voda musí při běžném provozu vyměnit alespoň 1x 
za den. 
 
Stabilní hasicí zařízení 
Tato dokumentace řeší návrh nové instalace sprinklerového hasicího zařízení do objektu SO 
01 Administrativní budova O1. 
Objekt má sedm nadzemních pater, v šesti z toho bude instalován mokrý systém SHZ.  
 
Všeobecný popis 
Sprinklerové hasicí zařízení (dále jen SHZ) je účinné protipožární zařízení, které vzniklý požár 
nejen signalizuje, ale jako aktivní požární ochrana ho v počátečních fázích likviduje bez 
lidského zásahu, resp. dostává požár pod kontrolu do příjezdu hasičů. Je použitelné všude 
tam, kde je pro hašení materiálů případně zařízení možno použít vodu. Nelze však 
předpokládat, že by sprinklerové SHZ zcela nahradilo potřebu jiných protipožárních 
prostředků, proto je potřeba posoudit protipožární opatření v objektu jako celek se všemi 
vzájemnými vazbami. 
Základním požadavkem na SHZ je: 
- uvést požár pod kontrolu v jištěné části objektu, resp. požár likvidovat 
- upozornit personál a strážní službu, že je uvedené do činnosti.  
 
Popis zařízení 
SHZ používá jako hasicí medium vodu. Její výhodou je velké měrné výparné teplo, velká 
měrná tepelná kapacita, dostupnost, nízká cena a neutralita. Hašení vodou je založeno na 
intenzivním ochlazovacím účinku, kterým se snižuje teplota hašené látky pod teplotu vznícení. 
To předpokládá, aby kapky vody vznikající nárazem vodního proudu na tříštič skrápěcí hlavice 
měly dostatečnou energii a pronikly proudem spalin na povrch hašeného předmětu. Vysoká 
účinnost sprinklerového HZ je dána tím, že požár je likvidován nebo lokalizován v počáteční 
fázi svého rozvoje. Rozsah ochrany objektu SHZ je popsán v technickém řešení. 
SHZ je sestaveno z potrubní sítě trvale upevněné ke stavebním konstrukcím, sprinklerových 
hlavic, které jsou v jištěných požárních úsecích instalovány na příslušném potrubním rozvodu, 
ventilové stanice a vodního zdroje. Hlavice jsou instalovány pod stropní konstrukcí ve 
vzdálenosti cca 100 mm (hlavice typu SU). V místnostech s plným podhledem, nebo 
podhledem s průtočností menší než 70 % bude nutno instalovat hlavice do podhledu. Pokud 
bude vzdálenost horní hrany podhledu od spodní hrany stropu menší než 800 mm a bude 
obsahovat hořlavé materiály, nebo konstrukce podhledu bude z hořlavých materiálu musí být 
provedeno i stropní jištění nad podhledem. Dovoleny jsou pouze jednofázové kabely s napětím 
do 250 V a maximálním počtem 15 kabelů na lávce. V případě, že tato vzdálenost bude větší 
než 800 mm musí být provedeno stropní jištění nad podhledem vždy. 



   

40/114 
 

Pro svůj provoz musí mít SHZ stálou zásobu vody, která je akumulována v zásobní nádrži, 
která je umístěna mimo budovu a bude v ní instalováno ponorné čerpadlo, do strojovny je 
dopravována výtlačným potrubím. Stálá zásoba vody je stanovena na 60 min. provozu dle 
stupně jištění a požadavků předpisů platných v ČR. Tato zásoba musí být obnovitelná do 36 
hod. Voda použitá pro SHZ musí být čistá, bez solí, vláknitých a suspendovaných látek, které 
by se mohly nahromadit v potrubním systému, s dovoleným obsahem nečistot do 0,5 % 
objemového množství a průměrem tvrdých částic do 0,5 mm.   
Do vody nesmějí být přidávány přísady zabraňující zamrznutí vody ani jiné chemikálie. 
Jelikož zařízení pracuje automaticky, jak je popsáno dále, nevyžaduje kromě pravidelných 
zkoušek, kontrol a údržby pracovní síly. 
Zařízení nevyžaduje laboratorní kontrolu a nemá nároky na patentové a licenční výrobky. 
Zařízení bude sestaveno z tuzemských výrobků a výrobků zahraničních firem, schválených 
pro použití v ČR.   
Tato dokumentace je zpracována podle předpisů platných v ČR, tj. ČSN EN 12 845, 2015. 
SHZ bude převážně instalováno a vedeno v prostorech, kde bude trvale zajištěna teplota min. 
+4 °C, proto bude použit mokrý systém, tzn. že celé potrubí bude naplněno vodou.  
Strojní zařízení a veškeré potrubí musí být opatřeno ochranným antikorozním nátěrem. 
V případě použití pozinkovaného potrubí je zinková vrstva dostatečnou antikorozní ochranou 
a potrubí není potřeba natírat. 
Dokumentace je zpracována dle výše uvedených předpisů a příslušných norem. Zpracovat 
tuto dokumentaci a provést montáž zařízení může pouze firma, jejíž systém je certifikován 
certifikovanou zkušebnou PAVUS nebo TAZUS. 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Rozsah ochrany 
SHZ budou vybaveny požární úseky a prostory požadované řešením požární bezpečnosti 
objektu v projektu požární ochrany. Jištěny nebudou pouze prostory, na které norma povoluje 
výjimku, jako jsou umývárny a záchody, uzavřená schodiště a uzavřené vertikální šachty 
(výtahové) bez hořlavých látek a prostory, kde by vytékající voda ze sprinklerů mohla 
představovat nebezpečí (trafa, rozvodny, strojovny). 
 
Vodní zdroj a strojovna SHZ 
Objekt je zásobován požární vodou, která je rozvedena po celém areálu CTPark Brno. Dojde 
k prodloužení větve požárního vodovodu a k vyhotovení požární přípojka, která bude končit 
uvnitř objektu ve ventilové stanici. 
 
Druhy sprinklerových hasicích zařízení 
Mokrá soustava 
U tohoto hasicího zařízení je potrubí, spojující ventilovou stanici s hlavicemi, naplněno 
tlakovou vodou. V porovnání s jinými modifikacemi patří k nejjednodušším a tím i 
nejspolehlivějším. Nároky na údržbu a zpětné uvedení do pohotovostního stavu jsou u tohoto 
hasicího zařízení relativně nejmenší. 
Z důvodu nebezpečí zamrznutí vody v rozvodném potrubí je lze navrhovat jenom tam, kde je 
zaručena teplota nad +4°C. 
Předností mokré soustavy v porovnání se soustavou suchou je podstatně nižší reakční čas 
sprinklerového hasicího zařízení, jelikož ihned po otevření sprinklerové hlavice dojde k výstřiku 
vody. 
 
Místnost ventilových stanic 
Místnost ventilových stanic musí být chráněna proti vstupu nepovolaných osob. Nesmí být 
použit ke skladování nebo výrobním účelům. Kromě zařízení, která slouží pro provoz SHZ, 
nesmí být v prostoru umístěna žádná jiná zařízení. Do místnosti ventilových stanic musí být 
zajištěn bezpečný přístup i v případě požáru, a to buď z volného prostranství nebo zevnitř 
budovy. V místnosti musí být zajištěno přirozené větrání, teplota nesmí klesnout pod 4°C. 
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Místnost ventilových stanic musí být vybavena zámkem. Klíč od zámku musí být bezpečně 
uložen na viditelném místě tak, aby byl v případě požáru snadno přístupný pro případ ruční 
manipulace a nemohl být zneužit nepovolanou osobou. 
 
Popis funkce 
Funkce sprinklerového zařízení je založena na skrápěcí hlavici, ve které je osazena tepelná 
pojistka uzavírající výtok vody. Při požáru (zvýšení teploty nad 68 °C) pojistka teplem praskne, 
tím otevře průtok vody a voda, která protéká otevřenou hlavicí hasí vzniklý požár a skrápí jeho 
bezprostřední okolí. 
SHZ je napojeno na trvalý tlak vody z rozdělovače pod ventilovými stanicemi ve strojovně SHZ. 
Průtokem vody otevřenou hlavicí dochází k poklesu provozního tlaku vody v rozdělovači ve 
strojovně SHZ. Při poklesu tlaku na hodnotu min. provozního tlaku sepne tlakový spínač 
doplňovací čerpadlo, které doplní tlak vody na hodnotu max. provozního tlaku a tlakový spínač 
doplňovací čerpadlo vypne. Pokud je odběr vody větší než stačí doplňovací čerpadlo dodávat, 
klesá dál v rozdělovači tlak, a to na hodnotu minimálního tlaku. Poklesem tlaku na tuto hodnotu 
sepne tlakový spínač na spouštěcím zařízení provozního čerpadla provozní čerpadlo. Při 
poruše provozního čerpadla dochází k poklesu tlaku až na hodnotu havarijního tlaku. 
Poklesem tlaku na tuto hodnotu sepne tlakový spínač na spouštěcím zařízení záložního 
čerpadla záložní čerpadlo. 
 
Signalizace chodu zařízení 
Průtokem vody otevřenou hlavicí dochází k otevření ventilové stanice a k průtoku vody do 
poplachového zvonu. Poplachový zvon funguje jako mechanická signalizace poplachu. 
Poplachové zvony budou umístěny na vnější části obvodové zdi strojovny SHZ. 
Součástí každé ventilové stanice je i elektrický tlakový spínač, který musí být napojen a signál 
od něho musí být vyveden do místa stálé služby. 
 
Potrubní rozvody 
Výtlačné potrubí bude provedeno z ocelových trubek s plastovou vložkou DN150. 
Rozvodné potrubí bude provedeno z ocelových trubek závitových DN 15 - DN 50 z oceli 11 
353.0 a z ocelových trubek hladkých DN 70 - DN 150 z oceli 11 353.0. Armatury a tvarovky 
dle příslušných ČSN. 
Potrubí DN 15 - DN 50 bude spojováno na závity nebo pomocí spojek, potrubí nad DN 50 bude 
spojováno pomocí speciálních spojek přes drážky na konci jednotlivých trubek. Pouze ve 
strojovně až pod ventilové stanice mohou být použity přírubové spoje.  Poslední přípustný 
přírubový spoj je na výtlačné straně ventilové stanice.              
Hlavní rozvodné potrubí bude spádováno směrem ke stoupačkám a od stoupaček směrem k 
ventilovým stanicím, kde je hlavní odvodnění soustav. Minimální spád potrubí suché soustavy 
je 0,4 % u jednotlivých ramen a 0,2 % u hlavních rozvodů. Rozvody budou v nejvyšších 
místech odvzdušněny a v nejnižších odvodněny podružnými odvzdušňovacími a 
odvodňovacími ventily. Všechny odvzdušňovací a odvodňovací ventily musí být snadno 
přístupné. Pokud budou tyto ventily zakryty podhledem, musí být viditelně označeno místo, 
kde je ventil instalován a podhled musí být v tomto místě odnímatelný.  
Potrubní rozvody je nutno ukládat viditelně. Pokud je není možné uložit viditelně, musí být 
uloženy tak, aby se daly kdykoliv snadno odkrýt. Vstup potrubí do strojovny a všechny prostupy 
zdmi musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k přenosu tlaku stavebních konstrukcí na 
potrubí. Při průchodu potrubí z jednoho požárního úseku do druhého musí být prostup potrubí 
protipožárně utěsněn. 
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Silnoproudé elektroinstalace 
 
Základní provozní údaje 
Napěťová soustava 
3+NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S (rozděleno v rozvaděči RH) 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Provede se ochrana ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
Základní ochrana před přímým dotykem 
izolací a kryty dle čl. 410 
Ochranné opatření 
automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše ochranným pospojováním a 
automatickým odpojením dle čl. 411 (ochrana normální dle čl. NA.3.1) 
použitím proudových chráničů 30mA dle čl. 411 
Doplňková ochrana 
proudovými chrániči dle čl. 411.3. normy (doplněná dle čl. NA.3.1) 
doplňující ochranné pospojování dle čl. 415.2 normy (doplněná dle čl. NA.3.1) 
Doplňková ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 
Vnější vlivy 
Vnější vlivy jsou zpracovány v samostatné příloze PD (viz A3-SP-0500-002-00-
170215_PUVV) 
 
Technické řešení – silnoproudé rozvody 
Způsob napájení, způsob zálohování 
V 1NP objektu v m. č. 121 bude vybudována nová trafostanice (transformátor 1000kVA), která 
bude připojena na lokální distribuční síť. V m. č. 123 bude instalován hl. rozvaděč NN objektu. 
Z hlavního rozvaděče budou připojeny jednotlivé podružné rozvaděče. V patrech s 
kancelářemi (2NP – 6NP) budou na každém patře instalovány 2 podružné rozvaděče, ze 
kterých bude napojena příslušná část elektroinstalace v patře. 
Pro připojení zařízení, která musí být funkční při požáru, bude v m. č. 124 instalován rozvaděč 
RPO. Zařízení, která musí být funkční při požáru budou zálohována pomocí DA. Přepínání na 
DA bude řešeno záskokovým automatem v rozvaděči RPO. 
Zálohované spotřeby budou napájeny z příslušných patrových rozvaděčů. Odpínání 
nezálohovaných spotřeb bude řešeno v těchto podružných rozvaděčích. Přepínání na DA 
bude řešeno v rozvaděči RH záskokovým automatem. 
 
Způsob měření elektrické energie 
Obecně 
Veškeré měření jsou fakturační a budou tomu odpovídat měřící přístroje. Dále budou všechny 
měřící přístroje vybaveny komunikací M-BUS a budou umožňovat dálkový odečet. 
 
Nouzový zdroj – diesel generátor 
Jako nouzový zdroj elektrické energie bude instalován diesel generátor o velikosti SGE= 
1x250kVA. 
Při poklesu nebo ztrátě napětí v síti dojde automaticky k nastartování motoru. Elektrická 
energie požadovaného výkonu a napětí je ke spotřebičům dodávána přes rozvaděč DA. 
Startování soustrojí je automatické pomocí startovacích baterií. Jakmile se dodávka proudu 
obnoví, agregát se po určité době automaticky zastaví a bude připraven na další spuštění. Z 
toho důvodu je třeba agregát a startovací baterie udržovat neustále v provozuschopném stavu, 
protože dobrý stav podmiňuje správný start a pohotovost soustrojí. Startovací baterie jsou 
osazeny v rámu soustrojí. Soustrojí motor, generátor a setrvačník je smontováno u výrobce 
na společném rámu a vystředěno. Demontáž není vhodná. Dodavatel DA po skončení 
montáže provede zkušební provoz a zaškolení obsluhy. Obsluhou soustrojí mají být řádně 
zaškolení pracovníci, protože jde o zařízení poměrně vysoké hodnoty. Pracovníci obsluhy se 
musí řídit pokyny a návodem výrobce v instrukční knížce soustrojí, platnými normami a 
směrnicemi a zvyklostmi v příslušném provozu. DA je uložen pružně na pružinových 
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izolátorech, aby se zamezilo přenášení. Údržba se provádí v době, kdy není DA v provozu. 
Všechna potrubí, spojená s DA, musí být opatřena pružnými členy, aby se nepoškodila 
chvěním a aby se zabránilo přenášení chvění na konstrukci budovy. Na soustrojí je mimo jiné 
osazen řídící panel, obsahující voltmetr, ampérmetr, kmitoměr, otáčkoměr, počitadlo 
motohodin, teploměr chladící vody, tlakoměr mazacího oleje, voltmetr baterií, START/STOP 
spínač, fázový voltmetr a fázový ampérmetr. 
 
Technické parametry 
výkon:     250kVA/184kW 
spotřeba nafty při plném zatížení:  cca 50 l/h 
chlazení:     vodní 
spouštění:    elektrické 
provedení:    kapotované 
rozměry soustrojí:    1910x1000x1740mm (d x š x v) 
hmotnost:     2380 kg 
Soustrojí je umístěno v 1NP v m. č. 124, které je zatřízeno jako neobsluhované pracoviště, do 
něhož vstupuje obsluha po startu DA jen pro kontrolu, popřípadě pro doplnění paliva. Údržba 
se provádí v době klidu zařízení. 
Vzduchotechnika je součástí vybavení objektu. 
Výfukové potrubí je součástí DA, výfuk bude orientován směrem od objektu. 
 
Osvětlení 

 V technických místnostech, rozvodnách, trafokobce a místnosti dieselu jsou navržena 
přisazená průmyslová LED svítidla 44W, IP65. Ovládání svítidel v těchto prostorách 
je navrženo klasickým způsobem pomocí vypínačů. 

 V kancelářích ve 2NP – 6NP jsou plošně navržena vestavná rastrová LED svítidla s 
čočkovou optikou 37,2W, IP40. Ovládání osvětlení v těchto prostorách bude pomocí 
impulzních tlačítek. 

 Pro osvětlení schodišť jsou navrženy přisazená svítidla LED typu downlight 24,6W, 
IP44. Ovládání schodišť je navrženo pomocí impulsních tlačítek. 

 Pro osvětlení chodeb v 1NP jsou navržena vestavná svítidla LED typu downlight 
24,6W, IP44. Ovládání osvětlení v těchto prostorách je navrženo pomocí vypínačů, 
případně pomocí impulsních tlačítek. 

 Osvětlení sociálních zázemí v jednotlivých patrech je navrženo pomocí vestavných 
svítidel LED typu downlight 12,8W IP44. Ovládání osvětlení v těchto prostorách je 
navrženo pomocí pohybových čidel. 

 Pro osvětlení recepce jsou navržena svítidla LED typu downlight 24,6W, IP44. 
Ovládání osvětlení v těchto prostorách je navrženo pomocí vypínačů umístěných na 
recepčním pultu. 

 Osvětlení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na hladinu osvětlení dle ČSN EN 
12 464-1 a požadavkuinvestora: 

 Kanceláře:  500 lx 
 Chodby:   150 lx 
 Šatny, soc. zázemí: 200 lx 
 Technické místnosti: 200 lx 

 
Nouzové osvětlení 
Pro nouzové osvětlení objektu jsou navržena samostatná nouzová svítidla s vlastními 
bateriovými zdroji s dobou zálohy t=1hod. V prostoru kanceláří je navrženo antipanické 
osvětlení pomocí vestavných bezpečnostních nouzových svítidel s optikou pro antipanické 
osvětlení. Na únikových chodbách jsou navržena bezpečnostní svítidla s optikou pro osvětlení 
únikových chodeb. Na únikových chodbách jsou dále navržena nouzová svítidla s 
piktogramem, která označují směr úniku. 
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Vytápění, ohřev TUV 
Zařízení v prostoru předávací stanice bude napájet profese MaR. 
 
Chlazení 
V rámci silnoproudu budou připojeny dvě chladící jednotky umístěné ve strojovně chlazení. 
Ostatní zařízení bude napájet profese MaR. 
 
Zajištění dodávky el. energie 
Stupeň důležitosti elektrické energie dle ČSN 34 1610: 

- nouzové osvětlení, požární zařízení č.1 
- ostatní zařízení   č.3 

 
Požární ochrana 
Veškeré prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi, stěnami a nebo stropy 
budou opatřeny certifikovanými požárními (měkkými nebo tvrdými) ucpávkami s požadovanou 
požární odolností dle PBŘ objektu, které budou trvale a zřetelně označeny. 
Základní ochrana zabraňující požáru bude provedena jištěním napájecího rozvodu a 
spotřebičů proti vzniku nadproudů a přetížení. Realizovaný systém elektrických instalací musí 
být periodicky kontrolován diagnostickými prohlídkami a revizemi. 
V objektu bude realizováno nouzové vypínání elektrické energie tlačítky CENTRAL a TOTAL 
STOP. Tlačítkem CENTRAL STOP dojde k odpojení dodávky energie pro zařízení, která 
nejsou funkční při požáru. Tlačítkem TOTAL STOP dojde k vypnutí veškeré elektrické energie 
v objektu, včetně vyřazení z provozu náhradních zdrojů el. energie. Tlačítka CENTRAL a 
TOTAL STOP budou chráněna proti zneužití (tlačítka chráněná sklem). 
 
Technické řešení – hromosvod 
Stavba bude vybavena ochranou proti blesku hromosvodem dle ČSN EN 62305-1 až 3 ed.2. 
Je navržena mřížová neizolovaná jímací soustava dle čl. 5.1.1 a 5.1.2. Jsou navrženy náhodné 
svody, které jsou tvořeny ocelovými sloupy konstrukce budovy. 
 
Použité předpisy a normy 
Projektová dokumentace byla vypracována dle platných předpisů a norem, zejména: 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace budov 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení  Část 4: Bezpečnost 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení  Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
ČSN 33 2130 ed.3  Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 12464-2  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: 
Venkovní pracovní prostory 
ČSN 73 0580-1  Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky 
ČSN EN 62 305-1 až 4 ed.2 Ochrana před bleskem 
 
Bezpečnost práce 
Ochrana před nebezpečným dotykem je navržena automatickým odpojením od zdroje a 
proudovými chrániči. Obsluhu přístrojů v rozvaděčích a veškeré údržbářské práce na 
elektrickém zařízení smí vykonávat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací. 
Veškeré montážní a údržbářské práce musí být prováděny odbornou firmou při dodržení 
platných norem a elektrotechnických předpisů. Před uvedením do provozu nových zařízení 
musí být na instalaci provedena výchozí revize. Následné revize je nutno provádět ve 
stanovených lhůtách elektrického zařízení. 
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Měření a regulace 
- vzduchotechnika pro kanceláře  
- vzduchotechnika pro garáže  
- vzduchotechnika hygienického větrání  
- strojovny chladu 
- vzduchotechnika dveřních clon  
- individuelní regulace kanceláří a zasedacích místností  
- monitoring signálů pro vypnutí VZT zařízení z EPS 
- monitoring stavů protipožárních klapek 
- dochlazování prostor na 1NP pomocí FCU s komunikací na dispečink 
- měření energií po sběrnici m-bus (elektro, voda, teplo a chlad) 
- building management systém (platforma PC s grafickou vizualizací) 
- vzduchotechnika odvětrání místností skladů a odpadů v suterénech 
- vzduchotechnika šaten  
- předávací stanice 
- monitoring a návaznosti SHZ 

        
Slaboproudé elektroinstalace 
 
Základní provozní údaje: 
Napěťová soustava: 3+NPE, 230/400 V, 50 Hz, TN-C-S (rozděleno v rozvaděči RH) 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  
Provede se ochrana ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  
Základní ochrana před přímým dotykem: Izolací, kryty dle čl. 410 
Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše ochranným 
pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411. (ochrana normální dle čl. NA.3.1)  
Kde je určeno, uplatní se ochrana proudovým chráničem 30 mA dle čl. 411 normy 
Doplňková ochrana:  
proudovými chrániči dle čl. 411.3.3 normy (doplněná dle čl. NA.3.1) 
doplňující ochranné pospojování dle čl.415.2 normy (doplněná dle čl. NA.3.1) 
Doplňková ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a 
v platném znění. 
Vnější vlivy: dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou v jednotlivých vnitřních prostorech objektu 
stanoveny vnější vlivy jako normální.  
V prostoru sprch a umývacího prostoru nutno při instalaci dodržet ustanovení ČSN 33 2000-
7-701-ed 2. 
 
Technické řešení – Elektrická zabezpečovací signalizace (poplachový systém) 
Systém EZS nebo také PTZS bude vytvářet samostatné bezpečnostní zóny a oblasti podle 
potřeb a interních předpisů uživatele tak, aby byla zachována bezpečnostní úroveň 
jednotlivých prostor. Systém PTZS je pouze jedním z technických prostředků k zajištění 
objektu, který nenahrazuje klasickou mechanickou a režimovou ochranu objektu, ale vhodně 
je doplňuje, nebo na ně navazuje. Ve smyslu normy ČSN EN 50 131 podléhá zařízení PTZS 
jako vyhrazený druh zařízení homologaci. Veškeré navržené a použité prvky systému PTZS 
musí být řádně homologovány pro provoz v ČR u akreditované zkušebny. 
 
Stupeň zabezpečení 
Dle ČSN EN 50 131-1 systém i jednotlivé bezpečnostní prvky budou splňovat požadavky 
z hlediska zabezpečení na stupeň 1 (nízké riziko). 
Klasifikace prostředí podle ČSN 50 131-1 se pro systém PTZS v prostorech objektu a 
souvisejících prostorech uvažuje s prostředím všeobecným, třídy II. 
 
Signalizace 
Obsluha bude informována o narušení jednotlivých podsystémů prostřednictvím klávesnic, 
sirén a grafického nadstavbového PC. Signalizace bude dostupná pro obsluhu na recepce. 
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Prostředky zabezpečení objektu 
V objektu bude zajištěna: 
- Plášťová ochrana (zabezpečení vnitřních prostor hlídáním pláště budovy) – je 

realizována magnetickými kontakty instalovanými do zárubní dveří, resp. na všech 
otevíratelných dveřích fasády ve společných prostorech a prostorech hlavního vstupu do 
objektu.  

- Prostorová ochrana (zabezpečení všech vnitřních prostor s chráněnými hodnotami) - je 
realizována infrapasivními detektory pohybu (PIR).  

- Sabotážní ochrana (ochrana jednotlivých komponent systému před nedovolenou 
manipulací) - je zajištěna ochrannými spínači jednotlivých prvků, rozvodné propojovací 
krabice (tamper kontakt). Při použití koncentrátorů s dvojitým vyvážením smyček je 
možné detekovat také sabotáž (přerušení, zkratování) vedení. Všechny prvky sabotážní 
ochrany jsou přiřazeny do 24 h smyčky (tzn. zaznamenání sabotáže bez ohledu na to, 
jestli je systém ve stavu střežení nebo je odstřežen). 

- Osobní ochrana (ochrana osob při přepadení) - je realizována tísňovými tlačítky (PANIC) 
umístěnými v recepci. Všechny prvky osobní ochrany jsou přiřazeny do 24 h smyčky. 

 
Rozsah zabezpečení 
PZTS bude zabezpečovat prostory: 
- hlavní technické místnosti, 
- veškeré vstupy do schodišť, 
- veškeré vstupy dostupné z úrovně ulice v 1NP včetně obchodních jednotek. 
- WC invalidů odkud bude přiveden binární signál do expanderu od autonomního 

signalizačního zařízení.  
 
Elektrická požární signalizace 
Předmětem projektu je dokumentace pro stavební povolení stavby – Administrativní budova 
O1. Dokumentace obsahuje řešení elektrické požární signalizace. 
 
Výchozí údaje 
Podkladem pro zpracování tohoto projektu byly aktuální půdorysné podklady, projekt PBŘ, 
konzultace s projektanty ostatních profesí a manuály výrobců montovaných technologií. 
 
Použité normy a předpisy 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy 
přístrojů a zařízení platnými v době jejího zpracování. Především ČSN 73 0875, ČSN 73 0802, 
ČSN 73 0810, ČSN 73 0845, ČSN 73 0875, ČSN EN 60849, ČSN 65 0201, ČSN 332000-5-
51, ČSN 34 2710, vyhl. 23/2008 a vyhl. 246/2001. 
 
Požadavky na ostatní profese 
- napájení ústředny EPS od silnoproudu, přívod 230 V 16 A AC 
- napájení tabla EPS, přívod 230 V 10 A AC 
- napájení pomocných zdrojů EPS, v šachtách Š3 a Š8 na úrovni 3NP, přívod 230 V / 16 A AC 
- příprava PPK na ovládání od EPS, 24 V DC, s pružinou, která při odpojení napájení uvede 
PPK do uzavřeného stavu, monitoring PPK systémem MaR  
- příprava rozvaděčů MaR na ovládací signál od EPS k vypnutí VZT 
- příprava rozvaděče silno na ovládací signál od EPS k vypnutí VZT - splity 
- příprava rozvaděčů výtahů na ovládání od EPS 
- příprava vstupních dveří na otevření od EPS 
- příprava požární rolety na uzavření od EPS 
- příprava dieselu na aktivaci od EPS 
- příprava SHZ na monitoring od EPS (porucha, požár ve ventilové stanici + 6x patrový uzávěr)  
- příprava rozvaděče diesel na monitoring od EPS (provoz, porucha) 
Není-li uvedeno jinak, přivede EPS bezpotenciálový rozpínací kontakt se zatížitelností 30 V 
1A DC. 
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Obecně 
Navrhovaná stavba bude sloužit jako administrativní prostory. Objekt je samostatně stojící o 
půdorysu cca 61x22m, celkem má 6 nadzemních podlaží a 7. nadzemní podlaží je technické. 
V centrální části objektu jsou v každém podlaží 2 schodiště, 3 výtahy, sociální část a stoupací 
šachty jednotlivých profesí. V 1NP jsou kromě toho ve střední části recepce se zázemím, 
kolárna se šatnami, odpadky a energetická a technická část objektu. V 7NP je jen centrální 
část s jedním schodištěm a jedním výtahem a kotelna. Kancelářské prostory se počítají, že 
budou uživatelem ještě rozděleny příčkami. 
 
Slaboproudé rozvody 
V objektu budou instalovány slaboproudé rozvody. Jedná se o systém zabezpečení objektu 
(EZS, CCTV, ACCESS) a datové rozvody formou strukturované kabeláže.   
 
Elektrická požární signalizace 
Dle požadavku PBŘ bude objekt osazen elektrickou požární signalizací.  
Použitý systém musí být homologovaný pro použití v ČR a musí být plně adresný. Celý objekt 
bude plošně pokryt automatickými hlásiči EPS. Budou instalovány především hlásiče opticko-
kouřové, v některých prostorách hlásiče tepelné. Hlásiče nebudou instalovány v prostorách 
bez požárního rizika (WC, sprchy, umývárny…). V prostorech nad podhledem není třeba 
instalace hlásičů vzhledem k malému požárnímu zatížení. Také nebudou hlásiče instalovány 
v prostoru zdvojené podlahy. Naopak budou hlásiče instalovány ve stoupacích šachtách 
s elektrickými rozvody. 
U všech východů na volné prostranství a na únikové cestě budou instalovány tlačítkové 
hlásiče. 
Poplach v objektu bude vyhlašován pomocí sirén. 
Ústředna EPS (včetně pomocných zdrojů) musí mít záložní aku, které umožní činnost po dobu 
24 hodin bez napájení. 
V řešených prostorách bude EPS ovládat a monitorovat tyto návaznosti:  
Spuštění sirén 
Spuštění větrání CHUC 
Vypnutí VZT 
Uzavření PPK 
Ovládání výtahů 
Uzavření požární rolety 
Otevření vstupních dveří 
Spuštění dieselu 
Monitoring SHZ 
Monitoring diesel 
 
Závěr 
Veškeré montážní práce na zařízení může provádět pouze firma, která má oprávnění 
k montážním pracem na zařízení EPS a proškolený montážní pracovníky pro příslušné 
zařízení EPS ESSER.  
Na závěr montážních prací musí dojít k proškolení určených pracovníků uživatele. 
Při projektování vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení jsem dodržel podmínky 
stanovené příslušnými právními předpisy, normativní požadavky a průvodní dokumentaci 
výrobce. Toto prohlášení se vydává v souladu s požadavky Ministerstva vnitra, číslo 246/01 
Sb,§10, odst. 2. 
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B.2.7b)  Výčet technických a technologických zařízení 
 
SO03 - PRODLOUŽENÍ VODOVODU A PŘÍPOJKA 
Přehled výchozích podkladů 
- koordinační situace stavby včetně základních ČTU 
- zákres stávajících inženýrských sítí 
- polohová a výšková zaměření území 
 

Bilance 
BILANČNÍ VÝPOČET POTŘEBY VODY (dle vyhl. 428/2001 ve znění 
48/2014)    

  
specifická potřeba 
vody 

poč
et  potřeba vody 

  m3/os.rok l/os.den 
oso
b l/den 

m3/
h l/s 

Kancelářské budovy s WC a teplou vodou, bez 
sprchy 14 56 870 

48 
720,0 

2,0
3 0,56 

Kancelářské budovy s WC a teplou vodou, se 
sprchou 18 72 23 1 656,0 

0,0
7 0,02 

Stravování - vaření jídla, mytí nádobí 8 32 800 
25 
600,0 

1,0
7 0,30 

Průměrná denní potřeba vody Qp     893 
75 
976,0 

3,1
7 0,88 

Max. denní potřeba vody Qm  kd = 1,50 
113 
964,0 

4,7
5 1,32 

Max. hodinová potřeba vody Qh   kh = 2,10   
9,9
7 2,77 

Provozní doba (dny v roce)  dny = 250      

Předpokládaná roční úhrnná potřeba vody   
Qr = Qp * dny 
= 18 994   

m3/ro
k 

 
VÝPOČET POTŘEBY VODY - nebytové budovy s rovnoměrným odběrem vody  
dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů čl. 
5.1.2b)     

Budovy s rovnoměrným odběrem vody 
poče
t z. p. 

jmenovit
ý výtok 

součinite
l výtoku 

f*QA*√
n 

Dřez 1 0,200 1,00 0,200 
Myčka nádobí 1 0,150 1,00 0,150 
Pisoár 15 0,150 1,00 0,581 
Sprcha 4 0,200 1,00 0,400 
Umyvadlo 29 0,200 1,00 1,077 
Výlevka 6 0,200 1,00 0,490 
Výtokový ventil DN 15 (1/2") 1 0,200 1,00 0,200 
Výtokový ventil DN 20 (3/4") 10 0,400 1,00 1,265 
Výtokový ventil DN 25 (1") 14 1,000 1,00 3,742 
WC s nádržkovým splachovačem 44 0,150 0,70 0,696 
Výpočtový průtok 125 QD = Σ(f*QA*√n) 8,801 
Velikost vodoměru   Qn (qp) = 1/2 Qmax 4,400 
(dle met. pokynu MZ 10 535/2002 – 6000)   Qn [m3/h] 15,842 
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Křížení s podzemními sítěmi 
Během výstavby bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma stávajících a navrhovaných 
podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.  
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých 
správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme 
uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané 
jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou 
součástí PD. 
Před zahájením výkopových prací nechá zhotovitel vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě 
a o tomto vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, 
aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno 
dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Povolené vzdálenosti podzemních sítí  -  ČSN 73 6005 /m/ 

 plyn vodovod sdělovací 
kabel 

silový kabel tepelné sítě kanalizace 

 SOUBĚH 

Kanalizační 
přípojka 

1,00 m 0,60 m 0,50 m 0,50 m 0,30 m  

Vodovodní 
přípojka 

0,50 m 0,60 m 0,40 m 0,40 m 1,00 m 0,60 m 

 KŘÍŽENÍ 

Kanalizační 
přípojka 

0,50 m 0,10 m 0,20 m 0,30 m 0,10 m  

Vodovodní 
přípojka 

0,15 m  0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,10 m 

 
SO04 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
Bilance  
NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ 
SPLAŠKOVÝCH VOD   

 
    

(na základě potřeby vody dle vyhl. 428/2001 ve 
znění 48/2014)   

 
    

  
specifická potřeba 
vody 

 poče
t  potřeba vody 

  
m3/os.ro
k l/os.den 

 
osob l/den 

m3/
h l/s 

Kancelářské budovy s WC a teplou vodou, 
bez sprchy 14 56 

 
870 

48 
720,0 

2,0
3 0,56 

Kancelářské budovy s WC a teplou vodou, se 
sprchou 18 72 

 
23 

1 
656,0 

0,0
7 0,02 

Stravování - vaření jídla, mytí nádobí 8 32 
 

800 
25 
600,0 

1,0
7 0,30 

Průměrná denní potřeba vody Qp     
 

893 
75 
976,0 

3,1
7 0,88 

Max. průtok splaškových vod Qhmax  khmax =  2,20    1,93 
Min. průtok splaškových vod Qhmin  khmin =  0,00    0,00 

Návrhový průtok   
 Qn = 2 * 

Qhmax =     3,87 
Provozní doba (dny v roce)  dny =  250       

Předpokládaný roční úhrn splaškových vod   
 Qr = Qp * dny 

=  
18 
994,0   

m3/r
ok 
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Splašková kanalizace 
V objektu je navržen oddílný kanalizační systém.  
Z objektu budou vyvedeny celkem tři přípojky splaškové kanalizace DN200. Každá z přípojek 
začíná betonovou šachtou d=1 m a bude ukončena napojením do areálové stoky z PVC 
DN200. Přípojky jsou navrženy s rezervou pro budoucí pronájem. Pro nejvzdálenější přípojku 
splaškové kanalizace, do které budou napojeny i splaškové vody z lapáku tuků, bude stávající 
areálová splašková kanalizace mezi objekty „A2“ a  prodloužena cca o 10,3m. 
Každá z přípojek začíná revizní betonovou šachtou d=1 m a bude ukončena vsazením 
nalepovací odbočky na stávající plastové potrubí z PVC trub DN 200 areálové stoky vedené 
pod příjezdovou komunikací.  
 
Tuková kanalizace 
Z objektu bude vyvedena jedna přípojka tukové kanalizace DN150. Svodná tuková kanalizace 
bude vedena v základech 1NP pod kuchyní od instalovaných zařízení TLG s obsahem tuků. 
Na svém počátku a před výstupem z objektu bude tuková kanalizace odvětrána větracím 
potrubím přes všechna NP nad střechu. 
Na přívodním a odtokovém potrubí z lapáku tuků budou instalovány betonové šachty ø1m – 
pro kontrolu a odběr vzorků. Odtok z lapáku tuků bude zaústěn do nově navržené trasy 
přípojky splaškové kanalizace č.3 DN200 z objektu. 
 
Kanalizační rozvody pod budovou – svodné potrubí 
Svodná splašková kanalizace, vedená pod podlahou je navržena z plastových hladkých PVC-
U trub včetně tvarovek třídy tuhosti SN8 nejmenší dimenze DN100. Hlavní výstupní svody z 
objektu budou napojeny do koncových revizních šachet d=1 m přípojek splaškové kanalizace.  
Minimální spád svodů splaškové kanalizace do profilu DN 150 je 2 %, při větší dimenze 
splašková kanalizace může mít min. spád 1 %. 
Vyústění splaškové kanalizace v hale bude ukončeno těsně nad úrovní vodorovné izolace 
v hale. Kolem tohoto vyústění nebude provedena konstrukce podlahy. Tento prostor bude 
vymezen chráničkou DN500 mm. Podlaha bude dokončena až po připojení jednotlivých 
zařizovacích předmětů. Toto řešení se navrhuje z důvodu eliminace případných nepřesností 
při vytyčení vývodů kanalizací a výstavbě zdí v hale. 
 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Navrhované přípojky splaškové budou napojeny na stávající areálovou stoku splaškové 
kanalizace PVC DN200. 
 
Vliv na povrchové a podzemní vody 
Navrhovaný objekt není určen k nakládání s vodami, nebude potřebovat vodu v průběhu 
provozu ani nebude produkovat odpadní vody.  
 
Stávající inženýrské sítě 
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých 
správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme 
uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané 
jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou 
součástí PD. 
Před zahájením výkopových prací nechá investor vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě a 
o tomto vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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Povolené vzdálenosti podzemních sítí  -  ČSN 73 6005 /m/ 
 plyn vodovod sdělovací 

kabel 
silový kabel tepelné sítě kanalizace 

 SOUBĚH 

Kanalizační přípojka 1,00 m 0,60 m 0,50 m 0,50 m 0,30 m  

Vodovodní přípojka 0,50 m 0,60 m 0,40 m 0,40 m 1,00 m 0,60 m 

 KŘÍŽENÍ 

Kanalizační přípojka 0,50 m 0,10 m 0,20 m 0,30 m 0,10 m  

Vodovodní přípojka 0,15 m  0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,10 m 

 
SO05 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
 
Bilance  
 NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD     
č. Intenzita návrhového deště (t=15 min.) i = 161,0 [l/s.ha]   
povodí - srážkoměrná stanice Brno, periodicita p = 0,5 [1/rok]   
  Typ povrchu F [m2] � Fred [m2] Q [l/s] 
1 Střechy 1 671 1,00 1 671 26,90 
  Celkem mimo ORL 1 671 1 1 671 26,90 
  Celkem: 1 671 1,00 1 671 26,90 
  Průměrný roční úhrn srážek: 543 mm 907 m3 
  Průměrný roční odtok:     907 m3 

 Přípustný odtok 10 l/s.ha 1,67 l/s 
 
Popis technického řešení 
Dešťová kanalizace 
V objektu i mimo objekt je navržen oddílný kanalizační systém.  
Svodná dešťová gravitační kanalizace bude odvádět vodu z podtlakového odvodnění střechy. 
Dešťové vody ze střechy objektu budou odkanalizovány podtlakem, a to dvěma samostatnými 
větvemi a stoupačkami, které budou situovány do jednoho instalačního jádra. Z objektu pak 
bude vyvedena jedna větev svodné gravitační dešťové kanalizace DN250, která bude 
zaústěna do venkovní betonové šachty d=1 m. Ze šachty bude přípojka dešťové kanalizace 
DN250 napojena do areálové dešťové stoky DN300. 
Přípojka dešťové kanalizace je navržena z trub PVC-U DN250. 
 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Navrhovaná přípojka dešťové kanalizace DN250 bude napojena na stávající areálovou stoku 
dešťové kanalizace z PVC DN300. 
 
Vliv na povrchové a podzemní vody 
Navrhovaný objekt není určen k nakládání s vodami, nebude potřebovat vodu v průběhu 
provozu ani nebude produkovat odpadní vody.  
 
Stávající inženýrské sítě 
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých 
správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme 
uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané 
jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou 
součástí PD. 
Před zahájením výkopových prací nechá investor vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě a 
o tomto vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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Povolené vzdálenosti podzemních sítí  -  ČSN 73 6005 /m/ 
 plyn vodovod sdělovací 

kabel 
silový kabel tepelné sítě kanalizace 

 SOUBĚH 

Kanalizační přípojka 1,00 m 0,60 m 0,50 m 0,50 m 0,30 m  

Vodovodní přípojka 0,50 m 0,60 m 0,40 m 0,40 m 1,00 m 0,60 m 

 KŘÍŽENÍ 

Kanalizační přípojka 0,50 m 0,10 m 0,20 m 0,30 m 0,10 m  

Vodovodní přípojka 0,15 m  0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,10 m 

 
SO06 - PŘÍPOJKA HORKOVODU 
 
Objekt bude napojen na již nachystanou přípojku z předizolovaného potrubí, která končí 
v blízkosti objektu uzavírací armaturou. Pokračující část přípojky bude provedena rovněž 
z předizolovaného potrubí v dimenzi 2xDN80/180. 
Přípojka se kolmo lomí a prochází podél objektu až do místa zaústění, kde se opět lomí, 
vstupuje do objektu a pokračuje do místa budoucí předávací stanice. Přípojka vstoupí do 
stanice podlahou, nad kterou budou ukončena uzavíracími armaturami DN80. Před uzávěry 
bude osazeno odvzdušnění DN15 sloučené s propojem mezi přívodním a vratným potrubím. 
 
Popis řešení 
V celé délce trasy horkovodu bude proveden výkop zemní rýhy. Nové předizolované potrubí 
bude uloženo v nové trase v bezkanálovém provedení. 
Montáž předizolovaného potrubí bude probíhat po stavební připravenosti do výkopové rýhy na 
zhutněný pískový podsyp. Potrubí bude montováno (pokud to bude možné) mimo výkop a 
spouštěno do výkopu. V místech s křížením s inženýrskými sítěmi bude prováděna montáž 
jednotlivých dílů potrubí ve výkopu. V místech svaru ve výkopu bude pro svařovací jímky výkop 
rozšířen a prohlouben. 
PI potrubí bude obsypáno ochranným obsypem a opatřeno výstražnou folií. Současně 
s pokládkou potrubí bude položena 2xchránička HDPE 40. Dotčené povrchy budou uvedeny 
do původního stavu. Nová přípojka horkovodu bude realizována mimo hlavní topnou sezónu. 
 
SO07 - PŘÍPOJKA VN 
 
Základní provozní údaje 
Napěťová soustava 
Přípojka VN: 3 AC 50 Hz, 22kV IT 
Přípojka RH: 3+NPE, 230/400 V, 50 Hz, TN-C-S (rozděleno v rozvaděči RH) 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Provede se ochrana ve smyslu ČSN EN 61 936-1 pro přípojku VN a ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
pro část NN. 
Základní ochrana před přímým dotykem 
izolací a kryty dle čl. 410 
Ochranné opatření 
automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše ochranným pospojováním a 
automatickým odpojením dle čl. 411 (ochrana normální dle čl. NA.3.1) 
použitím proudových chráničů 30 mA dle čl. 411 
Doplňková ochrana 
proudovými chrániči dle čl. 411.3. normy (doplněná dle čl. NA.3.1) 
doplňující ochranné pospojování dle čl. 415.2 normy (doplněná dle čl. NA.3.1) 
Doplňková ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 
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Použité předpisy a normy 
Projektová dokumentace byla vypracována dle platných předpisů a norem, zejména: 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrická zařízení – část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele 
elektřiny 
 
SO08 - PŘÍPOJKA SLP 
Předmětem projektu je přípojka SLP do objektu Administrativní budova O1. 
 
Použité normy a předpisy 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy 
přístrojů a zařízení platnými v době jejího zpracování.  
 
Přípojka SLP 
Na začátku prací bude dohledáno zakončení stávajících chrániček a v místě jejich zakončení 
bude v budoucím chodníku zřízena šachta Š1. Tato bude v provedení o velikosti 0,8x0,8 m 
(typ 2424), hloubky 0,9m, víko bude v provedení plast pro zatížení 1,5t. 
Ze šachty budou vedeny 4 chráničky HDPE 40 do místnosti 1.08 a 3 chráničky HDPE40 do 
místnosti 1.25. Chráničky budou na obou koncích zaslepeny, v místnostech budou vyvedeny 
u stěny 0,2m nad podlahu. Chráničky budou uloženy do hloubky 0,65m. V objektu bude 
pokládán od hloubky 0,61m podkladový beton, v místě pokládky chrániček bude snížen 
zhutněný podklad pod beton na 0,65m, položeny chráničky a zality podkladovým betonem. 
 
SO 09 - ZAOLEJOVANÁ KANALIZACE Z PARKOVIŠTĚ  
 
Bilance  

NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD  
č. Intenzita návrhového deště (t=15 min.) i = 161,0 [l/s.ha]   
povodí - srážkoměrná stanice Brno, periodicita p = 0,5 [1/rok]   
  Typ povrchu F [m2] � Fred [m2] Q [l/s] 
1 Komunikace s možností kontaminace RL 4005 0,80 1 296 20,87 
2 Chodníky 552 0,60 78 1,26 
3 Zelené plochy 92 0,15 14 0,22 
  Celkem přes ORL 1 842 0,75 1 388 22,35 
  Celkem: 1 842 0,75 1 388 22,35 
  Průměrný roční úhrn srážek: 543 mm 1000 m3 
  Průměrný roční odtok:     754 m3 

 Přípustný odtok 10 l/s.ha 1,84 l/s 
 
Zaolejovaná kanalizace 
Kolem projektovaného objektu budou ze tří jeho stran umístěna parkovací stání. Dešťové vody 
z těchto parkovacích ploch budou kontaminovány ropnými a musí být napojeny na trasu 
stávající areálové kanalizace vedené do stávajícího ORL.  
V současné době je na ploše projektované stavby parkovací plocha, která je odvodněna pěti 
silničními vpustmi do stávající trasy areálové zaolejované kanalizace DN300, která je vedena 
pod příjezdovou komunikací. Z důvodu změny využití dané plochy budou silniční vpusti 
demontovány. Původní svodné trasy od těchto vpustí budou v zemi částečně zkráceny 
(demontovány). Silniční vpusti budou nově osazeny na hraně parkovacího stání u budovy a 
příjezdové komunikace. Odpady z přemístěných vpustí budou napojeny na zkrácené trasy 
stávající svodné kanalizace napojené do areálové zaolejované kanalizace DN300. Tyto 
přemístěné vpusti zajistí odvod zaolejovaných dešťových vod z parkovacích stání z horní 
(severní) strany budovy. 
Dešťové odpadní vody z parkoviště z horní strany budovy (severní), kontaminované ropnými 
látkami, budou odvedeny novou trasou zaolejované kanalizace. 
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Tato kanalizace bude odvádět kontaminovanou dešťovou vodu z odvodňovacího žlabu, který 
je umístěn uprostřed příjezdové komunikace k parkovacím stáním. Z důvodu malého krytí 
potrubí v horním úseku stoky je v úseku mezi šachtami ŠK2 a ŠK3 navržena obetonovaná 
kamenina v délce 60,10m, za šachtou ŠK2 je navrženo potrubí PVC-U SN8 v celkové délce 
43,50m.  
Kanalizace bude provedena v jednotném sklonu 8 ‰, na stoce budou použity prefabrikované 
betonové revizní šachty s patřičnými šachtovými vložkami pro PVC a kameninu.  
 
Stávající inženýrské sítě 
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých 
správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme 
uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané 
jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou 
součástí PD. 
Před zahájením výkopových prací nechá investor vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě a 
o tomto vytyčení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpečit tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi je nutno dodržet 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Povolené vzdálenosti podzemních sítí  -  ČSN 73 6005 /m/ 
 plyn vodovod sdělovací 

kabel 
silový kabel tepelné sítě kanalizace 

 SOUBĚH 

Kanalizační přípojka 1,00 m 0,60 m 0,50 m 0,50 m 0,30 m  

Vodovodní přípojka 0,50 m 0,60 m 0,40 m 0,40 m 1,00 m 0,60 m 

 KŘÍŽENÍ 

Kanalizační přípojka 0,50 m 0,10 m 0,20 m 0,30 m 0,10 m  

Vodovodní přípojka 0,15 m  0,20 m 0,40 m 0,20 m 0,10 m 

 
SO10 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ SHZ 
 
Potrubní rozvody 
Výtlačné potrubí bude provedeno z ocelových trubek s plastovou vložkou DN150. 
Rozvodné potrubí bude provedeno z ocelových trubek závitových DN 15 - DN 50 z oceli 11 
353.0 a z ocelových trubek hladkých DN 70 - DN 150 z oceli 11 353.0. Armatury a tvarovky 
dle příslušných ČSN 
 
SO11 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
Použité předpisy a normy 
Projektová dokumentace byla vypracována dle platných předpisů a norem, zejména: 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
ČSN 33 2130 ed.3  Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody 
  



   

55/114 
 

SO 12 - LAPÁK TUKŮ 
 
Stručný popis provozu lapáku tuku 
Venkovní lapák tuků 
Lapák tuku umístěný v zemi nevyžaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude probíhat v 
návaznosti na přítok odpadních vod automaticky. Obsluha lapáku sestává z vizuální kontroly 
stavu zařízení a hladin v lapáku, zajištění rozborů v četnosti požadované vodohospodářským 
orgánem, těžení kalu z kalových prostor a sběru odloučených tuků v intervalu minimálně 1 x 
za půl roku a vedení provozního deníku.  
 
Zvolený typ lapáku tuku 
Celoplastové lapáky tuku řady AS – FAKU patří svým účelem a konstrukcí do kategorie 
„Zařízení na úpravu a čištění vod“. 
Lapáky tuku jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách 
z kuchyní, potravinářských provozů, provozů zpracování masa apod. Lapáky tuku slouží 
k vysrážení a zachycení tuků, jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě 
před jejich zanášením a zalepením. Lapáky tuku se osazují na odpadní kanalizaci z prostorů, 
kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod. 
Odpadní vody ze sociálních zařízení se do lapáků tuků nesmí vpouštět. Před lapák tuku nesmí 
být instalován drtič kuchyňských odpadků. Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné 
z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami. 
Základním materiálem lapáků AS – FAKU jsou plastové desky a folie. Zejména jsou používány 
konstrukční desky z polypropylenu, polyethylenu a jejich kopolimerů. Z těchto materiálů je 
zhotovena nádrž, dělící stěny v nádrži, technologické prostory a víko nádrže.  
Nádrže lapáků typu AS – FAKU EO/PB jsou dodávány jako ztracené bednění určené 
k betonáži až na místě osazení ve stavební jámě. Plastová konstrukce nádrže je vybavena 
betonářskou výztuží fixovanou na plášť nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. 
Po osazení nádrže na podkladní beton je nádrž zcela připravena k betonáži. 
Konstrukce typového odlučovače je navržena tak, aby po vybetonování plastového skeletu 
bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání v hloubce 
5 m. Odlučovač je staticky dimenzován na přitížení na terénu konstrukcí vozovky s pojezdem 
těžkých vozidel. 
Horní okraj nádrže je připraven pro betonáž stropní desky a k nasazení kanalizačních 
prefabrikovaných skruží, které tvoří dřík vstupních a manipulačních šachet, zakončených 
prefabrikovaným kónusem. 
Následnou funkcí plastového pláště nádrže po betonáži je ochrana betonové nosné 
konstrukce (izolační schopnost). Vrstva plastu jak z venkovní, tak i vnitřní strany je vodotěsná. 
Venkovní plášť jako ochrana před agresivitou hladových spodních vod se síranovou 
agresivitou a jako izolace proti vnikání balastních vod do kanalizačního systému. Vnitřní plášť 
zabezpečuje kvalitní povrch, dobré hydraulické poměry průtoku a ochranu před agresivitou 
zaolejovaných vod. 
 
Funkce lapáku tuku 
Lapák tuku je tvořen nádrží, ve které jsou dělícími stěnami vytvořeny jednotlivé funkční 
prostory. 
Nátoková část slouží k rozražení a rozrušení přítokového proudu vody a je tvořena 
usměrňovací stěnou, která má za úkol rovnoměrně rozdělit přítokový proud. Usazovací prostor 
je určen především k usazení sedimentujících částic. Částečně v tomto prostoru probíhá i 
odlučování tuků. Odloučený kal se shromažďuje v kalové části na dně usazovacího prostoru. 
Voda z tohoto prostoru natéká do druhé funkční části lapáku – odlučovacího prostoru. 
Odlučovací prostor je ukončen odtokovou šachtou. Vyčištěná vody natéká od dna spodním 
otvorem do odtokové šachty a dále již z lapáku do kanalizace. 
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Základní technické a technologické parametry navrženého lapáku tuku 
 AS – FAKU 8EO/PB 
Jmenovitá velikost NG 8 
Průměry D/D1 (mm) 2100/2400 
Průměry D2/D3 (mm) - 
Výška (mm) 1390 
Počet nádrží (ks) 1 
Hmotnost (kg) 180 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Předmětem zpracovaného požárně bezpečnostního řešení dokumentace pro stavební 
povolení stavby CTPark Brno – Administrativní budova O1 je návrh požárního zabezpečení 
objektu a formulace povinnosti z hlediska projekce a zabezpečení stavby pro případ požáru, 
které vyplývají z požadavků platných norem a zákonů České republiky.  
 
Použité podklady a literatura 
ČSN 73 0802 + Z1, Z2 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, červenec 2015. 
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení, červenec 2016. 
ČSN 73 0818 + Z1 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami, říjen 2002. 
ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí, květen 2007. 
ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením, leden 1996. 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou, červen 2003 
ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické 
požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, duben 2011. 
Zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb. 
 
Popis stavebních konstrukcí 
Svislé nosné a nenosné konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Základní modul sloupů 7,5 x 7,5m 
a 6,0 x 7,5 m. Nosná konstrukce je tvořena soustavou sloupů 400 x 400 mm, monolitickými 
stěnami kolem jader schodišť  
Nenosné konstrukce jsou tvořeny zděnými příčkami ze zdícího materiálu 
a ze sádrokartonových konstrukcí tl. 150, 100 mm. Mezi výtahy a instalačními šachtami bude 
dělící stěna z monolitického ŽB tl. 200 mm 
Z hlediska PO se jedná o objekt s nosnými a požárně dělícími konstrukcemi z nehořlavých 
hmot. Z hlediska požární bezpečnosti se jedná o šestipodlažní objekt. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Nosné konstrukce stropů a podlah v nadzemních podlažích tvoří železobetonové monolitické 
obousměrně pnuté, lokálně podepřené desky tl. 200 mm. 
 
Obvodový plášť 
Do obvodového pláště z režného zdiva jsou osazena okna v systémové hliníkové konstrukci a 
skleněné emailové desky. 
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce objektu jsou řešeny jako ploché ve složení prefabrikované ŽB desky, 
hydroizolace, tepelná izolace, hydroizolace, štěrkový posyp. Střešní pláště nad prostory 
chráněných únikových cest budou s klasifikací BROOF (t3). 
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Podlahy 
Ve všech technických místnostech 1NP bude použit hlazený beton se vsypem. 
Navržené povrchy a úpravy podlah v administrativní části jsou vícevrstvé, složené, izolované 
tepelně, v místech sociálních zařízení i proti vodě, jinak na vyrovnávací cementovou stěrku 
budou lepeny jednotlivé druhy povrchů podlah (koberec, keramická dlažba a PVC). 
 
Výplně otvorů 
V obvodových stěnách budov jsou osazena obdélníková okna s hliníkovým rámem 
s otevíravými částmi. Fasáda 1NP je celoprosklená s otevíravými nadsvětlíky. 
Dveře v technických místnostech jsou navrženy ocelové do ocelových zárubní. Dveře do 
schodišť prosklené v ocelových rámech. Dveře úklidových místností a toalet dřevěné 
do ocelových zárubní. 
 

B.2.8a)  Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 

Dle ČSN 73 0802 se jedná o šestipodlažní budovu s požární výškou h = 18,70 m. Světla výška 
v 1NP bude cca 3,00 m a 3,50 m,  světlá výška v ostatních NP bude cca 2,80 m. 
Celý objekt je v souladu s požadavky čl. 5.3.2. ČSN 730802 a ČSN 730804, příloha I rozdělen 
do následujících požárních úseků: 

 1.nadzemní podlaží:  N1.01 – komerční prostor, 

 N1.02 – ústředna EPS, 
 N1.03 – hlavní vstup, zázemí, 
 N1.04 – server, 
 N1.05 – trafostanice + rozvodny, 
 N1.06 – sklad, 
 N1.07 – dieselagregát, 
 N1.08 – komunikační chodba, 
 N1.09 – strojovna SHZ, 
 N1.10 – předávací stanice, 
 N1.11 – šatny + sociální zázemí, 
 N1.12 – odpadové hospodářství, 
 N1.13 – Jídelna, 
 N1.14 – komerční prostor, 

 2.nadzemní podlaží: N2.01 – administrativa, 

 N2.02 – operační sál, 
 N2.03 – sociální zázemí, 

 3.nadzemní podlaží: N3.01 – administrativa, 

 4.nadzemní podlaží: N4.01 – administrativa, 

 5.nadzemní podlaží: N5.01 – administrativa 

 6.nadzemní podlaží: N6.01 – administrativa 

 technické podlaží na střeše NT.01 – strojovna VZT, 

 instalační šachty   Š1 až Š9, 

 výtahové šachty   V1, V2, V3 

 schodišťové prostory  CHÚC-B1 a CHÚC-B2 – chráněné únikové cesty typu B. 
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Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a velikosti požárních úseků 
 
N1.01 – komerční prostor 
Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

128 Obchodní prostory 113,2 3,00 90,00 7,00 1,10 0,90 
12,78/0,6

0 
129 Kancelář 8,9 3,00 40,00 7,00 1,00 0,90 3,3/0,60 
130 Kuchyně 14,3 3,00 15,00 7,00 1,05 0,90 -/- 
131 Šatna 15,0 3,00 50,00 7,00 1,05 0,90 -/- 
132 Sprcha 2,1 3,00 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
133 WC 3,0 3,00 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 

 
Plocha požárního úseku je 156,50 m2, světlá výška podlaží 3,00 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,10 a nahodilé požární zatížení pn = 73,70 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 6,57 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 80,53 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 1,08; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 1,19 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,095; světlá výška hs = 3,00 m; n = 0,044); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,42; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 41,36 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
55,75 x 36,40 m (součinitel a = 1,08). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 029,30 m2 > 156,60 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
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N1.02 – ústředna EPS 
Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

1.06 kancelář 10,70 3,00 40,00 2,00 1,00 0,90 1,59/0,60 
 

Plocha požárního úseku je 10,70 m2, světlá výška podlaží 3,00 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,00 a nahodilé požární zatížení pn = 40,00 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 2,00 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 42,00 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 1,00; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 0,75 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0862; světlá výška hs = 3,00 m; n = 0,0664); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,42; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 31,30 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
62,50 x 40,00 m (součinitel a = 1,00). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 500,00 m2 > 10,70 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
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N1.03 – hlavní vstup, zázemí 
Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

1.04 zádveří 6,80 2,40 5,00 7,00 0,80 0,90 -/- 
1.05 recepce 57,40 3,75 10,00 2,00 0,80 0,90 2,40/0,60 
1.07 kuchyňka 12,70 2,40 15,00 2,00 1,05 0,90 -/- 
1.09 zázemí a šatna recepce 11,10 2,40 50,00 2,00 1,00 0,90 -/- 
1.12 kolárna 35,40 3,75 30,00 2,00 1,05 0,90 4,26/0,60 
1.13 úklidová místnost 5,40 2,40 35,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
1.14 zázemí a šatna úklidu 8,90 2,40 50,00 2,00 1,00 0,90 -/- 

 
Celková plocha požárního úseku je 137,70 m2, světlá výška podlaží 3,31 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 0,96 a nahodilé požární zatížení pn = 22,15 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 2,24 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 24,39 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,96; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 1,24 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0205; světlá výška hs = 3,31 m; n = 0,0205); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,42; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 28,86 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
65,50 x 41,60 m (součinitel a = 0,96). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 724,800 m2 > 137,70 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
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N1.04 – server 
Jedná se o požární úsek vybavený EPS. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

1.08 SLP/serverovna 8,30 2,40 30,00 2,00 1,00 0,90 -/- 
 

Plocha požárního úseku je 8,30 m2, světlá výška podlaží 2,40 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,00 a nahodilé požární zatížení pn = 30,00 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 2,00 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 32,00 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,99; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 0,82 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0063; světlá výška hs = 2,40 m; n = 0,0050); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,70; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 25,95 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
63,25 x 40,40 m (součinitel a = 0,99). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 555,30 m2 > 8,30 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
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N1.05 – trafostanice + rozvodny 
Jedná se o požární úsek vybavený EPS. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

1.21 rozvodna VN 8,20 3,75 35,00 0,00 0,90 0,90 -/- 
1.22 trafostanice 9,70 3,75 160,00 0,00 0,80 0,90 -/- 
1.23 rozvodna NN 13,70 3,75 35,00 2,00 0,90 0,90 -/- 
1.25 SLP serverovna operátorů 6,80 3,75 30,00 2,00 1,00 0,90 -/- 

 
Celková plocha požárního úseku je 38,40 m2, světlá výška podlaží 3,75 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 0,85 a nahodilé požární zatížení pn = 65,69 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 1,07 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 66,76 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,85; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 0,80 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0077; světlá výška hs = 3,75 m; n = 0,0050); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,70; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 45,22 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
73,75 x 46,00 m (součinitel a = 0,85). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  3 392,50 m2 > 38,40 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
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N1.06 – sklad 
Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

1.20 sklad 11,70 3,75 75,00 2,00 1,00 0,90 -/- 
 
Plocha požárního úseku je 11,70 m2, světlá výška podlaží 3,75 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,00 a nahodilé požární zatížení pn = 75,00 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 2,00 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 77,00 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 1,00; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 0,76 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0073; světlá výška hs = 3,75 m; n = 0,0050); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,42; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 58,22 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
62,50 x 40,00 m (součinitel a = 1,00). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 500,00 m2 > 11,70 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
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N1.07 – dieselagregát 
Jedná se o požární úseky vybavený EPS. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

1.24 dieselagregát 17,90 3,75 65,00 0,00 0,90 0,90 -/- 
 

Celková plocha požárního úseku je 17,90 m2, světlá výška podlaží 3,75 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 0,90 a nahodilé požární zatížení pn = 65,00 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna, podlaha a dveře, bylo pro požární úsek 
stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 0,00 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 65,00 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,90; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 0,89 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0085; světlá výška hs = 3,75 m; n = 0,0050); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,70; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 51,84 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
70,00 x 44,00 m (součinitel a = 0,90). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  3 080,00 m2 > 17,90 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
 
N1.08 – komunikační chodba 

Jedná se o požární úsek vybavený EPS. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

N1.11 chodba 5,10 3,00 5,00 2,00 0,80 0,90 -/- 
 

Plocha požárního úseku je 5,10 m2, světlá výška podlaží 3,00 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 0,80 a nahodilé požární zatížení pn = 5,00 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 2,00 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 7,00 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,83; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 0,582 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0050; světlá výška hs = 3,00 m; n = 0,0050); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,70; 
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- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 3,38 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do II. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
75,25 x 46,80 m (součinitel a = 0,83). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  3 521,70 m2 > 5,10 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
 
N1.09 – strojovna SHZ 

Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

1.19 strojovna SHZ 8,90 3,75 15,00 2,00 0,90 0,90 -/- 
 

Plocha požárního úseku je 8,90 m2, světlá výška podlaží 3,75 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 0,90 a nahodilé požární zatížení pn = 15,00 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 2,00 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 17,00 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,90; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 0,68 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0065; světlá výška hs = 3,75 m; n = 0,0050); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,42; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 10,37 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do II. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
70,00 x 44,00 m (součinitel a = 0,90). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  3 080,20 m2 > 8,90 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
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N1.10 – předávací stanice 
Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

1.18 předávací stanice 29,80 3,75 5,00 2,00 0,50 0,90 -/- 
 

Plocha požárního úseku je 29,80 m2, světlá výška podlaží 3,75 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 0,50 a nahodilé požární zatížení pn = 5,00 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 2,00 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 7,00 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,61; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 1,13 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0109; světlá výška hs = 3,75 m; n = 0,0050); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,42; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 4,87 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do II. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
91,75 x 55,60 m (součinitel a = 0,61). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  5 101,30 m2 > 29,80 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
 
N1.11 – šatny + sociální zázemí 

Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

1.15 zázemí a šatny cyklisté 
muži 

17,50 2,40 50,00 2,00 1,00 0,90 -/- 

1.16 zázemí a šatna cyklisté 
ženy 

19,70 2,40 50,00 2,00 1,00 0,90 -/- 

 
Celková plocha požárního úseku je 37,20 m2, světlá výška podlaží 2,40 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,00 a nahodilé požární zatížení pn = 50,00 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 52,00 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 52,00 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 1,00; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 
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a geometrických podmínek b = 1,15 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0089; světlá výška hs = 2,40 m; n = 0,0050); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,42; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 59,78 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
62,50 x 40,00 m (součinitel a = 1,00). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 500,00 m2 > 37,20 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
 
N1.12 – odpadové hospodářství 

Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

1.17 odpady 41,90 3,75 75,00 2,00 1,00 0,90 3,30/0,60 
 

Plocha požárního úseku je 41,90 m2, světlá výška podlaží 3,75 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,00 a nahodilé požární zatížení pn = 75,00 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 2,00 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 77,00 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 1,00; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 1,42 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,0632; světlá výška hs = 3,75 m; n = 0,0315); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,42; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 46,35 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
62,50 x 40,00 m (součinitel a = 1,00). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 500,00 m2 > 41,90 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
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N1.13 – Jídelna 
Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

127 Sklad 3,0 2,80 60,00 7,00 1,10 0,90 -/- 
140 WC-Muži 5,9 2,80 15,00 2,00 1,05 0,90 -/- 
141 WC-Ženy 3,1 2,80 50,00 2,00 1,05 0,90 -/- 
142 WC-Invalida 4,0 2,80 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
143 Kavárna/kuchyně 19,8 3,00 30,00 2,00 0,70 0,95 4,26/0,6 
144 Kavárna/jídelna 31,8 3,00 20,00 2,00 0,90 0,90 4,26/0,6 
145 Jídelna 231,1 3,00 20,00 2,00 0,90 0,90 24,54/0,6 
146 Kuchyně 42,5 3,00 30,00 2,00 0,95 0,90 -/- 
147 Pokladna 14,2 3,00 30,00 2,00 0,95 0,90 -/- 
148 Zpracování masa 15,0 3,00 30,00 2,00 0,95 0,90 -/- 
149 Mytí nádobí 5,2 3,00 30,00 2,00 0,95 0,90 -/- 
150 Zásobování 10,6 3,00 60,00 2,00 1,10 0,90 4,26/0,6 
151 Sklad potravin 20,6 3,00 60,00 2,00 1,10 0,90 -/- 
152 Šatna-ženy 7,5 2,80 50,00 7,00 1,05 0,90 -/- 
153 Šatna-muži 6,6 2,80 50,00 7,00 1,05 0,90 -/- 
154 Úklidovka 0,9 2,80 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 

 
Plocha požárního úseku je 421,80 m2, světlá výška podlaží 3,00 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,10 a nahodilé požární zatížení pn = 19,75 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 1,84 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 21,59 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,91 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 1,79 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,053; světlá výška hs = 3,00 m; n = 0,017); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,40; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 14,09 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do II. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
55,75 x 36,40 m (součinitel a = 1,08). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 029,30 m2 > 421,80 m2. 
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N1.14 – komerční prostor 
Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

134 Kancelář 8,9 3,00 28,00 7,00 1,10 0,90 3,3/0,60 
135 Kuchyně 14,3 3,00 15,00 7,00 1,05 0,90  
136 Šatna 15,0 3,00 50,00 7,00 1,05 0,90  
137 WC 3,0 3,00 5,00 2,00 0,70 0,90  
138 Sprcha 2,2 3,00 5,00 2,00 0,70 0,90  

139 Obchodní prostory 113,2 3,00 90,00 7,00 1,10 0,90 
12,78/0,6

0 
 

Plocha požárního úseku je 156,50 m2, světlá výška podlaží 3,00 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,10 a nahodilé požární zatížení pn = 73,70 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 6,57 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 80,53 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 1,08; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 1,19 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,095; světlá výška hs = 3,00 m; n = 0,044); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,42; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 41,36 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
55,75 x 36,40 m (součinitel a = 1,08). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 029,30 m2 > 156,60 m2. 
 
N3.01(N4.01; N5.01; N6.01)– administrativa 

(Jelikož se jedná o identické požární úseky přibližně stejnou půdorysnou plochou, je 
stanovení požárního rizika provedeno pouze pro jeden požární úsek N3.01). 

Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 
V požárním úseku jsou zdvojené podlahy o výšce 0,10 m, což je méně než 0,25 m. 

Proto jsou zdvojené podlahy hodnoceny dle písm. b) čl. 5.8.1 ČSN 73 0810 jako konstrukce 
uvnitř jednoho požárního úseku bez požárně dělící funkce a jsou započítány do stálého 
požárního zatížení. Dle čl. 12.9.3 ČSN 73 0802 není provedeno požární posouzení kabelů 
vedených ve zdvojených podlahách neboť hmotnost izolace těchto kabelů a dalších hořlavých 
částí elektroinstalace nepřesáhne 0,2 kg na 1 m3 prostoru místnosti. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

304 bezbariérové WC 3,90 2,40 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
305 umývárna - muži 4,70 2,40 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
306 WC muži 10,70 2,40 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
307 umývárna ženy 4,70 2,40 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
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Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

308 WC ženy 10,30 2,80 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
309 chodba 1,40 2,40 35,00 2,00 0,70 0,90 -/- 

310-337 kancelářská plocha 1125,50 2,80 40,00 5,50 1,00 0,90 
329,4/2,1

5 
 

Celková plocha požárního úseku je 1 161,20 m2, světlá výška podlaží 2,79 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,00 a nahodilé požární zatížení pn = 38,99 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 5,39 kg.m–2.  

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 44,35 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,99; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 0,66 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,2489; světlá výška hs = 2,79 m; n = 0,2489); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,51; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 28,70 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,700 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
55,75 x 36,40 m (součinitel a = 0,99). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 029,30 m2 > 1161,20 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 

 
N2.01-administrativa 
Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 

V požárním úseku jsou zdvojené podlahy o výšce 0,10 m, což je méně než 0,25 m. 
Proto jsou zdvojené podlahy hodnoceny dle písm. b) čl. 5.8.1 ČSN 73 0810 jako konstrukce 
uvnitř jednoho požárního úseku bez požárně dělící funkce a jsou započítány do stálého 
požárního zatížení. Dle čl. 12.9.3 ČSN 73 0802 není provedeno požární posouzení kabelů 
vedených ve zdvojených podlahách neboť hmotnost izolace těchto kabelů a dalších hořlavých 
částí elektroinstalace nepřesáhne 0,2 kg na 1 m3 prostoru místnosti. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

204 bezbariérové WC 3,90 2,40 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
205 umývárna - muži 4,70 2,40 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
206 WC muži 10,70 2,40 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
207 umývárna - ženy 4,70 2,40 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
208 WC ženy 10,30 2,40 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
209 úklidová místnost 1,40 2,40 35,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
215-228; 235-246 kancelářská 
plocha 

1010,90 2,80 40,00 5,50 1,00 0,90 
298,4/2,1

5 
 

Celková plocha požárního úseku je 1046,60 m2, světlá výška podlaží 2,79 m. 
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Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 
nahodilé požární zatížení an = 1,00 a nahodilé požární zatížení pn = 39,20 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 5,75 kg.m–2. 
 
Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 44,95 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,99; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 0,72 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,2673; světlá výška hs = 2,79 m; n = 0,2235); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,51; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 31,74 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
63,25 x 40,40 m (součinitel a = 0,99). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 555,30 m2 > 1046,60 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
 
N2.02-Zdravotnické zařízení 

Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 
V požárním úseku jsou zdvojené podlahy o výšce 0,10 m, což je méně než 0,25 m. 

Proto jsou zdvojené podlahy hodnoceny dle písm. b) čl. 5.8.1 ČSN 73 0810 jako konstrukce 
uvnitř jednoho požárního úseku bez požárně dělící funkce a jsou započítány do stálého 
požárního zatížení. Dle čl. 12.9.3 ČSN 73 0802 není provedeno požární posouzení kabelů 
vedených ve zdvojených podlahách neboť hmotnost izolace těchto kabelů a dalších hořlavých 
částí elektroinstalace nepřesáhne 0,2 kg na 1 m3 prostoru místnosti. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

210 Centrifuga 3,90 2,40 28,00 2,00 0,70 0,90 -/- 

211 Tkáňový automat 15,50 2,40 28,00 2,00 0,70 0,90 
12,34/2,1

5 

212 Hematologie 10,70 2,40 28,00 2,00 0,70 0,90 
18,59/2,1

5 
213 Umývárna 4,70 2,40 28,00 2,00 0,70 0,90 -/- 

214 Příjem 10,30 2,40 28,00 2,00 0,70 0,90 
15,27/2,1

5 
 

Celková plocha požárního úseku je 1 500,90 m2, světlá výška podlaží 2,79 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,00 a nahodilé požární zatížení pn = 39,20 kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 5,75 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 44,95 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 1,0; 
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- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 
a geometrických podmínek b = 0,72 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,2673; světlá výška hs = 2,79 m; n = 0,2235); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,40; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 28,00 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do II. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
63,25 x 40,40 m (součinitel a = 0,99). 

Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 555,30 m2 > 1 500,90 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 
 
N2.03-Hygienické zázemí 

Jedná se o požární úsek vybavený EPS a SHZ. 
V požárním úseku jsou zdvojené podlahy o výšce 0,10 m, což je méně než 0,25 m. 

Proto jsou zdvojené podlahy hodnoceny dle písm. b) čl. 5.8.1 ČSN 73 0810 jako konstrukce 
uvnitř jednoho požárního úseku bez požárně dělící funkce a jsou započítány do stálého 
požárního zatížení. Dle čl. 12.9.3 ČSN 73 0802 není provedeno požární posouzení kabelů 
vedených ve zdvojených podlahách neboť hmotnost izolace těchto kabelů a dalších hořlavých 
částí elektroinstalace nepřesáhne 0,2 kg na 1 m3 prostoru místnosti. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

229 Šatna muži 21,5 2,70 28,00 7,00 0,70 0,90 9,03/2,15 
230 wc muži 11,2 2,70 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
231 sprcha muži 6,0 2,70 5,00 2,00 0,70 0,90 5,8/2,15 
232 sprchy ženy 6,0 2,70 5,00 2,00 0,70 0,90 5,8/2,15 
233 wc ženy 11,2 2,70 5,00 2,00 0,70 0,90 -/- 
234 šatna ženy 14,3 2,70 15,00 7,00 0,70 0,90 6,45/2,15 

 
Celková plocha požárního úseku je 70,20 m2, světlá výška podlaží 2,70 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro 

nahodilé požární zatížení an = 1,00 a nahodilé požární zatížení pn = 10,10kg.m-2. Vzhledem 
k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavé okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro 
požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení 
ps = 4,54 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko 
následovně: 
- dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 14,65 kg.m–2; 
- dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,76; 
- dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

a geometrických podmínek b = 0,46 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele 
k = 0,263; světlá výška hs = 2,8 m; n = 0,3335); 

- dle čl. 6.6 .- hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo 
opatření c = 0,40; 

- dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 2,07 kg.m–2. 
Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do I. stupně požární 

bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu 
z nehořlavých hmot; výška objektu h = 18,70 m). 

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt o více nadzemních podlaží stanoveny 
požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 
63,25 x 40,40 m (součinitel a = 0,76). 
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Mezní půdorysná plocha požárního úseku  2 555,30 m2 > 70,2 m2. 
Velikost požárního úseku je vyhovující. 

 
NT.01 – strojovna VZT 
Jedná se o požární úseky vybavený EPS. 

Název 
Místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 
[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-

2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-

2] 

Náhod. 
an 
[-] 

Stálé. 
as 
[-] 

Otvory 
So/ho 
[m2/m] 

703 strojovna 61,70 3,00 15,00 2,00 0,90 0,90 -/- 
 

Plocha požárního úseku je 61,70 m2, světlá výška podlaží 3,00 m. 
Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé 
požární zatížení an = 0,90 a nahodilé požární zatížení pn = 15,00 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že 
v požárním úseku jsou nehořlavé okna a podlaha, dveře ha jsou hořlavé, bylo pro požární úsek 
stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 2,00 kg.m–2. 

B.2.8c)  Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 
Požadované požární odolnosti stavebních konstrukcí pro nadzemní a poslední nadzemní 
podlaží byly stanoveny dle tab. 12 ČSN 73 0802 a jsou pro I., II., III. a IV. stupeň požární 
bezpečnosti následující: 

Stavební konstrukce 
Stupeň požární bezpečnosti 
I. II. III. IV. 

- požární stěny a požární stropy NP 
(poslNP) 

EI 15  
(EI 15) 

EI 30  
(EI 15) 

EI 45  
(EI 30) 

EI 60  
(EI 30) 

- požární uzávěry otvorů NP (poslNP) 
EW 15 DP3 
(EW 15 
DP3) 

EW 15 DP3 
(EW 15 
DP3) 

EW 30 DP3 
(EW 15 
DP3) 

EW 30 DP3 
(EW 30 
DP3) 

- obvodové stěny zajišťující stabilitu 
objektu 7NP  

EW 15  
(EW 15) 

EW 30  
(EW 15) 

EW 45  
(EW 30) 

EW 60  
(EW 30) 

- nosné konstrukce uvnitř požárního 
úseku zajišťující stabilitu objektu NP 
(poslNP) 

R 15 
(R 15) 

R 30 
(R 15) 

R 45 
(R 30) 

R 60 
(R 30) 

- nosné konstrukce uvnitř pož. úseku 
nezajišťující stabilitu objektu 

R 15 R 15 R 30 R 30 

- střešní plášť - - 15 15 
 
Požární stěny oddělující vzájemně požární úseky, které budou provedeny ze železobetonové 
konstrukce min.tl. 200, ze zdícího materiálu YTONG min.tl. 300, 200, 150 a 100 mm, ze 
sádrokartonové konstrukce min. tl. 100 mm musí splnit požadavek na min. požární odolností 
REI 60 DP1, EI 60DP1, REI 45 DP1, EI 45 DP1, REI 30 DP1 a EI 30 DP1. Dle ČSN 73 0821 
splní ŽB konstrukce požadavek min. požární odolnosti REI 240 DP1, dle katalogu fy YTONG 
splní stěny ze zdícího materiálů YTONG požadavek min. požární odolnosti EI 60 DP1 a 
EI 90 DP1, dle katalogu fy RIGIPS splní SDK stěny požadavek na min. požární odolnost 
EI 45 DP1 a EI 30 DP1.  
Požární stropy, které budou provedeny z monolitických ŽB desek, musí splnit požadavek na 
min. požární odolností REI 90 DP1, REI 60 DP1, REI 45 DP1 a REI 30 DP1. Požární 
odolnost monolitických ŽB desek musí být doložena příslušnými doklady při kolaudaci. 
Obvodové stěny místností technického podlaží nezajištující stabilitu objektu, které 
budou ze zdícího materiálu YTONG min.tl. 200 mm, musí splnit požadavek na min. požární 
odolností EW 30, dle katalogu fy YTONG splní stěny požadavek min. požární odolnosti 
EI 180 DP1. Při posuzování odstupových vzdáleností budou považovány za 100 % požárně 
uzavřené plochy. 
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Obvodové stěny nezajištující stabilitu objektu, které budou tvořeny z řezného zdiva, 
izolace z minerální vlny tl. 140 mm a prefabrikované železobetonové konstrukce tl. 200 mm, 
musí splnit požadavek na min. požární odolnost EW 30, dle ČSN 73 0821 prefabrikované 
ŽB konstrukce tl. 200 mm s obousměrnou výztuží a krytím výztuže min. 20 mm splní 
požadavek na min. požární odolnost EW 30 DP1.– řešení vyhovuje. Při posuzování 
odstupových vzdáleností budou považovány za 100 % požárně uzavřené plochy. 
Obvodové stěny nezajištující stabilitu objektu, které budou provedeny z prosklené 
konstrukce v hliníkových rámech, nesplní požadavek min. požární odolnosti. Při posuzování 
odstupových vzdáleností budou považovány za 0 % požárně uzavřené plochy. 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách oddělující požární úseky kancelářských prostor, 
rozvoden apod. od prostor CHÚC-B musí splnit požadavek na min. požární odolnost EI 30 
DP3-SmC. Všechny požární uzávěry musí být opatřeny samozavírači a splnit požadavek 
na kouřotěsnost.  
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách oddělující jednotlivé požární úseky 
v nadzemních podlaží musí splnit požadavky na min. požární odolnosti EW 30 DP3 – C. 
Všechny požární uzávěry musí být opatřeny samozavírači. 
Požární uzávěr otvoru – požární roleta oddělující CHÚC-B1 od požárního úseku N1.03 - 
hlavní vstup, zázemí musí splnit požadavek na min. požární odolnosti EI 30 DP3 – Sm . 
Požární rolety bude ovládána od EPS. 
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách oddělující požární úsek CHÚC - od požárních 
úseků výtahových šachet musí splnit požadavek na požární odolnost EW 15 DP1. 
Požární pásy pro požární úseky v 1. až 10NP nejsou dle bodu a) a e) čl.8.4.10 ČSN 73 0802 
požadovány; protože nadzemní požární úseky jsou vybaveny SHZ a jsou z konstrukčního 
systému DP1.  
Svislé požární pásy na styku obvodových stěn s požárními stěnami u sloupů F/1 a mezi 
osami sloupů E÷F/1 budou tvořeny obvodovou fasádou včetně nosné konstrukce s min. 
požární odolností EI 30 DP1 z obou stran objektu. 
Nosná konstrukce střechy, kterou tvoří ŽB vazníky s min. šířkou žebra 290 mm, musí splnit 
požadavek na min. požární odolností R 30. Dle ČSN 73 0821 splní vazníky požadavek na 
min. požární odolnost RE 240. Požární odolnost vyhovuje. 
Na střeše musí být nad schodišťovými prostory CHÚC B1 střešní plášť s tepelnou izolací 
z minerální vlny splňující klasifikaci BROOF (t3), dříve typ zkoušky A; zbývající střešní plášť je 
řešen jako ploché prefabrikované ŽB desky, hydroizolace, tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrénu, kačírek, tzn. že střešní plášť nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí 
konstrukce a splní požadavek BROOF (t1) - vyhovuje. Plocha střechy bude dělena pásy s 
tepelnou izolací z minerální vlny s klasifikací BROOF (t3) o šířce 2,40 m na plošné celky <1500 
m2. 
Všechny konstrukce s požadavky na požární odolnost musí být instalovány odbornou firmou, 
která při kolaudačním řízení předloží doklady v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhlášky 
MV č. 246/2001 Sb. na všechny použité stavební prvky a konstrukce. 
 
Všechny použité stavební hmoty ve stavebních konstrukcích splňují všechny normové 
požadavky. V podhledech a stropních konstrukcích jsou navrženy hmoty, které při požáru 
neodkapávají nebo neodpadávají a proto nemohou ohrožovat osoby v tomto prostoru. Tepelně 
izolační vrstvy střešních i obvodových plášťů jsou z minerálních hmot s třídou reakce na oheň 
A1 (nebudou použity plastické hmoty). 
V prostoru chráněných únikových cest CHÚC-B1 a CHÚC-B2 lze použít podlahové krytiny 
třídy reakce na oheň Cfl dle ČSN EN 13501-1 s hodnotou indexu šíření plamene po povrchu 
is < 100 mm.min-1 podle ČSN 73 0863. V těchto únikových komunikacích musí být kromě 
povrchové vrstvy podlah a madel povrchové úpravy stavebních konstrukcí výhradně 
z nehořlavých hmot. 

B.2.8d)  Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Dle ČSN 73 0802 se jedná o šestipodlažní budovu s požární výškou h = 18,70 m. Světla výška 
v 1NP bude cca 3,00 m a 3,50 m,  světlá výška v ostatních NP bude cca 2,80 m. 
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B.2.8e)  Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 
Jelikož je ve všech požárních úsecích (kromě požárních úseků N1.04, N1.05 a N1.07 v celé 
ploše instalováno SHZ, všechny obvodové stěny jsou druhu DP1 a DP2 bez vnějšího povrchu 
z hořlavých hmot, v souladu s čl. 8.4.6 c) ČSN 73 0802 se obvodové stěny nepožadují za 
požárně otevřené plochy a jejich odstupová vzdálenost je 0,0m. 
 
Dle přílohy F ČSN 73 0802 byla stanoveny pro požární úsek N1.05 - trafostanice + rozvodny 
odstupové vzdálenosti následovně: pv = 45,22 kg.m-2, 100 % požárně otevřených ploch – 
dveře v obvodovém plášti, který je navržen s konstrukcí druhu DP1, odstupové vzdálenosti ze 
severní strany jsou max. 4,56 m. 
 
Dle přílohy F ČSN 73 0802 byly stanoveny pro požární úseky N1.07 - dieselagregát odstupové 
vzdálenosti následovně: pv = 51,84 kg.m-2, 100 % požárně otevřených ploch – dveře v 
obvodovém plášti, který je navržen s konstrukcí druhu DP1, odstupové vzdálenosti ze severní 
strany jsou max. 4,76 m. 
 
V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu všemi směry se nenachází žádný 
jiný objekt a samotný objekt není umístěn v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. 

B.2.8f)  Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Vnější odběrní místo 
Vnější požární voda musí být zajištěna vodovodní sítí min. DN 150 mm a vnější odběrní místo 
musí být umístěno ve vzdálenosti do 100 m od posuzovaného objektu, max. vzdálenost 
odběrních míst mezi sebou je 200 m. U nejnepříznivěji položeného hydrantu má být zajištěn 
statický přetlak 0,2 MPa. 
Vnější požární voda bude pro oba objekty zajištěna 2 vnějšími odběrními místy na DN 150 mm 
ve vzdálenosti cca 10 m a 40 m od objektu, vzájemná vzdálenost odběrních míst je cca 70 m 
– stav vyhovuje. 
 
Vnitřní odběrní místo 
V požárních úsecích administrativní budovy je instalováno vodní samočinné stabilní hasící 
zařízení, které bude působit na celé ploše uvažovaných požárního úseku a jeho doba uvedení 
do činnosti bude max. 5 minut. Dle bodu b3) čl. 4.4 ČSN 73 0873 nemusí být v požárních 
úsecích posuzovaného objektu zřízena vnitřní odběrní místa (hydranty). 
V ostatních požárních úsecích, které se nacházejí v technickém podlaží nemusí být dle čl. 4.4 
b1) ČSN 73 0873 zřízena vnitřní odběrná místa, protože součin půdorysné plochy a požárního 
zatížení nepřesáhne hodnoty 9000. 

B.2.8g)  Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) 
Zásahové cesty  
V posuzovaném objektu nemusí být zřízeny vnitřní zásahové cesty, nejsou naplněny 
podmínky dle čl. 12.5.1 ČSN 73 0802. 
Pro případný zásah na střeše objektu v souladu se čl. 12.6.2 ČSN 73 0802 nebudou zřízeny 
požární žebříky, jelikož přístup na střechu je zajištěn z prostoru centrálního schodiště - CHÚC-
B1. 
 
Příjezdové komunikace a nástupní plochy 
Bezprostředně k posuzovanému objektu vede dostatečně široká, únosná a zpevněná 
příjezdová komunikace umožňující příjezd požární techniky šířky min. 3,5 m (upravená 
pro pojezd nákladních vozidel – se zatížením 100 kN na jednu nápravu) a pojezdné výšky 
min. 4,1 m. 
Nástupní plochy se dle čl. 12.4.4 ČSN 73 0802 nemusí zřizovat u objektů s h  12m, protože 
v objektu je instalováno SHZ. 
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B.2.8h)  Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
 
Elektroinstalace 
Elektroinstalace v posuzovaném objektu musí být provedena v souladu s platnými předpisy 
pro prostředí stanovené dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Před 
uvedením stavby do užívání bude provedena revize elektrozařízení. Vodiče a kabely zajišťující 
funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení mohou být volně vedeny 
požárními úseky s požárním rizikem pokud tyto vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti min. 
P30 - R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d1 v CHÚC-B nebo musí být uloženy či chráněny 
tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti, tzn. kabely dle IEC 60 331 mohou být pod 
omítkou o tl. krytí 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, v uzavřených truhlících či 
šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny 
protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž 
tloušťky nejméně 10 mm. Všechny protipožární ochrany musí vykazovat požární odolnost 
EI 30 DP1. Ostatní kabely musí splnit požadavky čl. 12.9.3 ČSN 73 0802. 
Vypínání elektrické energie bude zajištěno samostatnými STOP tlačítky. V místnosti 
recepce (m.č. 1.05), kde je předpokládáno zahájení provedení protipožárního zásahu a 
na hlavním rozvaděči (popř. rozváděčích) je umístěn centrální vypínač elektrické 
energie „CENTRAL STOP“, který vypne přívod elektrické energie ke všem zařízením 
v jednotlivých částech objektu, kromě zařízeních, které mají být funkční při požáru. 
Zároveň v této místnosti musí být umístěn vypínač „TOTAL STOP“ (doporučujeme 
tlačítko v prosklené skříňce), který vypne přívod elektrické energie pro celý objekt 
včetně zařízení, které mají být funkční při požáru (tzn. veškeré záložní zdroje, diesel 
agregát apod.).  
Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání požárně bezpečnostních zařízení, 
které musí být při požáru funkční, musí mít zajištěnu dodávku el. energie ze dvou na 
sobě nezávislých napájecích zdrojů. 
Jedná se o níže uvedená zařízení: 
- elektrická požární signalizace, vč. ovládaných zařízení, 
- nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838, 
- nucené větrání CHÚC – B (2ks), 
- pohony vstupních dveří do recepce, 
- evakuační výtah, 
- sjetí provozní výtahu (2ks) do přízemí (1NP), 
- požární roleta v přízemí (mezi CHÚC-B1 a recepcí), 

 
Napájení ze dvou nezávislých zdrojů je řešeno: 
- první zdroj – napojení požárně bezpečnostních zařízení na distribuční síť, 
- druhý zdroj 
- elektrická požární signalizace – vlastní akumulátory, které musí zajistit napájení 

ústředen a sirén po dobu min. 24 h,  
- nouzové osvětlení – vlastní akumulátory, které musí zajistit napájení po dobu min. 1 h, 
- nucené odvětrání CHÚC B1 – kapacitně vyhovující dieselagregát, který musí zajistit 

napájení po dobu min. 45 min, 
- nucené odvětrání CHÚC B2 – kapacitně vyhovující dieselagregát, který musí zajistit 

napájení po dobu min. 30 min, 
- evakuační výtah – kapacitně vyhovující dieselagregát, která musí zajistit napájení po 

dobu min. 45 min, 
- pohony vstupních dveří do recepcí – vlastní bateriový zdroj, který musí zajistit napájení 

po dobu min. 1 h, 
- sjetí provozních výtahu - kapacitně vyhovující dieselagregát, 
- požární roleta v přízemí - kapacitně vyhovující dieselagregát, 
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Napojení 
V 1NP objektu (v místnosti č. 121) bude vybudována nová trafostanic (transformátor 1000kVA), 
která bude připojena na lokální distribuční síť. V místnosti č. 123 bude instalován hlavní rozvaděč 
NN objektu RH. Z hlavního rozvaděče objektu budou připojeny jednotlivé podružné rozvaděče. 
V patrech s kancelářemi (2NP ÷ 6NP) budou na každém patře instalovány dva podružné 
rozvaděče, ze kterých bude napojena příslušná část elektroinstalace na patře.  
Pro připojení zařízení, která musí být funkční při požáru, bude v místnosti č. 124 instalován 
rozvaděč RPO. Zařízení, která musí být funkční při požáru budou zálohována pomocí DA. 
Podružné rozvaděče jsou připojeny ze zálohované části RH a v podružných rozvaděčích bude při 
výpadku síťového napájení provedeno odpínání zátěže, která nebude zálohována. V rozvaděči 
RH a RPO bude osazen záskokový automat. 
 
Rozvody 
Rozvod v objektu začíná v hlavním rozvaděči RH, odkud budou dále napojeny paprskově 
jednotlivé podružné rozváděče RMS. Kabelová trasa od hlavního rozváděče je v 1NP vedena 
v kabelových žlabech pod stropem. V ostatních patrech jsou kabelové trasy vedeny 
v kabelových žlabech v podhledech a pod omítkou. V kancelářích budou instalovány 
podlahové rozvody. 
 
 
Vzduchotechnická zařízení 
Zařízení č.1, 2 - Kanceláře 1,2 - přívod/ odvod/ chlazení/ vlhčení 
Prostory kanceláří budoucích nájemců jsou větrány centrálně upravovaným vzduchem. Úprava 
vzduchu je provedena pomocí dvou centrálních sestavných jednotek umístěných na střeše 
objektu. 
Čerstvý vzduch je nasávaný z vnějšího prostředí nad střechou objektu a VZT potrubím 
dopravován do centrální vzduchotechnické jednotky. Centrální jednotka je sestavena na přívodu 
z filtrace M5+F7, systému ZZT, směšování, vodní ohřívač, přímý chladič a ventilátor. Na odtahu je 
umístěný filtr F5, ventilátor, směšování a výměník ZZT. Jednotka je dále vybavena uzavíracími 
klapkami na sání a manžetami. Pro zvlhčování přiváděného vzduchu v zimním období je zařízení 
vybavené zvlhčováním s parním vyvíječem. Parní zvlhčovače jsou umístěny ve strojovně chlazení. 
Parní trubice jsou zavedeny do komory jednotek. Pro úpravu přiváděné vody k vyvíječům slouží 
úpravny vody umístěné ve strojovně objektu. 
V zimním období je větrací vzduch ohříván na 22°C. V letním období je větrací vzduch chlazen až 
na cca 16 °C - tzn., že tento vzduch je částečně využíván i ke chlazení větraných prostor. 
Součástí VZT jednotky je integrovaný zdroj chladu, který v zimním období pracuje v režimu 
tepelného čerpadla. Zdroj chladu se sestává z kompresorové části a 2 výměníků (výparníku a 
kondenzátoru) umístěných v přívodním a odvodním vzduchu. Díky této konfiguraci dosahuje 
vysokých hodnot topného i chladícího faktoru a zároveň je v zimním období zcela eliminováno 
nebezpečí namrzání výměníku na straně odváděného vzduchu. Vzduch v zimním období je potom 
ohříván pouze tímto tepelným čerpadlem. Vodní ohřívač navržený v jednotce je uvažován pouze 
jako záložní pro případ extrémních mrazů. 
Z centrální jednotky je upravený vzduch dopravovaný potrubními rozvody s izolací a do prostoru 
je distribuovaný přes koncové elementy – indukční jednotky. U pronajímatelných prostorů v 1NP 
je přívodní i odvodní potrubí ukončeno na hranici nájemců. Distribuce bude řešena samostatným 
projektem každého nájemce dle jeho návrhu dispozičního řešení. Do prostoru recepce a kanceláře 
v 1NP je vzduch přiváděn přes vířivé anemostaty. Tepelná zátěž těchto prostor bude kromě 
přívodního vzduchu odváděna také pomocí FCU viz zař. 81. 
Odsávaný vzduch je odváděn z prostoru podhledu a je veden zpět do vzduchotechnické jednotky. 
Do prostoru podhledu je odváděný vzduch přefukován skrze přefukové mřížky v podhledu. Pro 
přefuk vzduchu v rámci podhledu a současnému zabránění přenosu hluku jsou na vybraných 
místech instalovány tlumiče hluku. Z jednotky je vzduch vyfukován do volného prostoru nad 
střechou objektu. 
V potrubních rozvodech jsou umístěné potřebné elementy, tj. zejména požární klapky, regulátory 
průtoku a tlumiče hluku.  
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Pro zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí zejména tepelného mikroklima jsou 
v podhledu kancelářských prostor umístěny indukční jednotky s tepelnými výměníky chlazení a 
ohřevu vzduchu. Jednotky jsou v provedení čtyřtrubkovém a zajišťují dochlazování jednotlivých 
prostor a jejich vytápění.  
Uvedená zařízení jsou řízená systémem MaR. Pro noční provoz jsou v každém patře instalována 
čidla teploty. Při potřebě vytápění jednotlivých pater se otevře regulátor průtoku vzduchu 
v příslušném patře a zajistí přívod vzduchu. Pro proměnlivé množství přiváděného vzduchu jsou 
VZT jednotky vybaveny frekvenčními měniči. Zároveň bude v zimním období v noci jednotka 
přepnuta do plné cirkulace (100%) bez tepelné úpravy přiváděného vzduchu. Cirkulace je 
navržena tak, aby ji mohl zajišťovat pouze přívodní ventilátor.   
 
Veškerá VZT zařízení budou provedena z pozinkovaného materiálu. 
V případných prostupech vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi je nutno 
osadit požární klapky s požadovanou min.požární odolností EI 30, kromě případů kdy průřez 
prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 0,04 m2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu 
plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická potrubí 
prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být min. 500 mm. 
Pro systém vzduchotechniky je zpracován samostatný projekt oprávněnou odbornou organizací. 
 
Vytápění 
Zdrojem tepla bude tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice (KPS) umístěna ve 
strojovně v 1NP. Předávací stanice je připojena na teplovodní síť centrálního zásobování 
teplem Teplárny Brno. KPS pro ÚT+VZT je navržena s deskovými výměníky tepla, 2-cestnými 
regulačními ventily se servopohony (0-10V) s havarijní funkcí, regulátor diferenčního tlaku, 
pojišťovacími ventily a dalšími armaturami. Na výměník ÚT na sekundární straně bude napojen 
rozdělovač a sběrač ÚT. Doplňování otopné vody bude automatické podle poklesu tlaku 
s bezpečnostní funkcí (časově omezené dopouštění) pomocí expanzního automatu. Voda pro 
doplňování bude použita z rozvodu CZT.  
Soustava tepelné techniky objektu bude rozdělena do topných okruhů dle provozu objektu a 
dle charakteristiky připojovaných spotřebičů. Rozdělení bude provedeno v rámci předávací 
stanice. 
V rámci 1NPbude proveden hlavní rozvod, ze kterého budou provedeny jednotlivé odbočky 
podle možného dělení prostor v budoucnu. Tyto odbočky budou osazeny regulačními 
armaturami a měřením spotřeby energie. 
Prostory šaten a dalšího zázemí budou vytápěny pomocí ocelových deskových radiátorů 
KoradoRadik Klasik osazených termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi. Typ 
termostatických hlavic a barva otopných těles (ze standardní palety RAL) budou určeny podle 
požadavků investora. 
Hlavní rozvody budou provedeny z ocelových trubek černých bezešvých hladkých (dle ČSN 
42 5715. Jakost materiálu 11353.1) spojovaných převážně svařováním. 
Podružné rozvody mohou být provedeny z měděných trubek spojovaných převážně pájením 
(v podlaze pájením natvrdo). 
Veškeré tepelné spotřebiče v objektu musí být instalovány a provozovány v souladu s platnými 
předpisy a návodem výrobce. Musí být dodrženy požadavky na instalaci těchto spotřebičů 
podle stanovených prostředí. 
Pro systém vytápění je zpracován samostatný projekt oprávněnou odbornou organizací. 
 
Prostupy rozvodů 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), 
technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být 
navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve 
kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až vnějším povrchům prostupujících 
zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící 
konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně doplněna i zaměněna v dotahované 
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části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti 
konstrukce. 
Těsnění prostupů se provádí: 
- dle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2+A1:2010 a to při realizaci požárně bezpečnostních 

zařízení - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky: 
- požární odolnost EI-U/U, EI-C/U nebo EI-U/C jedná-li se o požárně dělící konstrukce EI 

nebo REI, 
- požární odolnost E-C/U nebo E-U/C apod., pokud jde o požárně dělící konstrukcí 

klasifikace EW. 
- dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň 

A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy 
konstrukcemi okolo chráněných únikových cest apod. a zároveň pouze v případech 
specifikovaných dále. 

U prostupu maximálně tří potrubí zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo 
stropem) s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená 
voda, topení, chlazení apod.) musí být potrubí třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí 
mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud 
jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 
mm na obě strany konstrukce. 
Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez 
chráničky apod.) s vnějším průměrem do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné 
nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Konstrukce musí být 
dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. 
Dle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm. 
 
V objektu budou vedena rozvodná potrubí a jejich příslušenství sloužící k rozvodu nehořlavých 
látek. Potrubní rozvody světlého průřezu do 40 000 mm2 mohou prostupovat požárně dělícími 
konstrukcemi bez dalších opatření, potrubní rozvody světlého průřezu nad 40 000 mm2 ze 
stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a jejich případné izolace potrubí v místě 
prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem 
minimálně 1000 mm na obě strany konstrukce. 
Prostupy rozvodů a instalací kabelů a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, 
pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají povrchové úpravy izolace šířící požár a 
jejich celková hmotnost je větší než 1 kg.m-1 musí splnit požadavek na min.požární odolnost 
EI 30. Tento požadavek se netýká vodičů a kabelů zajišťující funkci požárně bezpečnostních 
zařízení objektu, které splní požadavek dle čl. 12.9.2 ČSN 73 0802. 
V případných prostupech vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi je nutno 
osadit požární klapky s požadovanou požární odolností EI 30 až 90 minut, kromě případů 
kdy průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 0,04 m2 a jednotlivé prostupy nemají 
ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, 
kterou vzduchotechnická potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být 
min. 500 mm. 
Přístup k manžetám musí být vždy zajištěn a to např. revizními otvory v podhledech apod.. 
Každý prostup musí být označen štítkem obsahující informace o: požární odolnosti; druhu 
nebo typu ucpávky; datu provedení; firmě, adrese a jméně zhotovitele; označení výrobce 
systému. 
 
Osobní výtahy 
Výtahy nejsou evakuační ani požární a splňují normu ČSN EN 81-73. Výtahy jsou opatřeny 
šachetními dveřmi s min. požární odolností EW15DP1. Kabiny výtahu a dveře jsou vyrobeny 
z materiálu třídy nehořlavost A1. Výtah je vybaven náhradním zdroje (diesel agregát), která 
v případě výpadku proudu zajistí fungování výtahu minimálně po dobu následujících pěti 
minut. Výtah je napojen na systém EPS. 
V případě vyhlášení všeobecného poplachu od EPS sjede výtah vždy do spodní stanice a 
zůstane stát s otevřenými dveřmi (aby mohly zasahující jednotky ověřit, zda tam klec výtahu 
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stojí a zda v ni nejsou uvězněny osoby) a musí být vyřazen z provozu. Zbývající šachetní dveře 
s požární odolností zůstanou zavřeny. 
V případě výpadku elektrické energie a při stisku vyrážecího tlačítka "CENTRAL STOP" popř. 
"TOTAL STOP" sjede výtah (pomoci náhradního zdroje) vždy do spodní stanice a zůstane stát 
s otevřenými dveřmi. Zbývající šachetní dveře s požární odolností zůstanou zavřeny. 

B.2.8i)  Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
Elektrická požární signalizace 
Posuzovaný objekt bude vybaven požárně bezpečnostním zařízením – elektrickou požární 
signalizací (EPS) s automatickými adresovatelnými hlásiči požáru (typy a návrh dle projektu 
EPS) a hlásiči tlačítkovými. Ústředna EPS je umístěna v místnosti kanceláře (m. č. 106). 
Externí tablo obsluhy je umístěno v místnosti recepce (m.č 105 - místnosti se stálou službou). 
Ústředna EPS bude datově propojena kruhovou essernetovou sběrnicí s ostatními ústřednami 
v areálu, čímž je zajištěna stála služba dvou osob, první osoba se nachází v místnosti recepce 
m.č. 105 a druhá osoba se nachází v místnostech recepcí m.č 102 popř. 1.26 sousedního 
objektu A2.V těchto místnostech budou rovněž k dispozici telefony pro možnost ohlášení 
požáru na operační středisko HZS JmK. Z ústředny EPS jsou přímo nebo dálkově kontrolována 
(popř. ovládána) všechna zařízení, která je v případě požáru třeba uzavřít nebo uvést do 
činnosti. 
Automatické hlásiče jsou navrženy rovněž v prostorech, které nejsou pod přímou kontrolou tj, 
zejména denní místnosti, místnosti úklidu a pod.. Hlásiče je třeba instalovat i do 
elektroinstalačních kanálů (eventuálně šachet).EPS není navržena v prostorech bez 
požárního rizika (WC, sprchy, umývárny) a nad podhledem. Množství hořlavých rozvodů a 
kabelů nepřekročí v prostoru podhledu 15 kg.m-2. 
 
EPS je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením.  
Tlačítkové hlásiče požáru musí být instalovány: 
- u všech východů na volné prostranství, 
- u vstupů do chráněných únikových cest. 

Požární poplach bude vyhlášen po zpozorování požáru prvním čidlem EPS. Signalizace 
požáru bude provedena pomocí akustických sirén v jednotlivých podlažích, které vyzývají 
k evakuaci; opticky a akusticky na ústředně EPS umístěné na recepci (místnost č. 1.05). 
Systém EPS je navržen s trvalou obsluhou po dobu 24 hodin. Ústředna bude 
s adresovatelnými hlásiči a dvoustupňovým vyhlašováním požáru. 
Umístění ústředny EPS a ostatní zařízení musí vyhovovat požadavkům ČSN 73 0875. Přístup 
k ústředně EPS musí být umožněn přímo z volného prostranství v blízkosti místa odkud se 
předpokládá protipožární zásah. 
Systém EPS bude mít zálohované napájení s minimální dobou pohotovosti 24 hodin. 
 
EPS ovládá či monitoruje dále uvedená zařízení: 
- zařízení světelné a akustické signalizace požárního poplachu, 
- uzavření požárních rolet v přízemí, 
- chod a funkce náhradního zdroje DA, 
- sjetí výtahové klece evakuačního výtahu do 1.nadzemního podlaží s otevřením 

výtahových dveří, 
- zapnutí přetlakové ventilace chráněných únikových cest typu B, 
- vypnutí vzduchotechniky (v rozvaděč RH a MaR), 
- uzavření požárních klapek, 
- otevření vstupních posuvných dveří do recepce, 
- sjetí provozních výtahů do přízemí (1NP) s otevřením výtahových dveří, výtahy musí být 

vyřazeny z provozu, 
- signalizace uvedení do činnosti SHZ. 
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V objektu je navrženo ovládání EPS následujících požárně bezpečnostní zařízení a dalších 
zařízení v následující posloupnosti: 
- při zpozorování poplachu prvním automatickým hlásičem EPS po ukončení času t1, 

respektive od tlačítkového hlásiče EPS a signálu typu „POŽÁR“ z ústředny SHZ ihned: 
- spuštění náhradního zdroje DA, 
- sjetí výtahové klece evakuačního výtahu do 1.nadzemního podlaží s otevřením 

výtahových dveří, 
- po vyhlášení všeobecného poplachu, tzn. max. po 330 s (t1 + t2) od signalizace poplachu 

od automatického hlásiče a ihned od tlačítkového hlásiče na ústředně EPS: 
- uzavření požárních rolet v přízemí, 
- spuštění přetlakového ventilace chráněných únikových cest typu B, 
- vypnutí vzduchotechniky (v rozvaděč RH a MaR), 
- uzavření požárních klapek, 
- zařízení světelné a akustické signalizace požárního poplachu, 
- sjetí výtahové klece provozních výtahů do přízemí (1NP) s otevřením výtahových dveří, 

výtahy musí být vyřazeny z provozu, 
- otevření vstupních posuvných dveří do recepce. 

Při vyhlášení poplachu od tlačítkového hlásiče budou výše uvedená zařízení ovládána ihned 
po zahájení času t1. 
Na systém EPS je zpracován samostatný projekt oprávněnou odbornou organizací EPS. 
Jednotlivé komponenty i celá sestava musí být certifikována v souladu se zákonem č. 22/1997 
Sb. a navazujícími předpisy. Oprávnění a prohlášení dodavatelů k provádění činností a další 
doklady vyžadované zejména vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. budou doloženy ke kolaudaci. 
 
Stabilní hasicí zařízení 
V objektu je navržena mokrá soustava, u tohoto hasicího zařízení je potrubí, spojující 
ventilovou stanici s hlavicemi, naplněno tlakovou vodou. V porovnání s jinými modifikacemi 
patří k nejjednodušším a tím i nejspolehlivějším. Nároky na údržbu a zpětné uvedení do 
pohotovostního stavu jsou u tohoto hasicího zařízení relativně nejmenší. Z důvodu nebezpečí 
zamrznutí vody v rozvodném potrubí je lze navrhovat jenom tam, kde je zaručena teplota nad 
+4°C. Předností mokré soustavy v porovnání se soustavou suchou je podstatně nižší reakční 
čas sprinklerového hasicího zařízení, jelikož ihned po otevření sprinklerové hlavice dojde 
k výstřiku vody. 
Pro objekt musí být navržena místnosti ventilových stanic, kde bude osazen rozdělovač, který 
bude napojen přívodním potrubím DN150 požárního vodovodu. Na nový rozdělovač bude 
osazena mokrá ventilová stanice.  
 
Samočinné odvětrací zařízení 
Posuzovaný objekt nemusí být dle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 vybaveny SOZ, neboť zde není 
omezen přirozený odvod zplodin hoření a zároveň není to požadováno jinými normami a 
předpisy. 
 
Počet PHP je určen pro přístroje s náplní hasebné látky 10 kg u vodních nebo pěnových přístrojů, 
6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů a 2,5 kg u halonových přístrojů, příp. s ekvivalentní 
náplní jiné hasebné látky určené příslušnou normou. 
Podle charakteru hořlavých látek (výrobků, zařízení) použije se ručních hasicích přístrojů s náplní 
hasebních látek, jejichž hasicí účinnost je nejvyšší a jejichž užití nezvyšuje další rizika (zdravotní, 
ztráty škod zničením hašených látek, výbušné nebo toxické zplodiny apod.). 
Ruční hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích 
(např. stěnách) tak, aby rukojeť přístroje byla 1 500 mm ±50 mm nad podlahou, na přístupném 
a dobře viditelném místě. Ruční hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst 
pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod. 
V těch případech, kde v požárním úseku je větší počet ručních hasicích přístrojů, rozmísťují 
se tak, aby jejich vzájemná vzdálenost byla 20 až 50 m. 
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B.2.8j)  Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek 
Dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. budou v objektu umístěny informativní značky pro vyznačení 
únikových cest a únikových východů dle položky 6 přílohy k tomuto nařízení vlády. Pro 
vyznačení směru úniku budou použity značky NB.4.78, NE 12a, NE 12b a pro vyznačení 
únikových východů budou použity značky NE.10a, NE.10b. Značky budou rozmístěny tak, aby 
byly viditelné z každého místa. Přesné umístění značek bude upřesněno na místě stavby před 
kolaudačním řízení. 
 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.9a)  Kritéria tepelně technického hodnocení 
Návrh je v souladu s tepelně-technickou normou ČSN 73 0540-2. Kapitola je řešena 
samostatnou přílohou - Průkaz energetické náročnosti budovy. PENB vydaný podle zákona 
č.406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov. 

B.2.9b)  Energetická náročnost stavby 
PENB je zpracován pro účely stavebního povolení na realizaci předmětného objektu. Průkaz 
byl zpracován na základě předložené projektové dokumentace a je platný v případě dodržení 
této dokumentace, zejména pak následujících předpokladů: 
- veškeré obvodové konstrukce budou mít součinitel prostupu tepla nejhůře dle tabulky 

uvedené v části a. 1) průkazu PENB 
- veškeré detaily a styky konstrukcí budou řešeny tak, aby nedocházelo k tepelným mostům 
- v mimoprovozních hodinách budou energetické systémy přepínány do útlumového 

úsporného režimu a v případě možnosti zcela vypínány. 
PENB hodnotí budovu jako velmi úspornou z hlediska celkové dodané energie. 
Z hlediska neobnovitelné primární energie PENB hodnotí budovu jako velmi úspornou. 
Ukazatel energetické náročnosti budovy je C. 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy: B – úsporná. 
Klasifikační třída energetické náročnosti budovy: C – úsporná. 

B.2.9c)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Systémy vytápění, chlazení, vzduchotechniky a ohřevu TV jsou navrženy jako energeticky 
efektivní za použití moderních účinných technologií. Další alternativní systémy dodávek 
energie již nelze při zvoleném technickém řešení doporučit, protože jejich prostá doba 
návratnosti se v kombinaci se zvolenou koncepcí vytápění, ohřevu TV a chlazení pohybuje 
nad hranicí doby jejich životnosti a tato opatření tedy nejsou ekonomicky proveditelná. 
Další alternativní systémy výroby a dodávky energie nevytvářejí v daných technických a 
cenových podmínkách ekonomicky odůvodnitelné varianty, které by bylo možno v současné 
době jednoznačně doporučit. Výsledky analýzy jsou závislé na cenách vstupních energií a 
případných dotacích podporujících realizaci např. obnovitelných zdrojů energie (OZE). Výše 
uvedený závěr je platný za aktuálního stavu cen energií. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Základní právní rámec vytváří zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 
 
Pracovní prostředí 
Požadavky na pracovní prostředí jsou stanoveny zejména: 
- zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

- nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v 
platném znění. 

- Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 
Veškeré požadavky stanovené výše uvedenými zákony a předpisy jsou promítnuty do 
projektové dokumentace. 
 
Denní osvětlení 
Denní osvětlení je navrženo v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 a ČSN 73 0580 – 1,4 
resp. ČSN 36 0020 okny v obvodovém plášti. V rámci dokumentace je problematika denního 
osvětlení řešena podrobně samostatnou zprávou v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
Vibrace 
Stavba z hlediska své funkce nebude zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. 
 
Hluk na pracovišti 
Z hlediska hygienických požadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými účinky 
hluku (zákon č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění), lze pro období 
provozování doporučit pro nejbližší definovaný chráněný venkovní prostor ostatních staveb 
nejvyšší přípustné hodnoty hluku: 
Denní doba 06:00 h až 22:00 h:  LAeq,8 h = 50 dB. 
Noční doba 22:00 h až 06:00 h:  LAeq,1 h = 40 dB. 
Vzhledem k charakteru budovy se nepředpokládá překročení výše uvedených limitů. 
 
Prašnost 
Stavba z hlediska své funkce nebude zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. 
Pro omezení prašnosti vznikající po dobu přípravy území a výstavby budou mimo jiné 
prováděna tato opatření: 
- během stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály budou zavedena účinná 
opatření ke snížení prašnosti, jako např. skrápění, zakrývání apod. 
- bude minimalizován chod strojů naprázdno, mechanizace bude splňovat emisní limity 
vyplývající z vyhlášky o silničním provozu a z technických parametrů strojů 
- bude omezena prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během letního 
suchého a větrného období i skrápěním dotčených prašných ploch staveniště 
- bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti 
stavby, v případě nutnosti (při jejich znečistění) bude neprodleně zajištěna jejich očista 
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B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, 

B.2.11a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Před započetím zemních prací bude provedeno kontrolní měření, na jehož základě bude 
stanoven radonový index pozemku, na jehož základě bude navrženo konkrétní řešení 
protiradonových opatření v souladu s normou ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu 
z podloží. V rámci projektu byla navržena protiradonová bariéra z PVC fólie (např. Fatrafol 
803) se spoji a prostupy provedenými v 1. kategorii těsnosti dle bodu 6.8 příslušné normy. 

B.2.11b)  Ochrana před bludnými proudy 
V rámci přípravy projektu nebylo provedeno měření velikosti a směru bludných proudů. Měření 
velikosti bludných proudů a zdánlivého odporu jsou součástí posouzení lokální korozní 
agresivity zemního prostředí. Slouží k určení agresivity prostředí na kovová úložná zařízení. 
Podle potřeby bude navržena a realizována případná pasivní nebo aktivní protikorozní 
ochrana. 

B.2.11c)  Ochrana před technickou seizmicitou 
Výstavba se nachází v městském stabilizovaném terénu. Sesuvy půdy se nepředpokládají. Při 
přeložkách inženýrských sítí budou rušené potrubní rozvody velkých dimenzí vyplněny 
hubeným betonem nebo vhodným zásypem, výkopy při přeložkách budou paženy. 
Výstavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou činností. 
Území výstavby se nenachází v oblasti podpovrchové těžby nebo možných důlních staveb. 
Poddolování se nepředpokládá. 

B.2.11d)  Ochrana před hlukem 
V projektovaném objektu se neočekávají žádné významnější plošné zdroje hluku nebo vibrací. 
Prostory budou vyprojektovány v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavební práce musí být prováděny v souladu s § 11 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Před uvedením stavby do trvalého 
provozu bude orgánu veřejného zdraví předložen průkaz o dodržení hygienických limitů pro 
hluk stanovených cit. nařízením vlády a to v denní i noční době. 

B.2.11e)  Protipovodňová opatření 
Podle mapy záplavových oblastí Jihomoravského kraje neleží řešené území částečně uvnitř 
záplavového území v kulminacích stoleté vody. 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.3a)  Napojovací místa technické infrastruktury 
Prodloužení vodovodu a přípojka 
2828/256-Brno-Černovice 627 00 
 
Splašková kanalizační přípojka 
2828/256-Brno-Černovice 627 00 
 
Dešťová kanalizační přípojka 
2828/256-Brno-Černovice 627 00 
 
Přípojka horkovodu 
2828/256-Brno-Černovice 627 00 
 
Přípojka VN 
2828/256-Brno-Černovice 627 00 
 
Přípojka SLP 
2828/256-Brno-Černovice 627 00 
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Zaolejovaná kanalizace s parkoviště Administrativní budovy A3 
2828/256-Brno-Černovice 627 00 
 
Zaolejovaná kanalizace 
2828/256-Brno-Černovice 627 00 
 
Výtlačné potrubí SHZ 
2846/2-Brno-Černovice 627 00 
 
Venkovní osvětlení 
2828/256-Brno-Černovice 627 00 
 
Lapák tuků 
2828/256-Brno-Černovice 627 00 

 B.3b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Prodloužení vodovodu a přípojka 
Prodloužení vodovodu k objektu  bude provedeno potrubím HDPE PE100 SDR 17 ø90x5,4 
mm v délce 42,90 m.  
Vodovodní přípojka do objektu  bude provedena z potrubí HDPE PE100 SDR 17 ø90x5,4 mm 
v délce 11,30 m. 
 
Splašková kanalizační přípojka 
Přípojka splaškové kanalizace č.1 je navržena z trub PVC-U DN200 v délce 46,70 m. 
 
Dešťová kanalizační přípojka 
Přípojka dešťové kanalizace je navržena z trub PVC-U DN250 v délce 8,50 m. 
 
Přípojka horkovodu 
Přípojka horkovodu bude provedena z předizolovaného potrubí v dimenzi 2xDN80/180 v délce 
49,70 m. 
 
Přípojka VN 
Kabely budou uloženy v plastovém multikanálu 9W-42. Napojení bude provedeno kabelem VN 
3x22-AXEKVCEY 1x120/16 v délce 54,00 m. 
 
Přípojka SLP 
Na začátku prací bude dohledáno zakončení stávajících chrániček a v místě jejich zakončení 
bude v budoucím chodníku zřízena šachta Š1. Tato bude v provedení o velikosti 0,8x0,8 m 
(typ 2424), hloubky 0,9m, víko bude v provedení plast pro zatížení 1,5t. Ze šachty budou 
vedeny 4 chráničky HDPE 40 do místnosti 1.08 a 3 chráničky HDPE40 do místnosti 
1.25.Celková délka trasy je cca 10 a 29 m. 
 
Venkovní osvětlení 
Veřejné osvětlení u budovy bude napojeno do RH CYKY-J 5x4 v délce cca 63,00 m. 
Veřejné osvětlení parkoviště bude napojeno na stávající trasu VO(TR1> BIII): AYKY 4Bx25 
v délce 32,00 m. 
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B.4 Dopravní řešení 
B.4a)  Popis dopravního řešení 

b) SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení  
Záměrem investora je na pozemku investora vystavět Administrativní budova O1 podle 
stávající koncepce území; v rámci stavby budou v rámci dopravního řešení vybudovány 
potřebné kapacity pro parkování a chodníky pro pohyb chodců. 
Objekt bude napojen na areálovou komunikaci Těžební 70m za křížením.  
 
Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, 
geotechnice průzkum apod.) 
Pro vypracování projektové dokumentace byla k dispozici podklady v digitální formě – 
geodetické zaměření dotčeného území se zákresem stávajícího stavu, průběhem 
inženýrských sítí a katastrální mapou. Účelová mapa byla zhotovena v souřadnicovém 
systému JTSK, výškově byla vztažena k systému Balt po vyrovnání. 
Veškeré podklady byly v projektové dokumentaci respektovány a zohledněny, včetně platných 
norem a předpisů. Vzhledem k rozsahu stavby nebyly další podklady požadovány. 
 
Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
Areál Administrativní budova O1 bude na veřejnou komunikační síť dopravně napojen jedním 
sjezdem z komunikace v ul. Těžební, který bude sloužit jako příjezd na parkoviště. Příjezdová 
komunikace bude široká 7,00 m. Hrana sjezdu je s hranou dnešní vozovky zaoblena oblouky 
o R = 6,00 m.  Návrh konstrukce zpevněných ploch vychází ze základního předpokladu modulu 
pružnosti upravené pláně min. 45 MPa, která bude připravena v rámci HTÚ. 
 
Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 
Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným sklonem v hodnotě max. 2,0 % k úžlabí nebo 
k obrubníku, kde bude povrchová voda přivedena do odvodňovacího žlabu nebo k uličním 
vpustem. Zachycené povrchové vody sjezdu budou odvedeny systémem odvodnění areálu. 
 
Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 
Návrh svislého dopravního značení předpokládá osazení SDZ P4 – Dej přednost v jízdě! na 
výjezdu z parkovišť a SDZ vymezující rezervovaná stání (IP12 + 225 nebo 226, E13). Musí 
splňovat požadavky příslušných ČSN (např. ČSN EN 1436+A1 a ČSN EN 12899-1). 
Vodorovné dopravní značení je uvažováno nástřikem plastu bílé barvy; na parkovišti u budovy 
Administrativní budova O1 bude rozhraní jednotlivých stání provedeno dle požadavků 
investora. 
Dopravní značení bude provedeno podle návrhu odsouhlaseného PČR. 
 
Konstrukce vozovky (A) příjezdové komunikace 
asfaltový beton střednězrnný   ACO 11+   (ČSN EN 13 108-1)   50 mm 
spojovací postřik asfaltový     PS,E  (ČSN EN 12 271)   0,2 kg/m2 
asfaltový beton hrubozrnný   ACO 16+   (ČSN EN 13 108-1)   50 mm 
spojovací postřik asfaltový     PS,E  (ČSN EN 12 271)  0,7 kg/m2 
obalované kamenivo     ACP 16+    (ČSN EN 13108-1)  100 mm 
štěrk část. prolitý cem. maltou  ŠCM   (ČSN 73 6127-1)    200 mm 
štěrkodrť 0/32      ŠDA  (ČSN EN 13 285)   min. 150 mm 
celkem          min. 550 mm 
 
Konstrukce vozovky (B) parkoviště 
asfaltový beton střednězrnný   ACO 11+   (ČSN EN 13 108-1)   50 mm 
spojovací postřik asfaltový     PS,E  (ČSN EN 12 271)  0,2 kg/m2 
asfaltový recyklát    Rmat.   (ČSN EN 13 108-1)   50 mm 
štěrkodrť 0/32      ŠDB  (ČSN EN 13 285)   min. 200 mm 
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celkem          min. 300 mm 
 
Konstrukce zesíleného chodníku (C) je následující: 
betonová dlažba 500/500 mm  DL   (ČSN 73 6131-1)  80 mm 
lože z kamenné drti 4/8     L  (ČSN 73 6126-1)   40 mm 
podkladový beton    PB I C 20/25 (ČSN 73 6127-1)   80 mm 
štěrk část. prolitý cem. maltou  ŠCM   (ČSN 73 6127-1)   200 mm 
štěrkodrť 0/32      ŠDA  (ČSN EN 13 285)   min. 150 mm 
celkem         min. 550 mm 
 
Konstrukce chodníku (D) je následující: 
betonová dlažba 200/200 mm  DL   (ČSN 73 6131-1)  60 mm 
lože z kamenné drti 4/8     L  (ČSN 73 6126-1)   40 mm 
štěrkodrť 0/32    ŠDA  (ČSN EN 13 285)  150 mm 
celkem         250 mm 
 
Obrubníky budou osazeny do bet. lože z betonu C16/20n-XF1 s boční opěrou. Při osazování 
musí být dodrženy pokyny výrobce. 
Tvar a barva dlažby chodníku bude zachována podle dnešního stavu. U varovného pásu je 
nutné dodržet nutný kontrast sousedních ploch, např. přírodní (šedá) dlažba a červená dlažba 
s reliéfní úpravou; varovné pásy šířky 0,40 m budou provedeny podél zapuštěné hrany 
obrubníku, resp. v místech určených pro přecházení po celé šířce chodníku. 
 

B.4b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení areálu CTPark na stávající dopravní síť je řešeno stávajícím sjezdem z ulice Těžební 
a stávajícím sjezdem z ulice Olomoucká. Nový objekt bude dopravně napojen na stávající 
areálovou komunikaci, komunikace v areálu jsou navrženy jako soukromé účelové 
komunikace s veřejným přístupem s omezením rychlosti do 30km/hod. Jednotlivé funkce 
zpevněných ploch jsou rozlišeny různým povrchem a typem dlažby – dlažba pro chodníky a 
parkovací stání, asfalt pro vozovku. 
Samostatně navrhované parkoviště je napojeno na areálovou komunikaci přes snížený 
nájezdový obrubník osazený +2cm nad vozovku v šířce 3,5m.  

B.4c)  Doprava v klidu 
 
VÝPOČET DOPRAVY V KLIDU: 
Potřeba parkovacích a odstavných stání je vypočítána dle požadavků ČSN 73 6110. 

 (CTPark Brno) 

Druh stavby Účelová jednotka Množství 

Počet 
úč. 

jednotek 
na 1 
stání Po Oo 

Administrativa ("s malou návštěvností") kancelářská plocha m2 5367 35 153,34 - 
Prodejní plochy (retail) Prodejní plocha m2 642 50 12,84 - 
      
    166,18 0,0 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp 
N = 0 * 1,25 + 166,18 * 1,25 * 1 

součinitel vlivu stupně automobilizace ka 1,25     
součinitel redukce počtu stání kp  1,00     
suma odstavných stání OO 0,0     
suma parkovacích stání PO 166,18     
Celkový počet stání N 208     

 
  



   

88/114 
 

B.4d)  Pěší a cyklistické stezky 
Pěší i cyklistické trasy se nachází přímo před novým objekt podél ulice Těžební. 
V areálu se nepředpokládá samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5a)  Terénní úpravy 
 
Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, 
geotechnice průzkum apod.) 
Pro vypracování projektové dokumentace byla k dispozici podklady v digitální formě – 
geodetické zaměření dotčeného území se zákresem stávajícího stavu, průběhem 
inženýrských sítí a katastrální mapou. Účelová mapa byla zhotovena v souřadnicovém 
systému JTSK, výškově byla vztažena k systému Balt po vyrovnání. 
Veškeré podklady byly v projektové dokumentaci respektovány a zohledněny, včetně platných 
norem a předpisů. Vzhledem k rozsahu stavby nebyly další podklady požadovány. 
 
Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešeny zemní práce území dotčeného výstavbou 
areálu Administrativní budova O1 a to po úroveň zemní pláně zpevněných ploch resp. na 
výškovou úroveň –0,58 m od povrchu podlahy budovy, která má výšku ±0,000 = 240,20 m n. 
m. Práce budou zahájeny odhumusováním v předpokládané tl. 0,20 m na dnešních 
zatravněných plochách. Část sejmuté vrstvy bude použito pro zpětné ohumusování ploch 
zeleně; dodavatel stavby zajistí její ošetření na deponii tak, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocování. 
Pod podlahou budovy a zpevněnými plochami se předpokládá provedení stabilizace zeminy v 
tl. 500 mm od úrovně zemní pláně - např. systém Road Mix, s přidáním vylepšovacího 
materiálu, s rozprostřením, promísením, zhutněním a ošetřením vodou. Parametry, které bude 
nutno dodržet, jsou na pláni pod budovou Edef,2 > 60 - 80MPa, Edef,2/Edef,2 < 2,5 a na pláni pod 
vozovkami Edef,2 > 45MPa, Edef,2/Edef,2 < 2,5; návrh stabilizace laboratoří zhotovitele na základě 
laboratorních rozborů zeminy, zkoušení: každých 200 m3 stabilizace. V případě dostupnosti 
vhodného materiálu (např. recyklát) může být pod částí pláně vozovky nebo podlahy budovy 
provedena místo stabilizace výměnná vrstva. 
Pláň pro zpevněné plochy bude připravena až bezprostředně před zahájením stavby 
komunikací; v případě jiných požadavků na postup výstavby (např. zajištění provozu 
staveništní dopravy) musí odpovídat podmínkám a požadavkům geotechnika a musí být 
důsledně kontrolovány technickým dozorem. Konečný způsob provádění prací včetně 
odvodnění terénu na stavbě bude řešen na stavbě v závislosti na ročním období a 
povětrnostních podmínkách. 
 
Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 
Zemní pláň komunikace bude spádována ve sklonu min. 2,0 % k trativodu z perforovaných 
trub PVC o průměru 100 mm. Trativod bude ukončen v trativodních šachtách, odkud bude 
přípojkou zaústěn do přípojky dešťové vpusti nebo odvodňovacího žlabu a odtud do 
kanalizace. 
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B.5b)  Použité vegetační prvky 
 
Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917. 
Rozvojová péče dle DIN 18 919. V případě udržení žádaného složení travní směsi- bez 
dvouděložných plevelů je vhodné provádět chemické odplevelení, např. přípravkem Bofix min. 
2 x ročně). V průběhu roku bude provedeno sečení (cca 15 opakování), doporučuje se 
nepřesahovat výšku trávníku 10cm s ohledem na složení směsi; hnojení minerálním hnojivem 
(v předjaří 15g NPK/m2; po druhé seči 15 g NPK/m2; stejná dávka ještě 2x v průběhu 
vegetace), odpíchnutí okrajů, ošetření proti dvouděložním plevelům, vyhrabání listí, 
vertikutace a aerifikace. 
 
Při zakládání květnaté louky je nutno počítat s pomalejším počátečním vývojem porostu a 
nedoplňovat osivo běžnými travními osivy a jetelovinami!! Cílem je zapěstování louky 
odpovídající daným stanovištním podmínkám přirozenou selekcí druhů. 
Louku odolávající výkyvům počasí a nevyžadující dodatečnou zálivku, tedy především odolnou 
vůči letním přísuškům. 
Provedení sečí: 

- první rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních bylin, seká se při výšce porostu asi 
20cm, 5 - 7 cm nad povrchem půdy 

- druhý rok po výsevu louka kvete, seká se 3x ročně pro zahuštění porostu (1. seč na 
začátku květu kopretin) 

- v dalších letech se provádí seč 1 - 3x ročně dle potřeby 
- posekaná hmota musí být odstraňována, aby nedošlo k vyležení ploch a postupnému 

odumření drnu 

B.5c)  Biotechnická opatření 
Řešené území je svým rozsahem tak malé, že není nutné používat prvky protierozní ochrany 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Budova nebude z povahy své funkce produkovat žádné nebezpečné látky. V rámci 
navrženého provozu především administrativních ploch se nepředpokládá nebezpečný vliv na 
zdraví osob či životní prostředí.   
Při návrhu a realizaci stavby bude věnována pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik 
nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále bude zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a 
neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění stavebních prací a provozem stavební 
mechanizace. 
Při návrhu a realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik 
nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod 
a neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění stavebních prací a provozem stavební 
mechanizace. 
 
Ochrana ovzduší 
Právní rámec ochrany ovzduší vytváří zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Vzhledem 
k funkčnímu využití budovy se nepředpokládá zhoršení kvality ovzduší. 
 
Hluk, vibrace a záření 
V projektovaném objektu se neočekávají žádné významnější plošné zdroje hluku nebo vibrací. 
Prostory budou vyprojektovány v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavební práce musí být prováděny v souladu s § 11 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Před uvedením stavby do trvalého 
provozu bude orgánu veřejného zdraví předložen průkaz o dodržení hygienických limitů pro 
hluk stanovených cit. nařízením vlády a to v denní i noční době.  
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Ochrana vod 
Základní povinnosti ve vodním hospodářství jsou zakotveny v zákoně č. 254/2001 Sb., o 
vodách (vodní zákon), blíže jsou pak rozvedeny v prováděcích předpisech. 
Pro výstavbu a provoz veřejných vodovodů a kanalizace stanovuje právní rámec zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích). 
Dešťové a splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizační sítě v množství a kvalitě 
odpovídajícím požadavkům správce (v souladu s provozním řádem). 
 
Odpadové hospodářství 
V průběhu provozu je nutno očekávat vznik následujících druhů odpadů: 
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených 
plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky, resp. místa 
shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a 
kategorií dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na 
nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 
3 zákona č. 185/2001 Sb. s obsahem dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady a označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle 
zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití, resp. ke 
zneškodnění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních 
prací, který si zajistí souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Před zahájením a po 
ukončení přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce evidenční list pro přepravu 
nebezpečných odpadů.  
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány ke zneškodnění 
pouze osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. 
Průběžně bude vedena zákonná evidence. Údaje ze zákonné evidence a vážní lístky ze 
zařízení pro využívání, resp. zneškodňování odpadů budou předloženy v rámci kolaudačního 
řízení.  
Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné je nutno dodržet požadavky ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky 
č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Odpady při výstavbě 
 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
 

Název druhu odpadu Způsob 
nakládání 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky 
(např. vodouředitelné barvy) 

2 

15 01 01 O Papírové obaly 1 
15 01 02 O Plastové obaly 1 
150103 O Dřevěné obaly 1 

15 01 06 O Směsné obaly 1 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo

obaly těmito látkami znečištěné 
2 

15 02 02 N Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami 

1,2 

16 06 01 N Olověné akumulátory 1 
16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 1 
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

keramických výrobků (neznečištěné nebezpečnými
látkami) 

1,2 
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Kód 
odpadu 

Kategorie 
 

Název druhu odpadu Způsob 
nakládání 

17 02 01 O Dřevo 1 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plast 1 
17 03 02 O Asfaltové směsi (neobsahující dehet) 1,2 
17 04 05 O Železo a ocel 1 
17 04 11 O Kabely (bez nebezpečných látek) 1 
17 05 01 O Zemina a kamení 

(neobsahující nebezpečné látky) 
1 

17 06 04 O Izolační materiály (bez obsahu azbestu 
a nebezpečných látek) 

1,2 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné
nebezpečnými látkami) 

1,2 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
(bez PCB a nebezpečných látek) 

1,2 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 1,2 
20 03 04 O Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet 2 

 
Odpady při provozu 
 

Kód 
odpadu 

Kategorie Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 
13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje 1,2 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 1 
15 01 02 O Plastové obaly 1 
15 01 03 O Dřevěné obaly 1 
15 01 06 O Směsné obaly 1,2 

15 01 10 
N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo

obaly těmito látkami znečištěné 
2 

15 02 01 
N Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy

znečištěné nebezpečnými látkami 
2 

16 06 01 N Olověné akumulátory 1 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 1,2 

 
Vysvětlivky: 
- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 
   2 – odstranění (skládkování, biologická úprava, spalování atd.) 
- kategorie odpadu: O – ostatní 
   N – nebezpečný 
 
Ochrana půdy  
Zhotovitel je povinen zajistit takové uložení odtěžené vhodné zeminy, aby byla zachována 
možnost jejího využití pro následné násypy a zásypy. Tj. zejména zabránit nadměrnému 
vysychání nebo naopak zvlhčení vykopané zeminy na dočasné deponii. Na deponii by měla 
být průběžně proměřena přirozená vlhkost této zeminy, která bude ovlivněna ročním obdobím, 
intenzitou srážek atd., a případnými dalšími opatřeními dosáhnout zjištěné optimální vlhkosti 
pro hutnění zeminy do násypů či zpětných zásypů (opakované převracení zeminy na 
mezideponii, navážet co nejvyšší deponii, chránit deponii plachtou, příp. vápnění jednotlivých 
vrstev v průběhu ukládání zeminy na deponii apod.). V průběhu realizace hrubých terénních 
úprav dojde k produkci běžných odpadů (výkopová zemina), které zneškodní zhotovitel 
skládkováním nebo recyklací. 
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V případě, že dojde k úniku olejů či jiných ropných produktů z mechanismu zhotovitele, je tento 
povinen neprodleně zjednat nápravu zneškodněním kontaminované zeminy dle dispozic 
stavbyvedoucího. 
Stavbou nedojde k trvalému záboru částí parcel s ochranou zemědělského půdního fondu.  
Stavba není na pozemcích určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

B.6b)  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině 
Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Stavbou nebudou dotčené žádné vodní zdroje, 
léčebné prameny se zde nenachází. 
- Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To 

prakticky znamená následující: 
- V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na 

lokální, ani na regionální úrovni. 
- V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území.  Dotčené území neleží 

v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny 
žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo 
přírodní památky. 

- Dotčené území není součástí přírodního parku. 

B.6c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Řešené pozemky se nenacházejí v evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti. Stavební 
záměr nebude mít vliv na chráněné území Natura 2000. 
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. 
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm 
ani žádná vodní plocha, pramen či mokřad. V dotčeném území se nenachází žádné ochranné 
pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV). Území je charakterizováno jako ostatní plocha, dobývací prostor. V dotčeném 
území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 

B.6d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Pro tento projekt nebylo zjišťovací řízení ani stanovisko EIA zpracováno. 

B.6e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Návrh řešeného území respektuje trasy a ochranná pásma nadřazených inženýrských sítí, 
které procházejí řešeným územím. (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a vyhláška 
MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).  
U všech inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. 
Inženýrské sítě vyskytující se na staveništi a v jeho blízkosti včetně jejich ochranných pásem 
budou vytýčeny jejich správci a při výstavbě respektovány. 
Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána 
příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou 
respektována.  
Ochranné pásmo křižujících elektrických vedení je: 
 10 m u venkovních vedení VN (od krajního vodiče) 
 15 m u venkovních vedení o napětí 60–110 kV 
 20 m u venkovních vedení o napětí 110–220 kV 
 25 m u venkovních vedení o napětí 220–380 kV 

U kabelových vedení je ochranné pásmo 1 m od krajního kabelu. 
Ochranné pásmo plynovodů: 



   

93/114 
 

 u vysokotlakých plynovodů a přípojek je pásmo na každou stranu 20 m od osy plynovodu 
(profil max. 250 mm) - resp. 40 m (u větších profilů) 

 u středotlakých plynovodů a přípojek ve volném terénu a nezastavěném území 10 m 
 pro nízkotlaké není ochranné pásmo stanoveno 

U vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu činí ochranné pásmo v běžných případech 1,5 
až 2,5 m od okraje potrubí (zák. č. 274/2001 Sb.). 
U silnic II. a III. třídy se ochranným pásmem rozumí prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního 
pásu. 
Pásma hygienické ochrany nejsou stanovena.  
Na území se nenachází kulturní památka ani drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, 
smírčí kameny atd.). 
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba svým umístěním a stavební řešením splňuje základní požadavky na ochranu 
obyvatelstva. Další zvláštní požadavky na ochranu obyvatelstva nejsou známy. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Silniční doprava: 
Staveništní vjezd a výjezd pro těžkou techniku zřízen ze severbí strany z ulice Těžební 
Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle příslušného zákona. 
Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště, nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich 
čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné 
označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s 
vyznačením případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby 
trvale průjezdné. Výstavbou nebude být narušen provoz MHD.  
  
Doprava materiálu a odpadu z realizace stavby a provozu ZS: 
Příjezd nákladních automobilů po ulici Těžební  
Odjezd nákladních automobilů z ulice Těžební.  
Touto trasou se předpokládá odvoz většiny zeminy a většina staveništní dopravy.  
Automobily budou na výjezdu ze ZS čištěny. 
Na vlastním staveništi je navržena centrální plocha pro sklad materiálu a odpadu v severní 
části staveniště. 
Odpad z provozu ZS bude odvážen stejně jako ostatní komunální odpad. 
Vlastní zajištění skládky si provede dodavatel stavby samostatně na základě zvláštní smlouvy 
a doloží způsob likvidace odpadů z realizace stavby. 
 
Vodorovná a svislá doprava na staveništi: 
Většinu vodorovných přesunů je možno řešit autojeřábem, případně věžovým jeřábem, ostatní 
drobné přesuny budou řešeny obvyklou drobnou dopravou – stavební kolečko. 
Svislý transport lze řešit stejným způsobem, tedy autojeřábem, případně věžovým jeřábem. 
 
Vjezdy a vstupy: 
Staveništní vjezd a výjezd (vstup) je zřízen ze západní strany z ulice Těžební. 

B.8b)  Odvodnění staveniště 
Dešťová voda bude odvedena do záchytných rýh, záchytné rýhy budou zakončené ve 
skružích, v nichž budou umístěna běžná kalová čerpadla, která budou dešťovou vodu 
přečerpávat do vsakovacích jam. Na základě geologického posudku se nepředpokládá 
významný přítok podzemní a puklinové vody do stavební jámy.  
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B.8c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveništní vjezd a výjezd pro těžkou techniku zřízen ze severní strany z obslužné 
komunikace. 
Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle příslušného zákona. 
Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště, nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich 
čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné 
označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s 
vyznačením případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby 
trvale průjezdné. 
 
pitná voda 
- pro potřeby realizace stavby bude použita voda z nově zbudované přípojky 
 
elektrická energie 
- pro potřeby realizace stavby bude použita elektrická energie z nově zbudované přípojky, 
rozvod kabelů po území bude proveden v provizorních kabelových chráničkách 
 
kanalizace dešťová 
- k odvodu dešťové vody ze stavební jámy byla zemní pláň odkopaná ve spádu 0,5% a 
doplněna odvodňovací soustavou tvořenou šachtami, ze kterých bude přebytečná voda 
odčerpávána  
 
kanalizace splašková 
- v místech vlastní stavby budou použita mobilní WC, odpad z těchto WC bude zlikvidován 
podle příslušných předpisů provozovatelem (pronajímatelem) zařízení 
 
telefon, fax, internet 
- na staveništi budou používány mobilní telefony a bezdrátový internet 

B.8d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během výstavby dočasně dojde ke zvýšení množství emisí a hlučnosti v okolí staveniště. 
Hlavním zdrojem hluku a emisí je provoz stavebních strojů a doprava nákladními automobily. 
Vzhledem ke stávající emisní a hlukové zátěži bude nárůst emisí a hluku zanedbatelný. 
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkop základů atd. 
Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 06.00 hod do 22.00 hodin). 
Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. 
Hygienické limity platné pro období výstavby jsou splnitelné za použití příslušných 
organizačních opatření (vhodné umístění zdrojů hluku, omezení doby provádění prací). 
 
Prašnost 
Pro omezení prašnosti vznikající po dobu přípravy území a výstavby budou mimo jiné 
prováděna tato opatření: 
- během stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály budou zavedena účinná 
opatření ke snížení prašnosti, jako např. skrápění, zakrývání apod. 
- bude minimalizován chod strojů naprázdno, mechanizace bude splňovat emisní limity 
vyplývající z vyhlášky o silničním provozu a z technických parametrů strojů 
- bude omezena prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během letního 
suchého a větrného období i skrápěním dotčených prašných ploch staveniště 
- bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti 
stavby, v případě nutnosti (při jejich znečistění) bude neprodleně zajištěna jejich očista 

B.8e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude oploceno systémovými mobilními plotovými dílci tvořenými ocelovými 
trubkami v betonových patkách. Budou použity neprůhledné výplňové dílce z profilovaného 
plechu, které omezí hlučnost a prašnost za staveniště. Rozsah oplocení, vstupy a strážení 
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budou zajištěny hlavním dodavatelem stavby po schválení investorem. Nepředpokládá se, že 
staveniště nebude střeženo strážní službou 24 hodin denně. 
V prostoru staveniště se budou používat mobilní protihlukové stěny výšky minimálně 4 m z 
vnitřní strany pohltivé, které budou plnit funkci prvotní zábrany hluku ze stavební činnosti. 
Hlukové stěny musí být provedeny jako mobilní, aby bylo v možné v rámci stavby jejich 
přesouvání (nejen z hlediska lepší ochrany, ale i z hlediska dostatečného prostoru pro 
provádění stavebních prací, např. pro vytvoření prostoru manipulace vrtací soupravy) Mobilní 
stěny se provedou ve výšce min. 4m vhodné šířce pro manipulaci 2-4m a v dostatečném 
množství (4-8 ks) a budou podle aktuální pozice zdroje hluku přemisťovány okolo 
nejhlučnějších zařízení či pracovišť po staveništi. Zástěny budou zhotoveny z trapézového 
nebo vlnitého plechu anebo OSB desek na ocelové nebo dřevěné nosné konstrukce, pohltivá 
strana bude např. z minerální izolace chráněné proti povětrnosti, laboratorní vzduchová 
neprůzvučnost stěny Rw = 25 dB. Je možno použít i prefabrikované protihlukové mobilní stěny. 
Stěny budou zajištěné proti pádu, zatížení od větru. 
 
Pro omezení prašnosti vznikající po dobu přípravy území a výstavby budou mimo jiné 
prováděna tato opatření: 
- během stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály budou zavedena účinná 
opatření ke snížení prašnosti, jako např. skrápění, zakrývání apod. 
- bude minimalizován chod strojů naprázdno, mechanizace bude splňovat emisní limity 
vyplývající z vyhlášky o silničním provozu a z technických parametrů strojů 
- bude omezena prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během letního 
suchého a větrného období i skrápěním dotčených prašných ploch staveniště 
- bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti 
stavby, v případě nutnosti (při jejich znečistění) bude neprodleně zajištěna jejich očista 
 
Na pozemcích se nacházejí 17 ks stávajících stromů a keře. 
Jedná se o mladé stromy z výsadky z roku 2015. Tyto budou přesazeny v rámci areálu. Okolí 
budovy je řešeno jednoduše travnatými plochami. Výsadba nových stromů se nepředpokládá. 

B.8f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy 
Bude zrušen stávající nepoužívaný vjezd do areálu na pozemcích p. č. 453/3, 554/17 a 554/8.  
Stávající silniční sklopený betonový obrubník bude odstraněn a nahrazen novým silničním 
betonovým obrubníkem s nášlapem min +12 cm. Dále bude odstraněn stávající zpevněné 
povrch do hloubky min 30 cm a nahrazen navezenou vrstvou ornice, která bude oseta travním 
osivem. Zeleň bude přiléhat k novému zpevněnému areálovému chodníku. Součástí této 
úpravy bude i odstranění betonových svodidel v nepoužívaném vjezdu. 

B.8g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Nakládání s odpady 
V současnosti nelze zcela přesně určit množství odpadů, které bude vznikat při přípravě území 
a výstavbě stavebních souborů. V rámci výstavby se jedná především o standardní odpady 
vznikající při realizaci obdobných staveb. 
Nakládání s odpady v průběhu výstavby bude zajišťováno dodavatelem stavby. Dodavatel 
stavby bude během stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady a bude vedena 
evidence vzniku a způsobu odstranění odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady, v platném znění.  
Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu využití/odstranění 
odpadů.  
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Přehled vznikajících odpadů a nakládání s nimi 
Stavební odpad 
Případná kontaminovaná zemina bude odvážena na skládku nebezpečných odpadů 
(kontaminace těžkými kovy) nebo bude kontaminace odstraněna využitím principů 
biodegradace (kontaminace látkami NEL). 
Další stavební odpady budou vznikat v menším objemu.  
Pod stacionárními stavebními mechanismy budou umístěny vany na zachycení případně 
unikajících olejů.  Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). 
 
Další produkované odpady 
Pro ostatní odpad budou na staveniště umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro jejich 
shromažďování a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Odpady budou v maximální možné 
míře tříděny. Kontejnery budou označeny druhem odpadů, který je určen pro shromažďování. 
U nebezpečných odpadů budou shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů označeny 
názvem a kategorií odpadu, katalogovým číslem, nápisem „nebezpečný odpad“ a grafickým 
symbolem, jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího 
prostředku. 
Odpady budou odváženy z místa vzniku po naplnění kontejneru přímo k využití nebo k 
odstranění. 
 
Odpady při výstavbě 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
 

Název druhu odpadu Způsob 
nakládání 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky 
(např. vodou ředitelné barvy) 

2 

15 01 01 O Papírové obaly 1 
15 01 02 O Plastové obaly 1 
150103 O Dřevěné obaly 1 
15 01 06 O Směsné obaly 1 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo

obaly těmito látkami znečištěné 
2 

15 02 02 N Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

1,2 

16 06 01 N Olověné akumulátory 1 
16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 1 
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek

a keramických výrobků (neznečištěné
nebezpečnými látkami) 

1,2 

17 02 01 O Dřevo 1 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plast 1 
17 03 02 O Asfaltové směsi (neobsahující dehet) 1,2 
17 04 05 O Železo a ocel 1 
17 04 11 O Kabely (bez nebezpečných látek) 1 
17 05 01 O Zemina a kamení 

(neobsahující nebezpečné látky) 
1 

17 06 04 O Izolační materiály (bez obsahu azbestu
a nebezpečných látek) 

1,2 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné
nebezpečnými látkami) 

1,2 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
(bez PCB a nebezpečných látek) 

1,2 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 
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Kód 
odpadu 

Kategorie 
 

Název druhu odpadu Způsob 
nakládání 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 1,2 
20 03 04 O Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet 2 

 
Množství emisí 
V průběhu provádění stavební prací dojde na staveništi a jeho okolí k zatěžování emisemi z 
provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění 
ovzduší - zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona 201/2012 Sb., zejména musí dbát 
na to, aby: 

 motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 
nepřekračovaly přípustné meze 

 všechna pracoviště byla udržována v čistotě 
 pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny 
 pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit 

prašnost na nejmenší možnou míru  
 řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných 

prostředků byla omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, 
čištění štěrkového lože, demolicích apod. na nejmenší možnou míru 

 veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané 
staveništní dopravy byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány 

 se na stavbě omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 

B.8h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V části HTÚ budou v dalším stupni řešeny zemní práce, a to po úroveň zemní pláně tělesa 
zpevněných ploch a objektu. Z tohoto řešení vyplynou i přesné bilance zemních prací. V celé 
ploše území budou provedeny výkopové a násypové práce po úroveň zemní pláně komunikací 
a pláně HTÚ pod objektem. Výšková úroveň HTÚ bude stanovena v dalším stupni 
dokumentace na základě podrobného geologického průzkumu a upřesnění konstrukce spodní 
stavby. Při zemních pracích je počítáno s využitím zeminy z odkopávek do násypů. Materiál 
pro násyp musí být z nenamrzavé zeminy. Jednotlivé vrstvy násypu budou kladeny 
v maximální tloušťce 20 cm a po položení každé vrstvy bude provedeno zhutnění. Vhodnost 
zeminy do násypu bude ověřena IG průzkumem. 
Před započetím prací na jednotlivých vrstvách vozovek či prací na samotném objektu je nutné 
prověřit únosnost stávajícího terénu, přičemž je nutno dosáhnout na pláni požadovaného 
minimálního modulu přetvárnosti Edef,2 pod daným objektem, které je určeno v dokumentaci 
daného objektu. Pokud únosnost nedosáhne požadovaných hodnot, bude nutno přikročit 
k sanaci podloží, např. stabilizací -  přidáním vápna pod všemi komunikacemi a podlahovými 
deskami 
V rámci hrubých terénních úprav bude provedena stavební jáma na úroveň, ze které bude 
prováděna pilotáž. Odkryté dno stavební jámy je nutné zajistit proti srážkové vodě a proti 
případnému pronikání spodní vody. Případná rozbředlá povrchová vrstva odkryté stavební 
jámy musí před betonáží odstraněna a nahrazena stabilním násypovým materiálem s dobrou 
hutnitelností, např. štěrkovým podsypem. K odvodu dešťové vody ze stavební jámy byla zemní 
pláň odkopaná ve spádu 0,5 % a doplněna odvodňovací soustavou tvořenou šachtami, ze 
kterých bude přebytečná voda odčerpávána. 

B.8i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Provádění stavby bude mít minimální vliv na životní prostředí za předpokladu, že budou 
dodržovány příslušné hygienické a ochranářské předpisy: 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona 460/2006 Sb. a 
souvisejících předpisů 
- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy 
odpadů 
- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona 106/2005 Sb.  
- Zákon 254/2001 Sb. zákon o vodách a zákon 20/2004 Sb. kterým se mění zákon o vodách 
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(Obecně platí ve smyslu posledního platného znění těchto zákonů) 
 
Další vlivy na životní prostředí: 
Další vlivy (odpadní voda, vliv dopravy, plyny) jsou popsány v souvisejících kapitolách této 
zprávy).  
Vibrace, záření radioaktivní, elektromagnetické - škodlivé vlivy se nepředpokládají. 
 
Při práci na této stavbě je nutné především dodržovat tyto zásady a požadavky: 
- základním předpokladem je dodržování pořádku na pracovištích  
- staveniště bude zčásti pokryto jeřáby - pozor na zavěšená břemena 
- při přesunu zeminy je nutné provést taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování 
komunikací na přepravních trasách - na výjezdu ze staveniště budou vozidla očišťována, při 
odvozu většího množství zeminy (při terénních úpravách) bude komunikace podle potřeby 
čištěna 
- během stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály budou zavedena účinná 
opatření ke snížení prašnosti, jako např. skrápění, zakrývání apod. 
- bude minimalizován chod strojů naprázdno, mechanizace bude splňovat emisní limity 
vyplývající z vyhlášky o silničním provozu a z technických parametrů strojů 
- bude omezena prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během letního 
suchého a větrného období i skrápěním dotčených prašných ploch staveniště 
- bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti 
stavby, v případě nutnosti (při jejich znečistění) bude neprodleně zajištěna jejich očista 
- v zimním období dbát na úklid sněhu a řádný posyp komunikací pro vozidla a přístupových 
cest pro chodce 
- při pracích v zimním období je nutné provádět taková zimní opatření (např. vytápění, 
zakrývání konstrukcí) tak, aby nebyla ohrožena kvalita prováděných prací 
- tankování mechanizmů bude probíhat u běžných benzínových stanic 
- na stavbě nebude skládka pohonných a mazacích hmot, v případě kontaminace zeminy v 
prostoru staveniště a přepravních tras dodavatel neprodleně zajistí její zneškodnění v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. 
- u vjezdu na staveniště bude umístěna tabule s označením stavby 
- staveniště bude vybaveno příslušným značením a prostředky pro první pomoc a požární 
ochranu staveniště (tel. čísla, hasící prostředky atp..) 
- budou plněny všechny podmínky uvedené ve Stavebním povolení 

B.8j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 
V průběhu provádění stavebních prací zajistí zhotovitel stavby zejména: 

 provozní řád stavby 
 řádné oplocení staveniště 
 ostrahu staveniště 
 pravidelná školení osob, pohybujících se na stavbě 
 údržbu okolních ploch, dotčených vlivem stavby 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, 
stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
Stavební jáma bude zajištěna a bude řádně ohrazena. Rovněž výkopy rýh pro přípojky a 
přeložky budou řádně paženy a ohrazeny.   
Skladováním materiálu v průběhu stavby na dokončených stropních a střešních konstrukcích 
nedojde k překročení maximálního návrhového zatížení dotčených konstrukcí.  
Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak je třeba 
respektovat: 

 Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 
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 Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby. 
 
Základní legislativní předpisy: 

 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)-účinnost od 1. 1. 2007 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti - účinnost od 1. 1. 2007 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 
2005 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – o provozu na pozemních komunikacích 
 Zákon č. 150/2000 Sb. – o silniční dopravě 
 Zákon č. 102/2000 Sb. – o pozemních komunikacích 
 Zákon č. 355/1999 Sb. – o technických podmínkách provozu silničních vozidel na 

pozemních komunikacích 
 Zákon č. 192/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech – manipulace se zdraví škodlivými látkami 
 Objekty, jejich napojení na vnější sítě a řešení vnějších povrchů bude prováděno tak, 

aby realizace neomezila či nenarušila provoz a užívání stávajících okolních budov. Negativní 
dopady výstavby budou omezeny na nejnižší možnou míru – tomu musí odpovídat zvolené 
technologie a pracovní postupy 
 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučení o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. 
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se 
musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený 
přezkoušený elektrikář. připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného 
dozoru provozovatele distribuční soustavy . 
Od veřejného provozu musí být staveniště odděleno zábranou. 
Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací 
proti poškození. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V souladu s §15, odst. 2, zákona č.309/2006Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které 
jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 
15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Rozsah staveniště, rozsah prováděných stavebních prací a předpokládané nasazení 
pracovníků na staveništi nevyžaduje před realizací záměru podle § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. ustanovení koordinátora BOZP a zajištění zpracování plánu BOZP. Tato 
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technická zpráva v žádném případě nenahrazuje plán BOZP.  Při určení koordinátora BOZP 
bude projektant spolupracovat na vypracování plánu BOZP.  
Zhotovitel stavby (stavbyvedoucí) je povinen (podle § 16 písm. a, b zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP 
o rizicích vzniklých při pracovních nebo technických postupech, které jako zhotovitel se svými 
případnými podzhotovitely zvolili. Dále je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost 
potřebnou pro plnění úkolů BOZP, zejména mu předávat informace a podklady pro aktualizaci 
plánu BOZP, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP, zúčastňovat se jeho 
kontrolních dnů BOZP a postupovat dle dohodnutých opatření. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude dodán zhotovitelem stavby po dokončení 
realizační dokumentace před zahájením stavby, vč. určení zda je nutný koordinátor BOZP. 

B.8k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 

B.8l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dopravně inženýrská opatření (DIO) během stavby si vyžádají jistá omezení automobilového 
i pěšího provozu a zábory komunikačních ploch. Při návrhu DIO bude zohledněna snaha o 
maximální zachování běžného automobilového i pěšího provozu a přístupu dopravní obsluhy 
ke stávajícím objektům.  
Vozidla vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na 
veřejné komunikace. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy je 
třeba chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat 
příslušná ustanovení zákona o pozemních komunikacích.  
Dopravně inženýrská opatření budou trvat po celou dobu výstavby. 

B.8m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou žádné speciální požadavky na provádění. 

B.8n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení výstavby:   červen 2018 
Předpokládané dokončení výstavby: červen 2019 
Doba výstavby:   12 měsíců 
 
Souhrnná technická zpráva DSP byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. a 
s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o podrobnější úpravě projektové dokumentace pro 
ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. 
 
 
V Brně 12.1.2018   Bc. Petr Smejkal 
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D. Technická zpráva 
 

1. Úvod 
 
Technická zpráva se zabývá nově navrhovaným objektem administrativní budovy O1, která 
vzniká na jiho-východě města Brna.Objekt je navržen podle požadavků investora, kterým je 
v tomto případě CTP Invest, která vlastní většinu pozemků v oblasti, kde je stavba situována. 
Požadavek byl na vybudování nových komerčních a kancelářských prostor v oblasti 
Černovické Terasy v části CTPark Brno, kde je vybudována průmyslová zóna s částečným 
kancelářským využití.  
Administrativní budova je navržena jako sedmipodlažní administrativní objekt, kde pět podlaží 
slouží jako kancelářské prostory, první nadzemní podlaží slouží jako obchodní prostory, 
gastronomie a v sedmém nadzemním podlaží je pouze technologie budovy, dojezdy výtahů a 
vzduchotechnika. Od druhého nadzemního podlaží do šestého nadzemního podlaží vznikají 
volné dispozice pro kancelářské prostory, kdy tato dokumentace řeší dispozice mezi druhým 
a pátým nadzemním podlažím. Šesté podlaží zatím zůstává prázdné pro budoucí pronájem.  
Objekt je konstrukčně řešen jako železobetonový skelet v osovém systém 7,5x7,5m. 
Základové konstrukce jsou vzhledem ke geologickému podloží navržen jako železobetonová 
deska na pilotech, kde jsou piloty vrtány do hloubky 10m a více. Obvodový plášť je zhotoven 
jako lehký, provětrávaný s výplněmi z fasádních hliníkových přisazených oken a s kazetovými 
tepelně izolačními deskami. Skladba fasády je tvořena minerálními deskami, provětrávanou 
vzduchovou mezerou a lícovými cihlami, které jsou osazeny na nerezových kotvách. Vnitřní 
konstrukce jsou tvořeny ze železobetonu a to hlavně jádro budovy, kde je veškeré technické 
řešení, výtahy, vedení potrubí a kabeláže. Zbytek příček je buď vyzděn z vápenopískových 
cihel různých tlouštěk a pro lepší dispoziční variabilitu jsou dělící příčky mezi kancelářemi 
tvořeny z SDK příček různých tlouštěk a skladeb podle potřeb prostoru. V každém patře je 
montovaný kazetový podhled a u hygienických zázemí je zhotoven podhled z SDK. Pro 
vertikální komunikaci jsou navrženy tři výtahy v hlavní komunikační části objektu a dvě 
prefabrikované žb schodiště. 
 

2. Identifikační údaje 

a) Identifikační údaje stavby a stavebníka 
Stavebník CTP Invest, spol. s r.o.  
 Central Trade Park D1 
 396 01 Humpolec 1571 
 IČO 26166453 
Název stavby Administrativní budova O1 
Místo stavby Těžební 1, Brno-Černovice 627 00 
Stupeň PD dokumentace k žádosti o povolení stavby (DSP) 
 Dokumentace pro zhotovení stavby 
charakter stavby novostavba 

b) Zpracovatelé dokumentace 
 Bc. Petr Smejkal 
 Oslavická 1843/11 
 Velké Meziříčí 
 594 01 
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c) Účel stavby 
Předmětem projektu je novostavba administrativního objektu O1 v areálu CTPark Brno. 
Objekt bude sloužit převážně k pronájmům kancelářských ploch jako sídlo společností, 
projekčních ateliérů nebo jiných institucí. 
 
Nosný systém administrativní budovy tvoří železobetonový monolitický skelet. Základní modul 
skeletu je 7,5x7,5 m a 6x7,5 m. Osový půdorysný rozměr objektu 21,96x60,96 m vychází 
z rastru tvořeného 3x8 moduly v obou směrech.  
Administrativní budova je navržena jako objekt s variabilní dispozicí pronajímatelnými 
plochami kanceláří a s maloobchodními pronajímatelnými plochami v přízemí. Stavba je 
navržena jako šestipodlažní. V každém podlaží se počítá s jedním hygienickým uzlem, 
společnými pro více nájemců v rámci jednoho podlaží. Parkování je zajištěno v areálu, kolem 
objektu podél uliční fasády. V objektu je navržen jeden hlavní vstup s recepcí, a další vstupy 
do detailů, technických místností a únikové východy. Svislá komunikace je v objektu zajištěna 
trojicí osobních výtahů a dvěma schodišti. 
Administrativní prostory budou pronajímány jako zázemí společností zaměřeným na oblast 
služeb včetně center výzkumu a vývoje, obchodních oddělení apod. Uživatelé 
maloobchodních a kancelářských ploch jsou zatím neznámí. 
 

3. Technická část 

a) Bezbariérové užívání stavby 
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 
zajištěno návrhem opatření podle vyhlášky č. 398/ 2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při návrhu stavby byl mimo jiné 
kladen důraz na dodržení těchto požadavků: 
 
Vstupy 
Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Hlavní křídlo 
dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. 
Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 
(2,0 %). 
Přístup do budovy se zajišťuje jako bezbariérový – bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstup 
je v úrovni komunikace pro chodce.  
 
Komunikace 
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce, přechody pro chodce a místa pro přecházení 
musí mít obrubník s výškou nášlapu maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce 
smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 
(2,0%). Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným 
sklonem menším než 1:2,5 musí být opatřen varovným pásem. Technické vybavení 
komunikace musí být umístěno tak, aby byl na komunikacích pro chodce zachován průchozí 
prostor podél přirozené vodicí linie šířky minimálně 1500 mm, v odůvodněných případech 900 
mm (pouze lokální zúžení). Pro osoby na vozíku se jedná zejména o dodržení minimálního 
průchozího pásma (u stěny min.1200 mm, opt.1500 mm, mezi stoly min 900 mm). 
 
Manipulační prostor 
Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší 
než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je 
obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm. 
 
Povrchy pochozích ploch 
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí 
mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. 
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Dveře 
Otvíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou 
jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky 
ovládaných. 
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže, než 800 mm nad podlahou musí být ve výšce 
800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; 
zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 
50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 
 
Hygienická zařízení 
V přízemí je též umístěno WC – ZTP. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s malou 
kapacitou a možností zaměstnávat osoby ZTP je navrženo jedno společné bezbariérové WC 
pro muže i ženy. WC bude přístupno z komunikačních prostor.  
Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. V kabině 
musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. Záchodová 
mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové 
mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí 
umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou 
výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, 
jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů 
je nutno použít pouze malé umývátko. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí 
být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo 
na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 
mm. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a 
ve výši 800 mm nad podlahou. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky 
nejméně 500 mm. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být 
použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve 
výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad 
podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. 
Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.    
Výškové rozdíly pochozích ploch nepřesahují 20 mm. Šířkou chodby 1200 mm v místě sloupu 
(nejužší průchod) jsou zajištěny požadavky pro minimální komunikační prostor. Dveře jsou 
navrženy šířky min.900 mm. 
 
Parkovací stání 
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být 
řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími 
plošinami. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a 
příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 
%). Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200 m, musí být 
zřízena odpočívadla o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a 
nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 
postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 
3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání 
mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro 
vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. 
Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce 
a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu. 
Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) a příčný sklon nejvýše 
v poměru 1:40 (2,5%). Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, 
včetně bezpečnostních odstupů. 
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b) Vytyčení stavby 
Stavba bude půdorysně vytyčena podle výkresu základů. Všechny vytyčovací body objektu 
jsou digitálně určeny v souřadném systému JTSK. 
Úroveň 0,000 (úroveň podlahy v hale) je určena na kótu 240,20 m n.m. ve výškovém systému 
B. p. v. 

c) Výkopy 
Výkopy budou minimálního rozsahu. Jedná se zejména o výkopy pro základové panely 
obvodových stěn a pod vnitřními nosnými stěnami Výkopy budou převážně hluboké cca 0,8m. 
Vzhledem k rozdílným úrovním základových konstrukcí jsou i úrovně výkopů různé. 
Tyto výkopy budou prováděny v násypech štěrkodrtí zeminové desky (do úrovně -0,6m), která 
je součástí projektové dokumentace. Pod úrovní – 0,6m budou výkopy hloubeny ve vrstvách 
rostlých zemin eventuálně zemin upravených vápennou stabilizací anebo ve stávajících 
násypových vrstvách. 
Výkopy jsou uvažovány mimo úroveň hladiny podzemní vody. S čerpáním spodních vod není 
uvažováno. 

d) Násypy, zásypy a podsypy 
Pod podlahou administrativ je nutno upravit násyp tak, aby čistá podlaha vycházela na úrovni 
+/- 0,000. 
Podsypy obvodových základových prahů budou prováděny do nezámrzné hloubky -1,0m.  

e) Základy - Piloty 
Založení objektu je navrženo na vrtaných pilotách profilu Ø 630, 900 a 1200 mm. Na pilotách 
je navržena železobetonová deska. Vrtání pilot se předpokládá z upraveného a zpevněného 
terénu (pracovní plošina pro vrtání) přibližně na výškové úrovni hlav pilot. Předpokládá se 
vrtání s pažnicemi v celé délce vrtů. Po začištění dna vrtu se do vrtu osadí armokoš piloty. 
Armokoše pilot nejsou navrženy až na dna vrtů. Zhotovitel si musí zajistit jak výškové, tak 
směrové vycentrování armokoše ve vrtu. Po osazení koše se provede betonáž piloty. Betonáž 
pilot bude usměrněná pomocí betonovacích rour a násypky. 
Pro betonáž pilot bude použit beton C25/30 XA1, vyztuženy budou armokoši z oceli B 500 B. 
Výztuž z pilot nebude vytažena do navazujících konstrukcí (deska). Na výztuži pilot jsou 
navržena distanční betonová kolečka. 
U pilot pod dojezdy výtahů dojde k tzv. hluchému vrtání a předpokládá přebetonování hlav pilot 
o minimálně 30 cm. Při provádění zemních prací bude toto přebetonování odbouráno. Díky 
tomuto opatření bude v hlavách pilot zajištěn zdravý a čistý beton. Toto opatření platí obecně 
u pilot, kde bude hluché vrtání delší než 0,30 metru. 
Před betonáží základových konstrukcí je nutno provést vývody pro zemnící soustavu a osadit 
chráničky či vytvořit prostupy pro elektrické rozvody silnoproudu, slaboproudu, vstup, 
teplovodu, vody a potrubí kanalizace. 

f) Železobetonový monolitický skelet - Monolitické konstrukce 
Nosný systém administrativní budovy tvoří železobetonový monolitický skelet. Základní modul 
skeletu je 7,5x7,5 m a 6x7,5 m. Osový půdorysný rozměr objektu 21,96x60,96 m vychází 
z rastru tvořeného 3x8 moduly v obou směrech. 
Objekt je navržen jako nepodsklepený. Základním konstrukčním systémem nadzemních 
podlaží objektu železobetonový skelet tvořený nosnými sloupy doplněný ztužujícím jádrem a 
železobetonovými stropními deskami. Nosné konstrukce budou provedeny z monolitického 
železobetonu. 
Sloupy v 1NP a dalších nadzemních podlažích o rozměru 400 x 400 mm jsou navrženy 
v modulovém rastru 7,5x7,5 m a 6x7,5 m. 
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Vnitřní monolitické stěny kolem komunikačních jader a výtahu budou mít tloušťku 250 mm. 
Spojité stropní desky jsou navrženy v tloušťce 250 mm. Vertikálně jsou stropní desky jednoho 
podlaží v jedné výškové úrovni. 

g) Schodiště a vertikální komunikace 
Schodiště jsou tvořená železobetonovými prefabrikovanými rameny a monolitickými 
podestami. 
Součástí jsou betonové hlazené (pohledové) mazaniny na podestách a mezipodestách v 
tloušťce 50 mm. Mazaniny budou opatřené uzavíracím otěruvzdorným např. epoxidovým 
nátěrem v šedé barvě (odstín odsouhlasí architekt). 
Železobetonové povrchy stupnic a podstupnic schodišťových ramen budou opatřené 
otěruvzdornou stěrkou a natřené uzavíracím nátěrem v šedém odstínu (upřesní architekt). 
Stěny a stropy schodišťových šachet budou u schodišť napojených na výtahovou halu 
omítnuté sádrovou omítkou, ostatní úniková schodiště budou opatřené otěruvzdorným 
disperzním nátěrem. 
Zábradlí schodišť viz zámečnické výrobky. 

h) Výtahy 
Svislá komunikace je v objektu zajištěna trojící osobních výtahů KONE MonoSpace 500 
s nosností 1150 kg s max. počtem 15 přepravovaných osob. Jmenovitá rychlost 1,0 m/s, 
vnitřní šířka klece 1280 mm, vnitřní délka klece 2100 mm. 

i) Tepelné izolace 
Jako zvuková a tepelně izolační vrstva v sádrokartonových příčkách bude použita minerální 
plsť (např. ORSIL L).   
Tepelná izolace obvodového pláště je tvořena hydrofobizovanou minerální vlnou v tl. 140 mm 
mechanicky kotvená k obvodovým panelům pomocí plastových talířových hmoždinek 
s ocelovým trnem.   
Tepelná izolace střešního pláště je navržena z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil v tl. 
140 – 280 mm.   
Podlahy, případně stěny nebo stropy všech nevytápěných nebo temperovaných 
technologických prostor, pokud sousedí s vytápěnými místnostmi, budou tepelně izolované 
kontaktním zateplovacím systémem (opatřený tenkovrstvou omítkou s fasádním nátěrem) 
z minerální vlny s natmelenou výztužnou tkaninou (u podlah extrudovaným polystyrenem 
s nakašírovanou cement deskou) v tloušťkách odpovídajících požadavkům ČSN 73 0540–2.  
Základky pod zařízeními s provozními vibracemi (čerpadla apod.) budou od betonového 
podkladu pružně oddělené s přerušením tepelného mostu. 
Veškeré konstrukce v objektu musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 z 2/2010 na 
neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Těmto požadavkům musí průkazně odpovídat i volba 
použitých materiálů na veškeré dělící konstrukce. 

j) Izolace proti vodě a radonu 
Izolace proti vodě jsou navržené u všech vnitřních podlah s podlahovou vpustí a budou 
provedené přednostně hydroizolačními stěrkovými systémy pro vodotěsnou pokládku dlažeb. 
V některých místnostech v podzemních podlažích, kde je požadovaná zvýšená odolnost 
podlahy proti vodě, jsou navržené pochůzné vodonepropustné nátěry betonových mazanin 
s vodotěsným vytažením na přilehlé stěny do výšky dle legendy místností. Obklady sprch 
budou provedené do stěrkového hydroizolačního systému, např. od firmy Schomburg nebo 
srovnatelného do výšky min. 2100 mm. 
Pro izolované dlážděné podlahy bude použit např. stěrkový hydroizolační systém Schomburg 
nebo srovnatelný a při řešení všech detailů izolací budou použita pouze standardní systémová 
řešení. 
Radonový průzkum bude proveden po demolici stávajícího objektu Prona. Před započetím 
zemních prací bude provedeno kontrolní měření, na jehož základě bude stanoven radonový 
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index pozemku, na jehož základě bude navrženo konkrétní řešení protiradonových opatření 
v souladu s normou ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží. V rámci projektu 
byla navržena protiradonová bariéra z PVC fólie (např. Fatrafol 803) se spoji a prostupy 
provedenými v 1. kategorii těsnosti dle bodu 6.8 příslušné normy. 

k) Střecha - Zastřešení a opláštění 
Tato skladba je navržena jako lehká kompaktní jednoplášťová neprovětrávaná. Nosná 
konstrukce je tvořena prefabrikovanými železobetonovými panely. Na nosné konstrukci je jako 
první vrstva kladena parozábrana.  
Parozábrana je navržena jako bodově natavený asfaltový pás s hliníkovou vložkou min. tl. 3,5 
mm. Při kladení parozábrany je nezbytné klást zvýšený důraz na provedení spojů a celistvost 
s ohledem na zajištění požadovaných difúzních vlastností. Parotěsná vrstva musí být 
vzduchotěsně napojena na veškeré navazující a prostupující konstrukce a vytažena min. 150 
mm nad její úroveň. 
Na parozábranu je volně kladena vrstva tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 S 
Stabil v tl. 140 – 320 mm, v rámci této vrstvy je vytvořen spád pro odvodnění prostřednictvím 
spádových klínů. Doporučuji klást ve dvou vrstvách s překládáním spár. Návrh spádování byl 
podřízen použití spádových klínů tak, aby bylo možné provést celou plochu střechy co 
nejjednodušeji ve spádu 2 %, a styky jednotlivých střešních rovin se půdorysně sbíhají pod 
úhlem 45°. 
Hydroizolace je vytvořena položením fólie z měkčeného PVC v min. tl. 1,5mm (bez kotvení v 
ploše, volně). PVC fólie má vložku z tvarově stálé skelné rohože, v detailech vystupujících nad 
povrchovou vrstvu skladby také jako odolná proti UV záření. Hydroizolace je sevřena z obou 
stran ochrannou geotextilií (min. 300 g/m2). 
Vrchní vrstvu tvoří násyp praného kameniva (oblázků) fr. 16-32 mm o tloušťce 50 mm, která 
slouží jako přitěžovací vrstva. 
Střecha je odvodněna spádováním ke vpustím svedeným svislými odpadními svody uvnitř 
dispozice. Vpusti jsou navrženy vytápěné se svislým vtokem a dvoustěnným tepelně izolačním 
pláštěm DN 150 mm se zabudovanou manžetou z PVC fólie pro napojení. Svislé svody vedené 
vnitřní dispozicí jsou izolovány tepelně izolačním potrubním pouzdrem. 
Prostupy profesí budou řešeny příslušnými dodavateli za součinnosti dodavatele opláštění. 

l) Fasádní plášť, výplně otvorů - Zastřešení a opláštění 
Opláštění je navrženo jako provětrávaná fasáda tvořena prosklenou hliníkovou fasádou 
v kombinaci s lícovými cihlami Nosné kotvy procházející přes tepelnou izolaci budou 
z nerezové oceli, popř. hliníkové doplněné izolačními podložkami tzv. termostopy. Svislé „T“ 
profily budou hliníkové. Lícové cihly budou vynášeny systémovými nerezovými konzolami 
Halfen-Deha. Nosné prvky (rošt, konzoly) fasády budou kotveny k železobetonovému skeletu. 
Návrh kotvení a dimenze nosného roštu provede odborná firma v rámci dodávky stavby. 
Vrstva tepelné izolace bude tvořena hydrofobizovanou minerální vlnou v tl. 140 mm 
mechanicky kotvená k obvodovým panelům pomocí plastových talířových hmoždinek 
s ocelovým trnem. 
Venkovní otvorové výplně jsou navrženy s rámem z hliníkových profilů s přerušeným tepelným 
mostem a zaskleny izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla rámem je uvažován 
návrhovou hodnotou ve výši max. 1,6 W.m-2.K-1 Součinitel prostupu tepla zasklení je uvažován 
návrhovou hodnotou ve výši 1,1 W.m-2.K-1. Návrhová hodnota součinitele prostupu tepla 
otvorové výplně je stanovena v souladu s ČSN EN ISO 10077-1 – Tepelné chování oken, dveří 
a okenic v maximální výši 1,5 W.m-2.K-1. 
Spojovací krček bude celoprosklený z kombinace čirého zasklení a neprůhledného 
emailového skla. 

m) Zděné konstrukce 
Příčky jsou navržené zděné z plynosilikátových tvárnic (YTONG nebo ekvivalentních) na 
odpovídající zdící tmel. Příčky jsou navržené v tloušťkách dle výkresů až po úroveň stropní 
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konstrukce. Nadedveřní překlady jsou v těchto stěnách u otvorů do světlosti cca 1750 mm opět 
plynosilikátové, širší otvory budou přemostěné např. ocelovými profily.  
Kotvení zárubní apod. do pórobetonových tvárnic je nutno provádět, v souladu s platnými 
technologickými předpisy výrobce. 
Požární odolnost konstrukcí viz PBŘ. 

n) SDK příčky 
Příčky jsou navrženy sádrokartonové, jedenkrát opláštěné desky (např. RIGIPS, KNAUF, 
LAFARGE) na kovové nosné konstrukci. Veškeré příčky budou oboustranně opláštěné a 
vyplněné minerální vatou. 
V místech s vlhkým provozem (WC, kuchyňka, prostor výlevky) budou použity impregnované 
sádrokartonové desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti.  
Součástí dodávky sádrokartonových příček budou výztuhy stěn pro zabudování výplní otvorů, 
zavěšení zařizovacích předmětů (WC, umývadla…), technického zařízení budovy (rozváděče, 
hydranty, svítidla…), vybavení objektu (kuchyňské linky, zavěšení nábytku…). 
Sádrokartonové příčky budou vždy prováděné v atestované skladbě podle požadovaných 
vlastností (akustika, požárně bezpečnostní řešení) a s použitím standardních detailů 
z technických listů výrobce. 
Příčky v prostorech nájemců budou řešeny jako montované sádrokartonové, popř. systémové 
montované příčky (např. LIKO-S). 
Požární odolnost konstrukcí viz PBŘ. 

o) Úpravy povrchů, nátěry, malby, obklady 
Příčky budou v sociálních zařízeních a veřejně přístupných chodbách omítnuté na všech 
viditelných površích tenkovrstvou systémovou omítkou (u plynosilikátových na natmelenou 
výztužnou skelnou tkaninu). Veškeré omítky budou opatřené v místech vnějších rohů 
kovovými podomítkovými lištami, v místech dilatací a pohyblivých styků omítkovými 
dilatačními lištami. 
V technických místnostech 1NP nebudou příčky omítané, a proto je nutné věnovat pozornost 
výběru a řezání tvárnic, kladení tvárnic a systémových překladů atd.! Příčky zde budou 
vyspárované a opatřené dvojnásobnou otěruvzdornou disperzní malbou. 
Sloupy budou v nadzemních podlažích omítané sádrovými omítkami s použitím 
podomítkových rohových lišt v kombinaci s obkladem sádrokartonem u ostění a nadpraží 
oken. 
V prostoru hlavního únikového schodiště budou železobetonové stěny a ostatní viditelné 
železobetonové konstrukce omítnuté sádrovou omítkou a natřené disperzní otěruvzdornou 
dvojnásobnou malbou. Spodní a boční plochy povrchu železobetonových schodišťových 
ramen budou opatřené bezprašným nátěrem.  
V prostoru vedlejšího únikového schodiště budou železobetonové stěny a ostatní viditelné 
železobetonové konstrukce natřené disperzní otěruvzdornou dvojnásobnou malbou, spodní a 
boční povrch schodišťových ramen a případné větší nerovnosti na všech plochách budou před 
nátěrem přestěrkované a přebroušené.  
Sloupy a ostatní viditelné železobetonové konstrukce ve vstupních prostorách objektu budou 
stěrkované a přebroušené, typ a odstín stěrky upřesní architekt. V nabídce nutno uvažovat 
kvalitní stěrky od renomovaného výrobce z důvodů vysokých požadavků na kvalitu povrchů. 
 
Obklady budou ve všech místnostech sociálního zázemí ve všech podlažích budovy  
Obklad keramický bílá Power Gress 300/600 mm (WC) 
Obklad – Mramor, v=3000 mm (recepce) 
Obklad – skleněný obklad Vogue, v=2800 mm (výtahová hala) 
Obklad – broušený nerez plech – ostění a nadpraží výtahových dveří 
Obklad za umyvadly je navržený do výšky 1,2m a nad tímto obkladem bude osazené zrcadlo 
ze skla float se zabroušenými hranami. Zrcadlo lepeno k impregnované třívrstvé překližce tl. 
15 mm. Výška zrcadla je 1,4 m (do úrovně podhledu), šířka je na celou šířku stěny za 
umyvadly. 
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Veškeré vnější hrany obkladů (mimo technických místností) budou opatřené rohovými 
obkladovými lištami z broušené nerezové oceli.  
Spáry obkladů a dlažeb by na sebe měly navazovat. Spárovací tmel podléhá vzorkování a 
bude odsouhlasen architektem v rámci AD (cca vždy v odstínu obkladu). 
Typ obkladů upřesní investor. 
 
Pokud to PBŘ vyžaduje, budou vnitřní ocelové konstrukce opatřeny systémovým obložením 
Promatect nebo ekvivalentním. 

p) Podlahy 
V technických místnostech 1NP jsou podlahy tvořené převážně strojně hlazenou 
železobetonovou deskou. V sociálních místnostech a výtahových halách jsou na těžké 
plovoucí podlahy nalepeny kamenné dlažby. Místnosti vybavené podlahovou vpustí, budou 
mít povrch podlah vyspádovaný ke vpusti a opatřený vodě odolným nátěrem, který bude 
vodotěsně vytažen na přilehlé stěny min. 150 mm. Vpusti budou osazené do pružného 
hydroizolačního tmelu. 
Konstrukce podlah v 1NP mají celkovou tloušťku 220 mm.  
Podlahy v kancelářích v 1NP jsou zdvojené, např. firmy Lindner nebo srovnatelné, vždy 
rektifikovatelné, o celkové výšce 220 mm, s nášlapnou vrstvou tvořenou zátěžovým kobercem, 
který bude pokládán ve čtvercích. Ostatní zdvojené podlahy v 1NP v místnostech, kde není do 
dutiny pod podlahou vyžadován přístup, jsou navržené z kalciumsulfátových desek na pero a 
drážku (Floor and more) s nášlapnou vrstvou dle legendy místností. 
Podlahy v kancelářích od 2NP výše jsou zdvojené, např. firmy Lindner nebo srovnatelné, vždy 
rektifikovatelné, o celkové výšce 100 mm, s nášlapnou vrstvou tvořenou zátěžovým kobercem 
(např. Heuga nebo srovnatelným), který bude pokládán ve čtvercích.  
Podlahy v nadzemních podlažích s podlahovou vpustí budou opatřeny stěrkou, izolace bude 
vždy vytažená min.150 mm na přilehlé stěny pod navazující obklady. Podlahové vpusti budou 
vždy s nerez mřížkou. 
Betonové podlahy budou vždy plovoucí, oddilatované od svislých konstrukcí a procházejících 
instalací, řádně v ploše dilatované ve čtvercích max. 6x6m. Rovinnost betonových mazanin 
musí odpovídat požadavkům ČSN.  
V betonových mazaninách je nutno před betonáží osadit veškeré chráničky, kabely, 
eventuálně další instalace, jejichž rozsah je nutno ověřit v prováděcích projektech jednotlivých 
profesí. 
Schodišťová ramena všech schodišť jsou navržená z betonových prefabrikátů, jejich povrch 
bude v případě poškození v průběhu realizace stavby vytmelený a opatřený otěruvzdorným 
nátěrem na betonové konstrukce, odstín bude upřesněn, koeficient smykového tření min. 0,6, 
první a poslední stupeň bude v rameni vždy odlišen, stupně budou s protiskluznou úpravou 
hran. 

q) Podhledy 
V kancelářských prostorách v podlažích od 1NP výše je navržený opět hladký minerální 
podhled Rockfon Dekor (Sonar) 44 dB s lištou Ultraline nebo ekvivalentní, s kazetami 600/600. 
Podhledy podél vnějšího obvodu objektu budou hladké SDK a z důvodu návaznosti na 
minerální skládané budou opět přímou dodávkou. 
V místnostech sociálního zázemí a v některých dalších místnostech, specifikovaných na 
půdorysech v legendách místností jsou navržené hladké sádrokartonové podhledy na 
standardní nosné konstrukci. V podhledech jsou zapuštěná svítidla, koncové prvky 
vzduchotechniky apod. a v místech kde se nad podhledem nachází zařízení, vyžadující 
přístup, budou do podhledů vsazené standardní revizní klapky. Požadavky na povrchovou 
úpravu SDK podhledů – třída Q3 (viz. SDK příčky).  
Ve vlhkých prostorách budou vždy použité impregnované SDK desky. 
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r) Zámečnické a truhlářské výrobky 
Zámečnické výrobky jsou vypsané v samostatném výpisu. 
Veškeré viditelné ocelové konstrukce budou před prováděním povrchových úprav očištěné, 
odmaštěné, otryskané a veškeré svary budou zabroušené. 
Povrchová úprava ocelových konstrukcí bude vždy v souladu s příslušnou ČSN. 
Veškeré zámečnické konstrukce ve vnějším prostředí budou pozinkované v tl. min. 80 
mikrometrů, není-li ve výpisu uvedeno jinak. 
Veškeré vnitřní zámečnické konstrukce skryté budou opatřené min. 2x základním nátěrem, 
není-li ve výpisu uvedeno jinak. 
Veškeré vnitřní viditelné zámečnické konstrukce jsou navržené s povrchem opatřeným 
komaxitem, není-li ve výpisu uvedeno jinak. 
Zárubně budou opět v provedení pro dodatečnou montáž do hotového otvoru. 
Zábradlí vnitřního únikového schodiště s přímým vstupem z kanceláří bude svařované 
z tenkostěnných uzavřených profilů. Příčky z L profilů cca 45/30/5 budou šikmé, ve sklonu 
schodišťových ramen a kotvené na obou koncích schodišťových ramen do průběžných stojek, 
probíhajících zrcadlem schodiště na celou výšku. Horní L profil tvoří současně madlo 
schodiště. Stojky jsou navržené z dvojice L profilů cca 60/40/6. Povrch zábradlí bude 
odmaštěný a všechny svary budou přebroušené, zábradlí bude natřené na místě min. 
dvojnásobným nátěrem, odstín RAL bude upřesněn.  
Zábradlí na schodišti napojeného na halu výtahů je tvořené z jednotlivých polí o délce 
schodišťových ramen, která jsou povrchově upravená komaxitem a na stavbě šroubovaná 
k betonovým konstrukcím schodiště. Jednotlivá pole mají navržené svislé příčky z uzavřeného 
profilu 10/50 (obvykle nejsou k dispozici v ČR ale např. Německu), které jsou svařené s horní 
a dolní šikmou nosnou pásovinou. Jednotlivá pole jsou propojena v místě madla pásovinou na 
šířku zrcátka. Horní pásovina tvoří současně madlo schodiště. 
Kotvení všech typů zábradlí je navržené do betonových nosných konstrukcí schodišť 
chemickými hmoždinkami s použitím pozinkovaných šroubů 
 
Vnitřní dveře v místnostech sociálního zázemí budou ve všech podlažích dřevěné s křídly 
z lakované MDF desky s dřevěnými masivními hranami, bez polodrážky, kování FSB (příp. 
Twin), plné, pokud není ve výpisu uvedeno jinak, do lakovaných pozinkovaných zárubní HSE 
s těsněním v polodrážce. Zámky budou WC kombinace. 
Dveře na WC pro tělesně postižené budou vybavené vodorovným madlem v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb.  
Vstupní dveře na veřejná WC budou vždy vybavené samozavíračem Dorma nebo 
ekvivalentním. 
Zárubně musí umožňovat dodatečnou montáž do hotového otvoru, tloušťka zárubní musí 
odpovídat finální tloušťce zdiva včetně případného obkladu! Tvar zárubně odsouhlasí 
architekt! 
Ve všech místech, kde by otevřené dveřní křídlo mohlo porušit omítku nebo jiné konstrukce, 
budou do podlahy osazené podlahové zarážky z nerez oceli. 
Dveře dodávat bez zámkových vložek, které budou samostatnou dodávkou systému 
generálního klíče. 
 
Čistící zóny budou u všech vstupů do objektu s výjimkou požárních únikových dveří, které 
slouží pouze k úniku. Pokud možno budou dvoustupňové, vždy v zapuštěném rámu pod úrovní 
podlahy. Ve vnějším prostředí bude osazená standardní čistící rohož (Al profily + pryž) a za 
vstupními dveřmi bude položen čistící koberec. 
 
Veškeré vnitřní prosklené konstrukce bez pevného parapetu ve veřejně přístupných 
prostorách budou do výšky min. 2,2m zasklené bezpečnostním lepeným sklem, od této výšky 
nahoru bezpečnostním kaleným sklem. Zasklení musí splňovat současně požadavky 
stanovené v požárně bezpečnostním řešení. 



   

110/114 
 

4. Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých 
norem 

a) Tepelná technika 
Návrh je v souladu s tepelně-technickou normou ČSN 73 0540-2. Kapitola je řešena 
samostatnou přílohou - Průkaz energetické náročnosti budovy. PENB vydaný podle zákona 
č.406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov. 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou podrobně řešeny 
v části E4 - Průkaz energetické náročnosti budovy. 

b) Denní osvětlení 
Denní osvětlení je navrženo v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 a ČSN 73 0580 – 1,4 
resp. ČSN 36 0020 kombinací oken v obvodovém plášti a střešních světlíků. V rámci 
dokumentace je problematika denního osvětlení řešena podrobně samostatnou zprávou. 

c) Umělé osvětlení 
Základem dobré osvětlovací praxe je splnit kromě požadované osvětlenosti další kvalitativní a 
kvantitativní požadavky. Požadavky na osvětlení jsou určeny uspokojením tří základních 
lidských potřeb: 
- zrakové pohody 
- zrakového výkonu 
- bezpečnosti 
Správnost rozmístění svítidel je podložena světelně-technickým výpočtem umělého osvětlení. 
Požadované hodnoty udržované osvětlenosti jsou stanoveny dle ČSN EN 12464-1 a ITS 2.00. 
Denní místnosti, umývárny, apod.  200lx 
Schodiště    150lx 
Chodba                 100lx 
 
Umělé osvětlení je navrženo zářivkovými svítidly. Rozmístění a typy svítidel jsou patrné 
z výkresové dokumentace. Osvětlení bude napájeno z patrových rozvaděčů kabely typu 
CYKY-J 3x1,5 a CYKY-J 5x1,5. Ovládání svítidel bude řešeno u vstupů do místností. 
V případě změny typů svítidel je nutné provést přepočet intenzity umělého osvětlení. 

d) Hluk a vibrace 
V projektovaném objektu se neočekávají žádné významnější plošné zdroje hluku nebo vibrací. 
Prostory budou vyprojektovány v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavební práce musí být prováděny v souladu s § 11 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Před uvedením stavby do trvalého 
provozu bude orgánu veřejného zdraví předložen průkaz o dodržení hygienických limitů pro 
hluk stanovených cit. nařízením vlády a to v denní i noční době. 
 

5. Bezpečnost práce 
Veškeré práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy a dalšími platnými předpisy o bezpečnosti práce. 
Mezi základní patří vyhláška č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích a dále vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanovuje 
základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
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6. Závěr 
 
Projekt byl zpracován na základě stupně znalostí dosažených díky průzkumným pracím 
provedeným v souvislosti s předprojektovou přípravou, využití znalostí nabytých ve výuce a 
zároveň využití znalostí z praxe. Projektovaná budova splňuje všechny legislativní požadavky 
na stavbu z hlediska technického, tepelně technického, akustického, požárně bezpečnostního 
a z hlediska požadavků na užívání.  
 
Tato diplomová práce byla pro mne přínosem v tom, že jsem mohl využít všechny nabyté 
znalosti a vyzkoušet si pro mě zatím nejnáročnější projektovou dokumentaci, kterou jsem 
doposud vypracovával. Využil jsem znalosti ze školy i z praxe. Zároveň jsem si rozšířil znalosti 
v oboru technologie budovy, kdy jsem vše konzultoval s lidmi z oboru, dále pak jsem si 
vyzkoušel složitý návrh železobetonového skeletu a pilotového založení, kde jsem čerpal 
z konzultací s odborníky.  
 
 
V Brně 12.1.2018    Bc. Petr Smejkal 
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Vyhlášky, normy, zákony, nařízení vlády: 
 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 
ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobků - požadavky 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
ČSN Ř3 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
ČSN Ř3 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
ČSN Ř3 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN Ř3 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 
ČSN Ř3 05ř0 – 1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní  požadavky 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobováni požární vodou 
ČSN Ř3 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN Ř3 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN Ř3 410ř – Hygienická zařízení a šatny 
ČSN Ř3 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN Ř3 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
TNI 74 6077:2011 – Okna a dveře – Požadavky na zabudování 
Vyhláška č. 13Ř/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
Vyhláška č. 23/200ř Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., změna vyhlášky č.499/2006 Sb. 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška MMR č. 39ř/2009 Sb., o obecných technických
 požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Zákon č. 1ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon č. 25ř/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 
Zákon č. 350/2012 Sb. - změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánová 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
% procenta 
∅	 průměr 
° stupně 
apod. a podobně 
b šířka [mm] 
B.p.v. Baltský po vyrovnání 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C concrete, beton 
C16/20 třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) č. číslo 
č.p. číslo popisné 
ČR Česká republika 
ČSN označení českých technických norem 
d tloušťka vrstvy [m] 
DN diameter nominal, jmenovitý průměr 
DPS dokumentace provedení stavby 
EIA vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
EPS expandovaný polystyrén 
FAST fakulta stavební 
frsi teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
h výška [mm] 
h1 podchodná výška [mm] 
h2 průchozí šířka [mm] 
HDPE high density polyethylene, vysokohustotní polyethylen 
HDS hlavní domovní skříň 
HI hydroizolace 
HT měrná tepelná ztráta prostupem tepla [W/K] 
HUP hlavní uzávěr plynu 
JKSO jednotná  klasifikace  stavebních  objektů 
JTSK jednotná  trigonometrická  síť  katastrální 
k. ú. katastrální území 
kce konstrukce 
ker. keramický 
ks kusy 
KV konstrukční výška [mm] 
KZP koeficient zastavění pozemku 
n. m. nad mořem 
NV nařízení vlády 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
OSB oriented strand board, deska vytvořená lisováním dřev. Štěpků 
Ozn. označení 
p.č. parcelní číslo 
P+D pero a drážka 
parc. parcelní 
PD projektová dokumentace 
PE polyetylenová 
Pozn. poznámka 
PT původní terén 
PÚ požární úsek 
PUR polyuretan 
PVC – P Polyvinyl chloride, plasticized, měkčené pvc 
tepelný odpor [m2K/W] 
RD rodinný dům 
Rdt návrhová únosnost zeminy [MPaž 
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Rsi, Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním, vnějším povrchu RŠ revizní šachta 
suterén 
Sb. sbírky 
SBS modifikovaný asfalt styren-butadien-styren 
SDK sádrokarton 
SO stavební objekt 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
STL středotlaký 
SV světlá výška [mm] 
TI tepelná izolace 
tl. tloušťka 
U součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
Ud součinitel prostupu tepla dveřmi [W/m2K] 
Uem průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
Ug součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2K] 
Urec,20 doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K] UT upravený 
terén 
Uw [W/m2K] součinitel prostupu tepla oknem 
VN vysoké napětí 
VŠ vodoměrná šachta 
XPS extrudovaný polystyren 
ŽB železobeton 
Θe návrhová vnější teplota [°Cž 
Θi návrhová vnitřní teplota [°Cž 
Λ součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] 
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Abstrakt práce  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 
administrativní budovy v jiho-východní části Brna. Objekt má sedm 
nadzemních podlaží z toho pět nadzemních podlaží bude využíváno jako 
kancelářské prostory, jedno nadzemní podlaží bude sloužit pro komerční 
využití a gastronomii. V posledním nadzemním podlaží bude dojezd 
výtahu a technické zázemí pro vzduchotechniku. Nosný systém je navržen 
jako železobetonový skelet založený na železobetonové desce a pilotech. 
Fasáda je navržena jako lehká provětrávaná s obložením z lícových cihel. 
Pro tento objekt je zvolena jednoplášťová plochá střecha.  

Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  

The subject of the diploma thesis is the elaboration of the project 
documentation of an administrative building in the south-eastern part 
of Brno. The building has seven above-ground floors, of which five above-
ground floors will be used as office space, one above-ground floor will 
be used for commercial use and gastronomy. On the last floor, there will 
be an elevator lift range and a technical background for air conditioning. 
The support system is designed as a reinforced concrete skeleton based 
on a reinforced concrete slab and pilots. The façade is designed as lightly 



ventilated with facing bricks. For this object, a single-shell roof area 
is selected.  
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