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ANOTACE

Tématem mé diplomové práce byl návrh souboru administrativních budov v Praze 4 - Krči, na hlavní komunikaci 
Zálesí, vedené od Thomayerovi nemocnice.
V rámci předdiplomové práce byla pro řešené území vypracována urbanistická studie, zabývající se revitalizací 
nezastavěného území a návaznosti budoucí zástavby na zástavbu původní. Do tohoto celého procesu, bylo nutné 
zapojit i stále fungující budovu výtopny, která nám v urbanistické studii tvoří dominantu celého území. 
Urbanistická studie zároveň navazuje na aktuální zpracovanou studii Nové Krče, kde má vyrůst nové centrum, 
naproti Thomayerově nemocnici, na nově zbudované zastávce metra D. Což přinese celému území zvýšenou 
hodnotu, a na tento fakt bylo potřeba v budoucnu reagovat.
Celá koncepce území počítá se zřízením několika administrativních budov, dále bytové zástavby a potřebných 
doplňkových služeb v podobě restaurací, kaváren, obchodů.

KLÍČOVÁ SLOVA

ADMINISTRATIVA, PRAHA - KRČ, NOVOSTAVBA, SKLO, KONTRAST

ANNOTATION

The theme of my diploma thesis was to desigh an administrative office building in Prague 4 - Krč, right next to main 
street road - Zálesí, that leads next to the Thomayerova nemocnice.
As a part of pre-diploma work, we have created urban study, that is working with revitalization of the undeveloped 
are and connection of the future development with the original development. In this entire process, it was  
necessary to involve still functioning building of heating plant, which in our urban study is the dominant feature of 
the whole designed area.
The urban study is also a follow - up to the current study of Nová Krč, where a new development is build on newly 
design metro station D. This fact will bring increased value to the whole terriotory, and with this fact we had to be 
responded in the future.
The whole concept of the area envisages the establishment of several administrative buildings, as well as housing 
and the necessary additional services in form of restaurants, cafes, shops.
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Řešené území má rozlohu 65 914 m2. V kontextu širších vztahů je ze západní strany ohraničené  
lesem Velký Háj a z východní strany Kunratickým lesem. Na této hranici se také nachází  
Thomayerova nemocnice. Území je ze severu a z jihu obklopeno oblastí rodinných domů,  
jihovýchodně od řešeného území se nachází sídliště Krč. Z analýzy občanské vybavenosti je zřej-
mý nedostatek kvalitního veřejného prostranství a kulturních staveb. Důležitou dopravní tepnu  
představuje jižní spojka a blízká železniční trať. V blízké budoucnosti bude oblast také dostupná  
novou linkou D pražského metra.

Širší vztahy

Školství

Východ - Kunratický les
Západ - Velký háj

Obchod

Trasa metra D

Sport

Oblast rodinných domů

Administrativa

Jižní spojka

Zdravotnictví

Oblast bytových domů

Sakrální stavby

Železniční trať
Braník - Kačerov

Náměstí

Thomayerova nemocnice

Sociální služby

Hlavní komunikace

Řešené území se nachází v jihovýchodní části  
Prahy, konkrétně v katastrálním území Krč, které je 
součástí městské části Praha 4.

Schwarzplan - Praha

Vzhledem ke stále důležitějšímu tématu městské zeleně v Praze,  
představuje řešení zelených ploch důležitou součást urbanistického  
návrhu. Je kladen velký důraz na zakomponování zeleně do uličních  
profilů, kde stromy představují důležitý kompoziční prvek. V rámci  
náměstí je navržen bosket, který dotváří prostor náměstí, a v letních  
měsících poskytuje žádoucí stín a zadržuje vlhkost. Stejně tak jsou  
bohaté zelené plochy navržené v prostorech vnitrobloků, kde zeleň  
navazuje na blízký les Velký háj. Další liniová a bodová zeleň v území  
doplňuje veřejná prostranství.

Výškové budovy, navrženy v severovýchodní části řešeného území,  
jasně konkurují nežádoucí výškové dominantě stávajícího bytového 
domu. Snahou urbanistického návrhu je přesunout pozornost na novou 
dominantu a vyrovnat nekonzistentní výškové uspořádání budov v území. 
Postupná výšková gradace budov má za úkol zjemnit přechod do zeleně 
a okolní výstavby, na hranicích území, a akcentovat dominanty tam, kde 
je to potřeba.

Obytné budovy jsou v návrhu umístěny hlouběji v území, blíže ke  
klidnému prostředí lesa Velký háj a zároveň dále od hluku z dopravně 
vytížených ulic Zálesí a Štúrova. Ve vnitroblocích jsou byty v přízemí  
doplněny předzahrádkami. K bydlení jsou určeny také tři dominantní  
výškové budovy v severovýchodní části území. Administrativní budovy na 
jihozápadní hranici oblasti reagují svým umístěním a morfologií na okolí 
a zároveň tvoří hlukovou bariéru pro bytovou zástavbu za nimi. Jižní pás 
administrativních budov je ukončen vyššími dominantami, které doplňují 
chybějící nároží v křižovatkách. 

Návrh vychází ze 2 hlavních kompozičních os. Osa S-J navazuje na  
existující ulici V Pláni a směřuje na fasádu Domovu Sulická. Osa V-Z  
směřuje na fasádu budovy domova pro seniory Krč a na nárožní výškovou 
dominantu čtvrti Nová Krč. Doprostřed řešeného území je navrženo nové 
náměstí s teplárnou a jejím novým kulturním využitím. Západní zástavba 
bytových domů se otevírá do lesa Velký háj. Jižní hranice administrativ-
ních budov reaguje na zástavbu rodinných domů svou morfologií. Nové 
výškové budovy v severní části konkurují nežádoucí výškové dominantě 
stávajícího bytového domu.

Z jižní a východní strany je řešené území ohraničené dopravně zatížený-
mi ulicemi Zálesí a Štúrova. Z toho důvodu je  hlavní dopravní napojení 
a obslužnost území navrženo z ulice Sulická, která je v současné době 
používaná pouze pro obslužnost domu pro seniory a Domov Sulická. 
Prioritu v území mají chodci a cyklisté. Parkovací stání se nacházejí v 
podzemních garážích pod objekty a jsou doplněna podélným stáním 
na povrchu. Zastávky autobusové MHD v ulici Štúrova budou v rámci  
projektu zachovány. Nová zastávka plánovaného metra D zlepší dopravní 
obsluhu celé oblasti.

Centrálním veřejným prostorem území je náměstí se zrekonstruovanou 
teplárnou. Může se zde odehrávat velké množství kulturních akcí, kterých 
je v okolí nedostatek. Vnitrobloky jsou koncipovány jako poloveřejné zele-
né prostory, s dětským a multifunkčním hřištěm. Za výškovými budovami, 
v severovýchodní části území, se nachází dětské a workout-ové hřiště. 
Dalšími veřejnými prostory v území jsou vstupní předprostory administ-
rativních budov, které jsou součástí měkkého hraničního přechodu mezi 
zástavbou rodinných domů a řešeným územím.

Bydlení
Administrativa

Koncept Dopravní řešení Prostranství

Zeleň v území Výškové uspořádání Bydlení a administrativa
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
Administrativní centrum - Iceberg
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ASFALT

BETONOVÁ DLAŽBA - KOSTKY

PRYŽOVÉ DLAŽDICE

ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 

VRSTVA KAČÍRKU

ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 

BETONOVÁ DLAŽBA - KOSTKY

DETAIL NÁSTUPNÍHO PARTERU - 1:150

ŘEŠENÍ VODNÍCH PLOCH

ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ

ŘEŠENÍ SÁZENÍ STROMŮ
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PŮDORYS 1. PP - 1:250 SCHÉMA PARKOVÁNÍ V 1. BUDOVĚ20 210                               5                                10                                               20



1.01 Dílna 260,74 m²
1.02 Sklad 25,80 m²
1.03 Sklad 25,43 m²
1.04 Chodba 29,00 m²
1.05 WC - muži 21,19 m²
1.06 WC - ženy 17,69 m²
1.07 Kancelář 25,52 m²
1.08 Kancelář 33,22 m²
1.09 Relax 140,83 m²
1.10 Chodba 75,30 m²
1.11 Lobby 103,86 m²
1.12 Komereční prostor 47,75 m²
1.13 Atrium 457,21 m²
1.14 Komereční prostor 50,97 m²
1.15 Lobby 76,52 m²
1.16 Jídelna 69,29 m²
1.17 Zázemí jídelny 50,43 m²
1.18 Jídelna 110,15 m²
1.19 Lobby 96,86 m²
1.20 WC - muži 17,69 m²
1.21 WC - ženy 21,15 m²
1.22 Zázemí 5,67 m²
1.23 Zázemí 5,46 m²
1.24 Chodba 64,89 m²
1.25 Komereční prostor 133,74 m²
1.26 Komereční prostor 140,04 m²

PŮDORYS 1. NP - 1:25022 230                               5                                10                                               20



PŮDORYS 2. NP - 1:250

2.01 Chodba + u.m. 64,03 m²
2.02 Chodba 147,63 m²
2.03 Kancelář 24,35 m²
2.04 Kancelář 24,35 m²
2.05 Kancelář 24,35 m²
2.06 Kancelář 31,95 m²
2.07 Relax 64,31 m²
2.08 Kancelář 32,68 m²
2.09 Zasedací místnost 24,81 m²
2.10 Zasedací místnost 24,91 m²
2.11 WC - muži 21,19 m²
2.12 WC - ženy 17,69 m²
2.13 Relax 85,72 m²
2.14 Chodba + u.m. 64,03 m²
2.15 Open Space 237,16 m²
2.16 Open Space 237,16 m²
2.17 Zasedací místnost 31,10 m²
2.18 Archiv 10,13 m²
2.19 Sklad 10,14 m²
2.20 Zasedací místnost 37,36 m²
2.21 WC - muži 21,19 m²
2.22 WC - ženy 17,69 m²
2.23 Relax 63,39 m²
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3.01 Chodba + u.m. 64,03 m²
3.02 Lobby 71,72 m²
3.03 Kancelář 25,37 m²
3.04 Kancelář 32,78 m²
3.05 Relax 50,11 m²
3.06 Sklad 19,29 m²
3.07 Archiv 19,29 m²
3.08 Open Space 237,56 m²
3.09 Kancelář 51,26 m²
3.10 WC - muži 21,19 m²
3.11 WC - ženy 18,00 m²
3.12 Kancelář 32,74 m²
3.13 Kancelář 25,35 m²
3.14 Chodba 33,93 m²
3.15 Chodba 23,27 m²
3.16 Chodba + u.m. 64,02 m²
3.17 Lobby 61,66 m²
3.18 Zázemí 7,11 m²
3.19 Kancelář 25,35 m²
3.20 Kancelář 32,74 m²
3.21 Zasedací místnost 28,33 m²
3.22 Sklad 10,00 m²
3.23 Archiv 10,00 m²
3.24 Relax 61,83 m²
3.25 Kancelář 25,35 m²
3.26 Kancelář 32,75 m²
3.27 Chodba 15,94 m²
3.28 Chodba 15,89 m²
3.29 Sklad 9,98 m²
3.30 Relax 58,32 m²
3.31 WC - ženy 17,69 m²
3.32 WC - muži 21,19 m²
3.33 Kancelář 25,35 m²
3.34 Kancelář 32,74 m²
3.35 Zasedací místnost 40,86 m²
3.36 Kancelář 32,74 m²
3.37 Kancelář 25,35 m²
3.38 Chodba 54,65 m²
3.39 Sklad 6,07 m²
3.40 Archiv 6,07 m²
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4.01 Chodba + u.m. 64,02 m²
4.02 Chodba 17,81 m²
4.03 Kancelář 84,61 m²
4.04 Sklad 10,83 m²
4.05 Archiv 10,83 m²
4.06 Relax 100,56 m²
4.07 Chodba 17,80 m²
4.08 Kancelář 84,61 m²
4.09 Open Space 118,85 m²
4.10 Open Space 118,88 m²
4.11 Zasedací místnost 40,93 m²
4.12 Sklad 10,45 m²
4.13 Archiv 10,45 m²
4.14 WC - muži 21,19 m²
4.15 WC - ženy 17,69 m²
4.16 Chodba + u.m. 64,02 m²
4.17 Místnost 32,36 m²
4.18 Kancelář 25,35 m²
4.19 Kancelář 72,26 m²
4.20 Zasedací místnost 71,96 m²
4.21 Lobby 60,94 m²
4.22 Kancelář 25,64 m²
4.23 Kancelář 25,34 m²
4.24 Kancelář 25,35 m²
4.25 Kancelář 25,34 m²
4.26 Kancelář 32,74 m²
4.27 Chodba 29,33 m²
4.28 WC - ženy 17,69 m²
4.29 WC - muži 21,19 m²
4.30 Relax 93,63 m²
4.31 Kancelář 20,16 m²
4.32 Kancelář 32,74 m²
4.33 Kancelář 25,35 m²
4.34 Kancelář 18,00 m²
4.35 Sklad 9,03 m²
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5.01 Chodba + u.m. 64,03 m²
5.02 Lobby 93,30 m²
5.03 Chodba 55,55 m²
5.04 Zasedací místnost 72,17 m²
5.05 Kancelář 72,47 m²
5.06 Kancelář 25,35 m²
5.07 Kancelář 25,34 m²
5.08 Kancelář 25,34 m²
5.09 Kancelář 25,34 m²
5.10 Kancelář 32,74 m²
5.11 Chodba 55,95 m²
5.12 Terasa 29,70 m²
5.13 Sklad 9,48 m²
5.14 Archiv 9,48 m²
5.15 Kancelář 32,74 m²
5.16 Kancelář 25,34 m²
5.17 Kancelář 25,35 m²
5.18 Chodba 15,43 m²
5.19 WC - muži 17,74 m²
5.20 WC - ženy 14,70 m²
5.21 Chodba + u.m. 64,02 m²
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PŮDORYS 6. NP - 1:250

6.01 Chodba 64,02 m²
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ČÁST D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
Administrativní centrum - Iceberg
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 
Administrativní budova - Zálesí 
 

b) místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků, 
Adresa:    Ulice Zálesí, Praha 4, 140 00 
Katastrální území:  Krč [727598] 
Parcelní číslo:   2581/26, 2581/27, 2581/13, 2581/16, 2581/61 
 

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, 
účel užívání stavby, 

Předmětem projektové dokumentace je stavba administrativní budovy s výzkumným střediskem. Jedná se o trvalou 
stavbu. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), 

Stavebník:   Fakulta stavební ČVUT v Praze 
   Thákurova 2077/7 
   166 29, Praha 6, Dejvice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
Zpracovatel: Michal Talabiška 

Thákurova 2077/7, 166 29, Praha 6, Dejvice 
michal.talabiska@fsv.cvut.cz 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
a) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Na pozemku bylo provedeno měření radonu, z něhož vyplynul střední radonový index. Novostavba administrativní budovy a 
výzkumného ústavu bude napojena na vedení elektrické energie. Objekt bude dále připojen na veřejnou kanalizační síť a 
vodovod, a v poslední řadě, na teplovod nedaleké budovy teplárny. Přístup na pozemek je zajištěn vjezdem do podzemních 
garáží z přilehlé ulice Zálesí. 
 

b) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Stanoviska dotčených orgánů státní správy zatím nebyla vydána. 
 

c) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
Stavba dodržuje obecné požadavky na výstavbu dle Nové vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 

d) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u 
staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 

Stavba není v rozporu s územním plánem hl. m. Prahy. 
 

e) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území, 
Stavba není vázána na žádné okolní stavby a stavební opatření v dotčeném území, 
 
 

 
 
 
 

f) předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby, 
Není součástí této práce. 
 

g) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. 
Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a 
nebytových, 

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména o: 
   - omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech prac. volna 
   - ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 
   - snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
   - zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 
   - odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 
 
Bilance ploch: 
- plocha stavebního pozemku      4860,0 m²  
- zastavěná plocha objektu SO.01, SO.02     2165,5 m²  
- zpevněné plochy - pojízdné – podzemní parkování   2780,0 m²  
- zpevněné plochy - pochozí      2480,0 m²  
- nezpevněné plochy - zatravněné     216,3 m²  
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena – označení 

stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo 
opatření, 

Rozhodnutí o stavebním povolení zatím nebylo vydáno. 
 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 
projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly níže uvedené podklady a průzkumy: 
   - stavební program investora  
   - fotodokumentace 
   - nahlížení do katastru nemovitostí 
   - podklady správců sítí 
   - zadání diplomové práce 
   - navržený předdiplomní projekt ZS, 2020/2021 
Poznatky a závěry z nich vyplývající jsou začleněny do jednotlivých částí dokumentace. 
 

c) využití a zastavěnost území, 
Pozemek se nachází na svažité ploše s výškou stávajícího terénu v rozmezí 262,10 - 272,35 m. n. m. Bpv. Dotčené pozemky, 
parc. č. 2581/26, 2581/27, 2581/13, 2581/16, 2581/61, jsou v současné době vedeny na katastru nemovitostí jako orná půda, 
ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří. Podrobnější rozpis v bodě „k) ‘‘.  
 

d) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území apod.), 

Parcely č. 2581/26, 2581/27, 2581/13, 2581/61 se nenachází v zemědělském půdním fondu. V okolí se nenachází žádné jiné 
ochranné pásmo. Pouze parcela č. 2581/16 se nachází v zemědělském půdním fondu.  
 
 

 

   
 

e) údaje o odtokových poměrech, 
Řešenou stavbou nedochází ke změně odtokových poměrů v území. Odtok vody ze střešní roviny je řešen napojením na 
jednotný kanalizační řád, vedený v přilehlé komunikaci Zálesí. Stavebními pracemi dále nebudou dotčeny stávající 
odtokové poměry řešeného území, během a po jejich provedení. 
 

f) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, 
Navrhovaná stavba je v souladu s původním územním plánem hl. m. Prahy. 
 

g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Výměra pozemků s parc. č. 2581/26, 2581/27, 2581/13, 2581/16, 2581/61 činí 4860 m2. Administrativní budova a výzkumné 
středisko mají rozměry 20,00 x 40,00 metrů a jsou propojeny vstupním „krkem“ o rozměru 30,00 x 19,00 metrů. Celková 
zastavěná plocha objektů činí 2165,5 m2. V administrativní budově je celkem navrženo 256 parkovacích míst v podzemních 
garážích.  
 

h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Stanoviska dotčených orgánů státní správy zatím nebyla vydána. 
 

i) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nejsou řešeny žádné výjimky ani úlevová řízení. Návrh svým funkčním využitím splňuje podmíněně přípustné využití území. 
 

j) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Stavba bude realizována na pozemku ve vlastnictví investora. Navrhované stavební úpravy nejsou podmíněny žádnými 
dalšími stavebními investicemi nad rámec projektovaného rozsahu stavby. Další související a podmiňující investice nejsou 
potřebné. 
 

k) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby, 
Majetkoprávní vztahy, seznam a adresy vlastníků dotčených a sousedních pozemků: 
 
 

p. č.           Vlastník, adresa                      Druh pozemku 
2581/13      Ostatní plocha 
2581/16       Orná půda 
2581/61      Ostatní plocha 
  Janatka Pavel Ing., V křovinách 1539/14, Braník, 14700 Praha 4  1/6 
  Kohout Pavel MUDr., Luční 20/13, Severní Předměstí, 30100 Plzeň  1/12 
  Kohoutová Anna Ing., Slovanská 824/148, Vých. Předměstí, 32600 Plzeň 1/12 
  Procházka Petr, č. p. 243, 36262 Boží Dar     2/6 
  Vojta Jiří MUDr., Na Malé Šárce 789, Nebušice, 16400 Praha 6  1/6 
  Vojta Radim Ing., Besední 487/3, Malá Strana, 11800 Praha 1  1/6 
 
 
2581/26  Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1  Ostatní plocha 
 
 
2581/27  Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1  Zastavěná plocha  
            a nádvoří 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Řešené území se nachází na Praze 4, v katastrálním území Krč [727598]. Celé nově navržené území zahrnuje 
administrativní část a bytovou část. To vše v kombinaci s komercí. Uprostřed celého území se nachází pěší uzel. Menší 
náměstí, které podporuje dominanci stále fungující budovy výtopny. V současné době je území nezastavěné, pouze na 
objekt samotné výtopny. Nedaleko se nachází Thomayerova nemocnice a na ní navazující rušná ulice Zálesí. 
Aktuálně jsou pozemky využívány jako orná půda, ostatní plochy a zastavěné plochy a nádvoří. 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace 
o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nebyla v rámci této práce vyžadována. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod., 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly níže uvedené podklady a průzkumy: 
Vizuální průzkum. 

Kopie katastrální mapy, mapové podklady  

Informace od správců vedení inženýrských sítí. 

Na území nebyl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum.  Geologické poměry byly převzaty ze základní 
geologické mapy Prahy. Na západní části řešeného území v byla v malé části zjištěna převaha skladby zeminy – pískovce a 
štěrku. 
Na zbytku řešeného území převládá skladba zeminy – kombinace drob, pískovců, prachovců a jílových břidlic. 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
Ochranná ani bezpečnostní pásma se v dané lokalitě, pro kterou je navrhována změna v užívání stavby, nevyskytují. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Staveniště se nenachází v zátopovém, resp. záplavovém území, v území ohroženém sesuvy půd (ochrana před sesuvy půd 
se neřeší), ani v poddolovaném území (technická opatření proti důsledkům poddolování se neprovádějí). 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Novostavba nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu a pozemky. Odtokové poměry území se nenaruší, dešťové vody 
budou akumulovaný na zelených travnatých plochách. Svedená dešťová voda bude odváděna do jednotného kanalizačního 
řádu, vedeného v přilehlé komunikaci Zálesí. 
 
 
 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Nejsou známy žádné požadavky na asanace, demolice, či kácení dřevin. Pokud to bude možné, bude stávající zeleň 

v maximální možné míře zachována. 

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa, 

Velká část řešených pozemků nebude potřebovat vynětí ze ZPF. Pouze u parcely č. 2581/16 bude nutné zažádat o vynětí ze 
ZPF. 
 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Řešené území bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. V celé oblasti vznikne nově vybudovaná 
dopravní a technická infrastruktura. Přístup do území bude ze stávajících komunikací Zálesi, Štúrova a ulice Sulická, jak je 
zřetelné v urbanistickém návrhu. U nově zřízených komunikací se předpokládá se zbudováním inženýrských sítí pod 
komunikacemi a vybudování nových přípojek pro jednotlivé objekty. 
Jsou navrženy přípojky na vodovodní řád, kanalizační řád, elektro a napojení na vedení teplovodu z budovy teplárny. 
 
Návrh respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívaní stavby. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Nutnou investicí je vybudování kompletní dopravní a technické infrastruktury pro celé navrhované území. 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Stavba administrativní budovy s výzkumným střediskem bude vybudována na pozemních parc. č. 2581/26, 2581/27, 
2581/13, 2581/16, 2581/61. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 
Na žádném z uvedených pozemků nevznikne bezpečnostní ani ochranné pásmo. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

Předmětem projektové dokumentace je novostavba administrativního centra s výzkumných střediskem. Jedná se o novou 
stavbu. 
 

b) účel užívání stavby, 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba administrativního centra s doplňkovými provozy, které se nachází ve 
vstupním podlaží budovy. Jedná se o jídelnu, komerční prostory, určené k pronájmu, a výzkumnou část. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků.  
 

 

   
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 

Případné podmínky dotčených orgánů státní správy nebyly řešeny v rámci této práce. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
Stavbu není potřeba chránit dle jiných právních předpisů, mimo uvedených. 
  

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané 
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod., 

Bilance ploch: 
- plocha stavebního pozemku      4860,0 m²  
- zastavěná plocha objektu SO.01, SO.02     2165,5 m²  
- obestavěný prostor       55 280,0 m3 

 

Funkční jednotky                                Počet             Plocha celkem 
 - Komerční plochy   6   380,0 m² 
 - Jídelna    1   280,0 m² 
 - Výzkumné středisko   1   1084,0 m² 
 - Administrativní prostory     3935,0 m² 
 - Parkovací stání    256 stání   
 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Pro řešené stavby jsou navrženy přípojky vodovodu, kanalizace, elektro a napojení na teplovod z budovy výtopny. Dešťové 
vody budou ze střešních rovin sváděny do jednotného kanalizačního řádu, vedeného v přilehlé komunikaci Zálesí. Jako 
zdroj pro vytápění a ohřevu teplé vody slouží výměníková stanice napojená na budovy výtopny. 
Komunální odpad bude odvážen dle potřeby. Třída energetické náročnosti budovy byla stanovena a je přiložena 
v dokladové části. 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Není součástí řešení této práce 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Tvar a kompozice řešeného území vychází z urbanistického návrhu v předdiplomním projektu. Celé území je rozděleno na 
bytovou část a administrativní část. Ve středu se nachází stále funkční budova výtopny, která je důležitou součástí celého 
konceptu území, jelikož tvoří důležitý orientační bod v území. 
Budovy administrativy jsou umístěny jako bariéra, přímo podél rušné ulice Zálesí. Tato řada budov má oddělit rušnou ulici 
Zálesí a pobytovou část, umístěnou za administrativními budovami. Zároveň celé urbanistické řešení navazuje na stávající 
urbanistickou studii nové výstavby před Thomayerovou nemocnicí. 
Předmětem diplomové práce byly první dvě z řady administrativních budov na křížení ulic Zálesí a Sulická. Dvě budovy jsou 
propojeny spojovacím krkem, který zajištuje přístup do obou budov. Dopravní obsluha je zajištěna vjezdem do podzemních 
garáží z ulice Zálesí.  

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 
Řešené objekty jsou dvě administrativní budovy, s mírně rozlišnou náplní. Spojovací krk mezi budovami slouží jako hlavní 
vstup a je přístupný z hlavní ulice Zálesí nebo z nově navržené komunikace za administrativní budovou, směřující na 
náměstí. 
 

Krajní objekt SO.01 má 5 nadzemních podlaží a 5 podzemních podlaží – ty jsou řešené systémem D´Humyho rampy. 
Podzemní parkoviště je jeden spojující celek pro celé první tři administrativní budovy. Všude tedy máme 5 podzemních 
podlaží řešených stejným systémem. V této budově máme první část výzkumného střediska – velkou dílnu, přes dvě 
podlaží. První dvě podlaží jsou vymezena pro výzkum, zbylá 3 podle potřeby firmy – další výzkum nebo administrativa pro 
správu budovy. 
 
Dále zde máme objekt spojovacího krku SO.03 – ten má dvě nadzemní podlaží, která slouží jako otevřené atrium a propojuje 
obě administrativní budovy. Nachází se zde 2 komerční jednotky určené k pronájmu. 
 
Poslední řešený objekt je SO.02 – ten má 4 nadzemní podlaží a oproti objektům SO.01 a SO.03, je výškově umístěný o 2 
metry níže. Toto řešení reaguje na svažitost terénu v řešeném území. V této budově se nachází 4 komerční jednotky pro 
pronájem a jídelna. Nenachází se zde žádné administrativní prostory. Zbylá tři podlaží jsou řešena jako flexibilní 
administrativní prostory, umožňující využití dle požadavků dané firmy. Nalezneme zde buňkové i velkoprostorové 
kanceláře, skladovací prostory, archívy, zasedací místnosti a místnosti pro relax zaměstnanců s vlastní kuchyňkou. 
 
Rozměr objektů SO.01 a SO.03 jsou 20,00 x 40,00 metrů. Objekt SO.02 má poté 19,00 x 30,00 metrů. 
Výška atiky objektu SO.01 je 21,00 metrů. Atika SO.03 má atiku ve výšce 17,00 metrů. Objekt SO.02 – 9 metrů. 
 
Materiálové řešení vychází ze statické části. Celá nosná konstrukce je tvořena ze železobetonu C30/37. Obvodový plášť 
dvou hlavních budov je řešený jako roštový LOP. Obvodový plášť na spojovací budově je řešený jako zdvojená fasáda – 
vnitřní prosklená plocha, vnější plášť je řešený jako plechová fasáda z perforovaného plechu ve světlém odstínu. 
 
Barevné a materiálové řešení vychází z čistého kontrastu mezi sklem a perforovaným kovem.  
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Celý řešený objekt je složený z kompaktních obdélníkových hmot s různou nadzemní podlažností a společnou podzemní 
podlažností – 5 podzemních pater. Hlavní objekty jsou řešené jako jednoduchý troj-trakt, po jehož obvodě se umístila 
veškerá pracovní místa, odpočívárny nebo zasedací místnosti. Střední část tvoří archivy, sklady, ztužující jádro budovy – 
kde se nachází schodiště a výtahy, dále pak úklidové místnosti a hlavní instalační šachta napojena na technickou místnost 
v podzemních podlažích. 
Vstupní objekt je řešený jako otevřené atrium propojující obě administrativní budovy. Obsahuje menší komerční prostory 
určené k pronájmu. Z této budovy je přístup do jednotlivých budov. 
V každé z hlavních budov poté najdeme část administrativní s různým variabilním řešením kanceláří, jídelnou, komerčními 
prostory a technologickou dílnou. 
Zásobování objektu je navrženo skrze podzemní garáže, případně je možné zásobovat z ulice Zálesí skrze vstupní atrium. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Je navržen dostatek bezbariérových WC a vyhrazených stání pro parkování.  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna navrženým řešením, které je v souladu s právními předpisy v platném znění k 
datu odevzdání projektu a bezpečným užíváním jednotlivých prostor. Během stavby budou dodrženy všechny bezpečnostní 
požadavky na výstavbu, především pak BOZP všech osob pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb 
 

a) stavební řešení, 
Objekt SO.01 – Světlá výška v nadzemních podlažích je 3,1 m. Podlaha vstupu z uliční strany je +0,00 m nad upraveným 
venkovním terénem. Svislou nosnou konstrukci novostavby tvoří ŽB skeletová konstrukce se ztužujícím jádrem. Hlavní 
budovy mají rozměr 20,00 x 40,00 metrů.  
Železobetonové ztužující jádro slouží pro prostorové ztužení celé konstrukce. Obvodový plášť budovy je řešený jako roštový 
LOP. Vnitřní dělící konstrukce, mezi kancelářemi, budou řešeny jako příčkové zdivo se SDK předstěnou. Mezi kancelářemi a 
komunikačními prostory jsou navrženy skleněné příčky. 

 

Objekt SO.02 – Světlá výška v nadzemním podlaží je proměnná. V hlavním otevření prostoru atria je S.V. kolem 7,5 metrů. 
V komerčních prostorech kolem 3,5 metru. Podlaha vstupu z uliční strany je +0,00 m nad upraveným venkovním terénem. 
Svislou nosnou konstrukci novostavby tvoří ŽB skeletová konstrukce. Objekt má rozměry 30,00 x 19,00 metrů.  
Obvodový plášť na spojovací budově je řešený jako zdvojená fasáda – vnitřní prosklená plocha, vnější plášť je řešený jako 
plechová fasáda z perforovaného plechu ve světlém odstínu. 
 
Objekt SO.03 – Světlá výška v nadzemních podlažích je 3,1 m. Podlaha vstupu z uliční strany je +0,00 m nad upraveným 
venkovním terénem. Svislou nosnou konstrukci novostavby tvoří ŽB skeletová konstrukce se ztužujícím jádrem. Hlavní 
budovy mají rozměr 20,00 x 40,00 metrů.  
Železobetonové ztužující jádro slouží pro prostorové ztužení celé konstrukce. Obvodový plášť budovy je řešený jako roštový 
LOP. Vnitřní dělící konstrukce mezi kancelářemi budou řešeny jako příčkové zdivo se SDK předstěnou. Mezi kancelářemi a 
komunikačními prostory jsou navrženy skleněné příčky. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
Založení objektu je řešeno jako železobetonová černá vana, tvořena železobetonovou deskou o tloušťce 750 mm a 
obvodové stěny jsou navrženy v tloušťce 300 mm. Vodotěsné a plynotěsné prostupy do bílé vany jsou řešeny systémově. 
Po obvodu konstrukce je navržené zateplení XPS proti promrzání. XPS je navržené po úroveň spodní hrany bílé vany. 
Nosný systém řešeného objektu administrativní budovy je monolitický železobetonový skeletový systém se ztužujícím 
nosným jádrem. Stropní konstrukce na všech budovách jsou řešeny jako železobetonová monolitická deska s proměnou 
tloušťkou 250–300 mm. Desky jsou lokálně podporované sloupy 400 x 600 mm v podzemních podlažích a 400 x 400 
v nadzemních podlažích. 
 
Mezi objekty SO.01, 02 a 03 je provedena dilatační spára. Dilatace je řešena kluzným uložením stropních desek v místě 
přepokládaných nulových ohybových momentů. (Viz. výkresy ve statické části.) 
Veškeré vodorovné i svislé nosné konstrukční prvky budou z betonu C30/37, a navržená betonářská výztuž z oceli B500B. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita, 
Stavba je navržena s ohledem na zatížení na ní působící, v průběhu výstavby a užívání. Zatížení by nemělo mít za následek 
možné zřícení budovy nebo její části, poškození jiné části stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení, 
v důsledku přetvoření nosné konstrukce. 
 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 

Stavba je napojena na stávající inženýrské sítě vedené v přilehlé ulici Zálesí. Budova bude napojena kanalizační řád, 
vodovodní řád, elektro a skrze výměníkovou stanici na teplovod z nedaleké budovy výtopny. Z hlediska technického řešení 
byl celý objekt zpracován na koncepční úrovni. Schematicky jsou zde navrženy jednotlivé systémy, jejich propojení a 
koncové prvky. Viz. část D.1.4. – Technická zařízení budov. 

 

 

b) výčet technických a technologických zařízení, 
Podrobnější popis dále v části D.1.4. – Technická zařízení budov. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Novostavba je navržena tak, aby byly splněny veškeré požadavky požární bezpečnosti staveb: 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po dobu určitou 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve výstavbě 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) umožnění evakuace osob a zvířat 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Podrobnější popis uvedeno v části „D.1.3. - Požárně bezpečnostní řešení“. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
Tepelně technické posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí objektu bylo vypracováno v souladu s požadavky ČSN 73 
0540 Tepelná ochrana budov. Návrh tepelně technických vlastností kritéria obálkových konstrukcí byl v převážné míře 
navržen na horních (doporučených), hodnotách. 
Jako hlavní zdroj tepla a ohřevu teplé vody je využívána výměníková stanice napojena na budovy výtopny v Krči. 
 

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Při výstavbě je nutné bezpodmínečně dodržet všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. Veškeré materiály a konstrukce, zabudované v bytovém domě, musí být zdravotně 
nezávadné. Stavební práce bude provádět odborná firma se živnostenským oprávněním ke stavební činnosti, která bude 
mít proškolené pracovníky s odborným vedením. Práce budou probíhat výlučně v denních 
hodinách a to od 7 do 20 hodin, hladina hluku nesmí překročit hladinu Lp,max = 65 dB (budou dodrženy 
hygienické hlukové limity stanovené vyhl. č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací). Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při provádění prašných prací bude okolí stavby 
kropeno. Větrání v objektu je přirozené a nucené. Osvětlení přirozené i umělé je navrženo tak, aby splnilo 
požadavky příslušných norem 
 

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) před pronikáním radonu z podloží, 

Dle informací z radonové mapy se řešené území nachází v oblasti se středním radonovým indexem. 
Jako protiradonová izolace může být použit 2x hydroizolační asfaltový pás, případná další opatření se budou provádět po 
posouzení radonového indexu odbornou firmou. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Není předmětem této práce. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Není předmětem této práce. 
 

d) ochrana před hlukem, 
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z 
vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby byly 
odolné vůči běžnému hluku z okolí a zároveň nešířili vnitřní hluk do okolí. 
 

 

   
 

e) protipovodňová opatření, 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. Protipovodňové opatření není navrženo. 
 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod., 
Na území nepůsobí ostatní negativní účinky vnějšího prostředí. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
Řešené území bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. V celé oblasti vznikne nově vybudovaná 
dopravní a technická infrastruktura. Přístup do území bude ze stávajících komunikací Zálesí, Štúrova a ulice Sulická, jak je 
zřetelné v urbanistickém návrhu. U nově zřízených komunikací se předpokládá se zbudováním inženýrských sítí pod 
komunikacemi a vybudování nových přípojek pro jednotlivé objekty. 
Jsou navrženy přípojky na vodovodní řád, kanalizační řád, elektro a napojení na vedení teplovodu z budovy teplárny. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem této práce. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace, 
Dopravní obsluha celého řešeného objektu je zajištěna z jihovýchodní a severozápadní strany objektů. Zásobování je 
zajištěno skrze podzemní garáže nebo je zde možnost zásobovat přímo z ulice Zálesí.  
Návrh respektuje požadavky vyhlášky č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Napojení bude probíhat na stávající komunikace typu C – jedná se o ulice Zálesí, Sulická a Štúrova. Z těchto ulic budou 
zřízeno napojení na nově zřízenou dopravní infrastrukturu, jejíž návrh je součástí urbanistické studie. Řešené objekty jsou 
dopravně obslouženy současnou stávající komunikací Zálesí a nově zřízenou komunikací, vedenou severně od řešených 
budov. 
 

c) doprava v klidu, 
Doprava v klidu je zajištěna parkováním v podzemních garážích v 5ti patrech. Celý systém je řešen jako D´Humyho rampy. 
Garáže mají kapacitu 256 parkovacích míst, z nichž je 8 vyhrazených pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené, dle normových požadavků. Dále jsou navržena parkovací místa podél obvodu 
administrativní budovy. 
 

d) pěší a cyklistické stezky, 
Jednotlivé objekty jsou napojeny na nově navrženou pěší komunikaci, která byla vytvořena v rámci urbanistické studie. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Pozemek s řešenými stavbami se nachází na svažité ploše. V území bude docházet k rozsáhlým terénním úpravám a 
výkopovým pracím. Po výkopových pracích bude zeminou dorovnán terén v okolí jednotlivých objektů.  
 
 

b) použité vegetační prvky, 
Okrasná zeleň bude vysazena až po dokončení všech stavební prací kolem areálu. 

 

c) biotechnická opatření, 
Nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí: 
   - omezení hlučnosti a zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech pracovního volna  
   - ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 
   - snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
   - zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 
   - odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 
   - objekt nebude zdrojem hluku a vibrací 
 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují žádná chráněná území, 
přírodní památky ani jejich ochranná pásma.  
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nemá žádný vliv na chráněné území Natura 2000. 
 

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

Není předmětem této práce. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Není předmětem této práce. 
 

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

Stavba nevyžaduje žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. Stávající ochranná pásma technické infrastruktury 
budou respektována, případně bude zažádáno o stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu těchto sítí. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Vlivem stavby nejsou zhoršeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavba musí splňovat zásady bezpečnosti při 
užívání, tedy bezpečnost provádění údržby dle ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení a bezpečnost při 
užívání.  
 
U střech bez provozu se počítá s pohybem poučených osob po střešní ploše, zajišťujících kontrolu a údržbu samotné 
střechy a jejich doplňkových funkcí. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod, kanalizaci a rozvod NN. V době stavby bude využit pro odběr 
elektrické energie staveništní rozvaděč napojený do stávající elektrické přípojky na hranici pozemku. 
 

b) odvodnění staveniště, 
Dešťové vody budou v průběhu stavby přirozeně vsakovány na pozemku. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Přístup na staveniště bude zajištěn z přilehlých ulic Zálesí, Sulická a Štúrova. Napojená veškerých sítí bude provedeno přes 
staveništní přípojky. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí z hlediska prašnosti: 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména 
zeminou, sutí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující 
sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, v případě zvýšené prašnosti skrápět. Je nutné, aby výsledná 
prašnost byla co nejmenší.  
 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí z hlediska hluku a vibrací: 
Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z 
vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády bude splněno rovněž dodržením 
ustanovení a požadavků ČSN 730532 - Akustika. Technická stavební opatření nejsou navrhována.  
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavební úpravy jsou navrženy z převážné části uvnitř oploceného areálu, práce probíhající na hranici pozemku investora 
budou zabezpečeny dočasným mobilním oplocením výšky min. 2 m. Staveniště bude označeno zákazem vstupu 
nepovolaných osob. Na staveništi nedojde k asanaci, demolici či kácení dřevin.  
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Není předmětem této práce. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Není předmětem této práce. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Není předmětem této práce. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Všechna ornice, která byla sejmuta, bude opět použita na řešeném pozemku. Zemina z výkopů bude odvezena na nejbližší 
skládku zeminy. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se 
provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat 
běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené.  
 
Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou 
při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími 

předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat, 
budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 
určené.  
 
Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky 
při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, 
pokud možno, zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy dle vyhlášek a norem. Jedná se zejména o vyhlášku o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.  
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Není předmětem této práce. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Není předmětem této práce. 
 

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

Není předmětem této práce. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
Není předmětem této práce. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Odpadní dešťové vody odtékající z objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod. Dešťové vody budou 
odvedeny do SPL kanalizace a zbytek dešťových vod bude sveden do drenážního podmoku případně. Ostatní zpevněné 
plochy budou uloženy do vrstev hutněného kameniva. Kamenivo pod zpevněnými plochami slouží jako drenáž. 
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Půdorys 3. nadzemního podlaží 1:100

Administrativní budova - Zálesí

AST - 01

DSP

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVBENÍ ČÁST

Legenda místností - 3. nadzemní podlaží

Označení Název Plocha Povrch podlahy Povrch stěn Podhled

3.01 Chodba + u.m. 64,03 m² Probarvená epoxidová stěrka Probarv. epoxid. stěrka SDK podhled
3.02 Lobby 71,72 m² Zátěžový koberec Probarv. epoxid. stěrka Dřevěný lamelový podhled
3.03 Kancelář 25,37 m² Zátěžový koberec Malba - černá Perforovaná kovová kazeta
3.04 Kancelář 32,78 m² Zátěžový koberec Malba - černá Perforovaná kovová kazeta
3.05 Relax 50,10 m² Vinylová podlaha Bílá výmalba Dřevěný lamelový podhled
3.06 Sklad 19,29 m² Vinylová podlaha Bílá výmalba SDK podhled
3.07 Archiv 19,29 m² Vinylová podlaha Bílá výmalba SDK podhled
3.08 Open Space 237,56 m² Zátěžový koberec Malba - černá Perforovaná kovová kazeta
3.09 Kancelář 51,26 m² Zátěžový koberec Malba - černá Dřevěný lamelový podhled
3.10 WC - muži 21,19 m² Probarvená epoxidová stěrka Probarv. epoxid. stěrka SDK podhled
3.11 WC - ženy 18,00 m² Probarvená epoxidová stěrka Probarv. epoxid. stěrka SDK podhled
3.12 Kancelář 32,74 m² Zátěžový koberec Malba - černá Perforovaná kovová kazeta
3.13 Kancelář 25,35 m² Zátěžový koberec Malba - černá Perforovaná kovová kazeta
3.14 Chodba 33,93 m² Zátěžový koberec Probarv. epoxid. stěrka Dřevěný lamelový podhled
3.15 Chodba 23,27 m² Zátěžový koberec Probarv. epoxid. stěrka Dřevěný lamelový podhled

S

± 0,000 = 270,000 m. n. m. Bpv
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CELOSKLENĚNÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM ZASKLENÍM, tl. 100 mm

POZNÁMKY:
- nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva
- hrany omítaných konstrukcí budou vyztuženy systémovými nárožními podomítkovými profily
- veškeré revizní otvory v podhledech a instalačních šachtách budou provedeny dle požadavků jednotlivých profesí
- standardy uvedené projektantem jsou navrženy jako kvalitativně minimální

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SDK PŘÍČKA S MINERÁLNÍ VLNOU, tl. 100 - 150 mm

TEPELNÁ IZOLACE XPS, tl. 150 mm

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - sloupy, stropní desky

BETONOVÉ KONSTRUKCE - podkladní vrstvy

ROSTLÝ TERÉN

ZHUTNĚNÝ PODKLAD Z KAMENIVA FRAKCE 16-32 mm

DŘEVĚNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY - dřevěné pažiny

TEPELNÁ IZOLACE EPS 200, tl. 300 mm + spádové klíny

HYDROIZOLACE

SKLADBA PODLAHY GARÁŽE V 5.PP

• Finální nátěr - epoxidová stěrka ast 330, 1 mm
• Nosná vrstva epox. stěrky - prosyp pískem, 3 mm
• Penetrační vrstva epox. stěrky, 1 mm
• Železobetonová deska 750 mm
• 2x asfaltový hydroizolační pás (pojistná HI) 2x 4 mm
• Podkladní beton + kari síť 150 mm
• Zhustěný podklad z kameniva frakce 16-32 300 mm
• Rostlý terén

P1

SKLADBA PODLAHY GARÁŽE V 1-3. PP

• Finální nátěr - epoxidová stěrka ast 330, 1 mm
• Nosná vrstva epox. stěrky - prosyp pískem, 3 mm
• Penetrační vrstva epox. stěrky, 1 mm
• Železobetonová deska 250 mm
• Bezprašný nástřik stropu

P2

SKLADBA PODLAHY V 1. NP

• Podlahová krytina - ker. dlažba s lepidlem 10 mm
• Penetrační nátěr
• Betonová mazanina 40 mm
• Separační vrstva
• Kročejová izolace isover EPS 50 mm
• Železobetonová deska 250 mm
• Tepelná izolace isover EPS 100 mm
• Bezprašný nástřik stropu

P3

SKLADBA PODLAHY V 2-5. NP

• Finální povrchová úprava - koberec, PVC, dřevo, ker. dlažba
• Zdvojená podlaha - Lindner - Nortec/Ligna, včetně povr. úpravy 150 mm
• Bezprašný nátěr stropní desky
• Železobetonová deska 250 mm
• Nosný rošt podhledu - různé typy

(SDK podhled,lamelový podhled, perf. kovová kazeta) 400 mm

P4

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD 5. NP

• Prané kamenivo - frakce 16-32 50 mm
• Textílie - Filtek 500 4 mm
• Fólie - Dekplan 77 1,8 mm
• Textílie - Filtek 300 2,9 mm
• Tepelná izolace EPS 200 300 mm
• Spádové klíny EPS 200 50 - 150 mm
• Parozábrana - glastek 40 special mineral 4 mm
• Přípravný nátěr - dekprimer
• Železobetonová deska 250 mm
• Nosný rošt podhledu - různé typy

(SDK podhled,lamelový podhled, perf. kovová kazeta) 400 mm

S1 SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD 6. NP

• Prané kamenivo - frakce 16-32 50 mm
• Textílie - Filtek 500 4 mm
• Fólie - Dekplan 77 1,8 mm
• Textílie - Filtek 300 2,9 mm
• Tepelná izolace EPS 200 300 mm
• Spádové klíny EPS 200 50 - 150 mm
• Parozábrana - glastek 40 special mineral 4 mm
• Přípravný nátěr - dekprimer
• Železobetonová deska 250 mm
• Bezprašný nástřik stropu

S2

SKLADBA CHODNÍKU NA TERÉNU

• Betonová dlažba - šedá 50 mm
• Zhustěný podklad z kameniva frakce 4-8 50 mm
• Zhustěný podklad z kameniva frakce 16-32 200 mm
• Rostlý terén

CH1
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ŘEŠENÉ OBJEKTY - S01, S02, S03

LEGENDA SITUACE:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POCHOZÍ - BETON. DLAŽBA

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POJÍZDNÉ - ASFALT

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POJÍZDNÉ - PARKO. STÁNÍ

KATASTRÁLNÍ ČÍSLO

VÝŠKA VRCHOLU OBJEKTU

HRANICE DOTČENÝCH POZEMKŮ STAVEBNÍKA

DŘEVINY - NAVRŽENÉ

VODNÍ PLOCHY

280/23

V.H.___

BILANCE PLOCH:
- plocha stavebního pozemku 4860,0 m² 
- zastavěná plocha objektu SO.01, SO.02 2165,5 m² 
- zpevněné plochy - pojízdné – podzemní parkování 2780,0 m² 
- zpevněné plochy - pochozí 2480,0 m² 
- nezpevněné plochy - zatravněné v objektu 216,3 m² 

POZNÁMKY:
- délkové kóty jsou vztaženy k obvodovému plášti objektu

LEGENDA OBJEKTŮ:
S01

S02

S03

- Administrativní budova s výzkumným centrem

- Vstupní budova pro administrativu

- Administrativní budova - reklamní agentura

VSTUP DO OBJEKTŮ

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - TRAVNATÉ

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - KAMENIVO NA STEŠNÍ ROVINĚ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POCHOZÍ - BETON. DLAŽBA - SLEP. PRUH

LEGENDA NOVÝCH PŘÍPOJEK:

VODOVODNÍ POTRUBÍ - PŘIPOJUJE SE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJUJE SE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH SÍTÍ:

VODOVODNÍ POTRUBÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - PŘIPOJUJE SE

TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ -  PŘIPOJUJE SE

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - PŘIPOJUJE SE

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - NEPŘIPOJUJE SE

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN

TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ

HORKOVODNÍ POTRUBÍ - PŘIPOJUJE SE HORKOVODNÍ POTRUBÍ
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

Název projektu: Administrativní budova Zálesí, Praha 4 

Objednatel:  ČVUT Fakulta stavební 

Vypracoval:  Bc. Michal Talabiška 

Datum:   05/2021 

 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 
 
Charakter stavby: Novostavba 

Účel stavby:  Kanceláře a komerční prostory, výzkumné středisko 

Místo stavby:  Zálesí, Praha 4 – Krč 

 

1.2 PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ PROJEKTU 
 

ČSN ISO 2394: Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
ČSN EN 1990: EUROKOD: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 19901 - 1- 1: EUROKOD 1: Zatížení konstrukcí (Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a 
užitná zatížení pozemních staveb) 
ČSN EN 1991-1-3: EUROKOD 1: Zatížení konstrukcí (Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem) 
ČSN EN 1992-1-1: EUROKOD 2: Navrhování betonových konstrukcí (Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby) 
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN P ENV 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 
 
2. CHARAKTERISTIKA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

2.1 Obecný popis 
Navržený objekt je rozdělen do dvou budov spojených spojovacím „krkem“ a každá má trochu jiné fungování  
(Budova A B). 
První budova A, má funkci výzkumného střediska a kancelářemi. Budova A má 5 nadzemních podlaží a 5 
podzemních podlaží, řešených tzv. D´Humyho rampami.  
Druhá budova B má funkci reklamního střediska pro propagaci výzkumných objevů, opět v kombinaci 
s administrativou pro správu budovy. Tato budova má 4 nadzemní podlaží a opět 5 podzemních pater řešených 
D´Humyho rampami. Celá řada objektů je propojena systémem podzemního parkování. 
Jednotlivé budovy jsou zastřešeny plochou střechou s pochozí i nepochozí úpravou. Zastřešení spojovacího 
krku je řešeno plochou střechou s pochozí povrchovou úpravou. Výšky atik se pro budovy A a B liší. Budova A 
má výšku atiky +21,000 metrů nad úrovní ±0,000. Budova B poté +17,000 metrů nad úrovní ±0,000. 
Konstrukční systém navrženého objektu je řešen jako skeletový monolitický. Celý objekt je založen na 
základové desce včetně sloupů. Skeletový modul má 8,0 x 6,0 metru. 
Dimenze jednotlivých nosných konstrukcí jsou navrženy na základě výpočtu a zbylé na základě předpokládaných 
dimenzí. V rámci prováděcí dokumentace se tak mohou některé navržené konstrukce optimalizovat s ohledem 
na podrobnější výpočet. 

 

 

2.2 stavebně – technické řešení stavby 

a) Založení objektu 
Založení objektu je řešeno jako železobetonová černá vana vana, tvořena železobetonovou deskou o tloušťce 
750 mm a obvodové stěny jsou navrženy v tloušťce 300 mm. Základová spára se nachází v hloubce – 9,75 metru. 
Zjištění základových poměrů nebylo součástí této práce a bude tak dodatečně zjištěno geologickým 
průzkumem v dalších fázích projektu. 
Základová deska je navržena bez skladby jako přímo pojížděná deska v garážích v 1. - 5. PP. Horní líc základové 
desky bude opatřen ochrannou stěrkou, která umožní překlenout statickou trhlinu šířky až 0,5 mm a 
dynamickou trhlinu šířky až 0,3 mm. Pod základovými konstrukcemi je navržen podkladní beton betonovaný 
přímo na nerovné podloží v minimální tloušťce 50 mm.  

 

b) Svislé nosné konstrukce 
Navržené nosné konstrukce v podzemních podlažích (1.- 5.PP) tvoří monolitický železobetonový skelet a jako 
ztužující prvek celého nosného systému je navrženo ŽB jádro. Sloupy v podzemních podlažích mají navržený 
rozměr 400 x 600 mm a zesílenou tloušťkou stropní desky kolem obvodu sloupu v rozměrech 2,0 x 2,0 metru 
s viditelnou částí 50 mm vystupující z desky. 
Navržené sloupy jsou ověřeny výpočtem (viz. statický výpočet). Svislé konstrukce v nadzemních podlažích jsou 
navrženy také jako železobetonový skeletový systém se ztužujícím jádrem. Rozměry sloupů jsou navrženy a 
ověřeny na 400 x 400 mm. Kolem těchto sloupů je navržena zesílení stropní desky o 50 mm. 
Vyztužení svislých prvků bude zajištěno pomocí výztuže B500B. Podrobný statický výpočet však není součástí 
této práce. 

 

c) Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy jsou navrženy jako železobetonová deska, obousměrně pnutá, lokálně podepřená (nadzemní podlaží), či 
po obvodě podepřená (suterén). Tloušťka desky byla ověřena výpočtem a posouzením (viz. statický výpočet) a je 
navržena na tloušťku 300 mm v místě sloupů a 250 mm v místě mimo hlavice sloupů. Pro tyto účely byla 
počítáno s menší objemovou tíhou betonu, které měly simulovat návrh tenčí desky mezi sloupy, ale v místě 
sloupů se uvažovalo s přidáním 50 mm dodatečné tloušťky (nejedná se přímo o hlavici ale pouze zesílenou 
stropní desku v rozměru 2,0 x 2,0 metru). Pro účely diplomové práce tak došlo k zjednodušení výpočtu. 
Deska nad spojovacím krkem je jednosměrně pnutá mezi průvlaky. Vyztužení vodorovných prvků bude zajištěno 
pomocí výztuže B500B. Podrobný statický výpočet však není součástí této práce. 
 

d) Střecha 
Nosnou konstrukci zastřešení tvoří železobetonová stropní deska. Stropní deska je navržena s ohledem na 
povětrnostní podmínky a sníh na tloušťku 300 mm a uložena na hlavicích sloupů v posledním nadzemním podlaží 
a zasahuje do 1/3 vnějšího pole. 

 
e) Schodiště 
V každém z objektů se nachází schodišťové železobetonové jádro s šachtou pro dva výtahy. Jedná se o 
prefabrikované dvouramenné schodiště s uložením ramen na mezipodestu přes akustickou podložku. 
Schodiště jsou navržená jako dvouramenná, železobetonová, prefabrikovaná. Schodišťové stupně mají výšku 
max. 160 mm šířku 310 mm.  

 
f) Dilatace 
Řešený objekt je rozdělený do tří dilatačních celků. Dilatační spára (viz. výkresy statické části), rozdělují objekty 
A, spojovací krk a objekt B. Dilatace probíhá skrze všechny nadzemní podlaží, podzemní podlaží jsou řešena jako 
jeden celek a dilatační spáry zde neprobíhají. Dilatační spára musí v tomto případě umožnit hlavně vodorovné 
pohyby. 

 
4. NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

4.1 Výrobky 

Konkrétní výrobky a zařízení uvedené v této projektové dokumentaci jsou referenční a mohou být zaměněny 
pouze za výrobky a zařízení srovnatelné kvality. 

4.2 Materiály 

a) Beton 

V návrhu se předpokládá s použitím betonů pevnostních tříd C12/15 (podkladní a vyrovnávací vrstvy)  
a C30/37 (nosné konstrukce). 
Objemová hmotnost betonu = 2400 kg/m3, objemová hmotnost železobetonu = 2500 kg/m3. 

C12/15  fck = 12 MPa fck,cube = 15 MPa  Ecm = nedeklarováno 

C30/37  fck = 30 MPa fck,cube = 37 MPa  Ecm = 32 000 MPa 

Konzistence betonu bude předepsána v dokumentaci pro provádění stavby a může být upravena po dohodě s 
technologem betonárny (předpokládá se konzistence S4). 
Tloušťky krycích vrstev jsou stanoveny s ohledem na soudržnost, trvanlivost dle stupně vlivu prostředí a požární 
odolnost. 
Konstrukce budou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude prokázána atestem 
Státní zkušebny. 

b) Výztuž 

Ve všech železobetonových konstrukcích bude použita ocel B 500 B. 

B 500 B (R 10 505) fyk = 500 MPa 

Dílčí koeficient materiálu γS = 1,15 

 

5) HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ 
KONSTRUKCE 

5.1 Stálá zatížení 
Je uvažováno ve výpočtu (viz. statický výpočet).  
Vlastní tíha konstrukcí je definována v jednotlivých výpočtech zatížení. Pro objemovou tíhu železobetonových 
konstrukcí je uvažováno s hodnotou 2500 kg/m3, pro ocelové konstrukce s hodnotou 7850 kg/m3. 
Součinitel zatížení je v souladu s ČSN EN 1991 uvažován γg=1,35. 
 

 

 

 
5.2 Užitná zatížení 
Součinitele zatížení jsou v souladu s ČSN EN 1991-1-1 uvažována: 

qk = 3,00 kN/m2  (kategorie B – kancelářské plochy) 
qk = 5,00 kN/m2  (kategorie D – obchodní prostory – plochy v malých obchodech) 
qk = 2,50 kN/m2  (kategorie F – dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla) 
qk = 2,50 kN/m2  (kategorie H – pochozí střechy) 
 

5.3 Klimatická zatížení 
a) Zatížení sněhem 

Součinitel zatížení je v souladu s ČSN EN 1991 uvažován γs=1,5 

Charakteristické hodnoty dle mapy sněhových oblastí ČR ČSN EN 1991-1-3.: 

Sníh sk = 0, kN/m2; I. oblast  
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2.2  

d ρ gk γG gd

1.1 m kN/m3 kN/m2 kN/m2

Beton - C30/37 0,01 22 0,220 1,35 0,297

0,3 20 6 1,35 8,100

1.2 ∑ gk= 6,220 gd= 8,40

Lmax = 8000 mm Garáže 2,5 1,5 3,75

h ≥ 1/33 * Lmax ∑  qk= 2,5 qd= 3,75

h ≥ 242,4 mm ∑ fk= 8,7 fd= 12,15

h = návrh 250 mm

1.3 d ρ gk γG gd

λ = l/d ≤ λd m kN/m3 kN/m2 kN/m2

λd = Kc1 x Kc2 x Kc3 x λd,tab Podlahová krytina 0,005 0,675 0,003 1,35 0,005

0,05 0,37 0,019 2,35 0,043  

1 vl. tíha žb. desky 0,3 20 6 1,35 8,100

0,875 (l≥7m) ∑ gk= 6,022 gd= 8,15

1,3 Komerce 5,0 1,5 7,5

λtab … vymezující ohybová štíhlost 24,6 ∑  qk= 5,0 qd= 7,5

0,02 ∑ fk= 11,0 fd= 15,65

= 27,98

= 285,893 mm

hdmin = => 312 mm d ρ gk γG gd

λ ≤ λd m kN/m3 kN/m2 kN/m2

26,667 ≤ 27,98 Podlahová krytina 0,005 0,675 0,003 1,35 0,005

=> 0,05 0,37 0,019 2,35 0,043

vl. tíha žb. desky 0,3 20 6 1,35 8,100

2.1 Schéma a parametry konstrukce SDK podhled 0,15 1,35 0,203

Beton C30/37 Ocel B500 ∑ gk= 6,022 gd= 8,35

fck= 30 MPa fyk 500 MPa Kanceláře 3,0 1,5 4,5

γc= 1,5 γc= 1,15 ∑  qk= 3,0 qd= 4,5

fcd= fck/yc 30/1,5 fyd = fyk / γc = 500/1,15 ∑ fk= 9,0 fd= 12,85

fcd= 20 MPa fyd = 434,783 MPa

Výpočet zatížení

proměnné

PŘEDBĚŽNÝ STATICKÝ VÝPOČET

d + cnom + ø/2 = 286 + 20 + 12/2

STROPNÍ DESKA NAD 1. PP

typ zatížení název zatížení

zdvojená podlaha

TYPICKÉ PODLAŽÍ GARÁŽE - 1 - 3. PP

typ zatížení název zatížení

proměnné

Epoxidová stěrka

vl. tíha žb. deskystálé

typ zatížení

TYPICKÉ PODLAŽÍ KANCELÁŘE - 2. - 5. NP

název zatížení

stálé

proměnné

Návrh dle ohybové štíhlosti

Návrh dle empirie

Schéma a parametry konstrukce

2. NÁVRH NEJVÍCE ZATÍŽENÉHO SLOUPU

1. NÁVRH ŽELEZOBETONOVÉ DESKY

λd … vymezující ohybová štíhlost

Kc1 … souč. tvaru průřezu

ρ … stupeň vyztužení

d ≥ 8000/27,98

λ = 8000/d ≤ λd

Kc2 … souč. rozpětí

Kc3 … souč. napětí tahové výztuže

Návrh => 300 mm

stálé

zdvojená podlahaVYHOVUJE

2.3

typ zatížení ázev zatížení d ρ gk γG gd αA … redukční činitel proměnného zatížení

m kN/m3 kN/m2 kN/m2 NED … normálová síla od zatížení

Kačírek 0,04 23 0,92 1,35 1,242 NRD … únosnost v prost. tlaku

HI - vrchní pás 0,0053 14 0,07 1,35 0,100 Ac … průřezová plocha sloupu

HI - podkladní 0,003 14 0,04 1,35 0,057 fcd … návrh. pevnost bet. v tlaku

0,3 0,28 0,08 1,35 0,113 As … průřez. plocha výztuže
Spádové klíny 0,15 0,28 0,04 1,35 0,057 σs … napětí ve výztuži 400 MPa
Vl. tíha žb. desky 0,3 20 6,00 1,35 8,100 ρs … stupeň vyztužení
SDK podhled 0,15 1,35 0,203 As = Ac x ρs

∑ gk= 7,16 gd= 9,87 ψ0 … kombinační součinitel 0,7 Kat. B (kancelářské plochy)
Sníh - Praha - 1. sněhová oblast 0,70 1,5 1,05 A0 / A = 10 / 6*8 = 0,2083333

2,50 1,5 3,75
∑  qk= 0,70 qd= 4,8 Redukce proměnného zatížení podle plochy αA

∑ fk= 7,9 fd= 14,67 = 0,7083

NED   ≤   NRD => Skutečný rozměr sloupu
NED    = gd + qd x αA NED = 5829,15 kN

Největší zatížení na navrhovaný sloup v 5. PP
Zatěžovací plocha = 8,0 x 6,0 = 48
Zatížení plošné z jednoltivých podlaží : 5829,15 / (0,8 x 20 x 10^3 + 0,03 x 434,78 x 10^3)

1x = 14,67 kN/m2 0,236 m² =>
4x = 51,40 kN/m2 => Ac = 0,24 m²

1x = 15,65 kN/m2

2x = 24,29 kN/m2 2.4
8x Sloup 0,4 x 0,4 = 10 kN/m2  

Střecha As = ρ x Ac = 0,0048 m²
Typ. Podlaží

Strop 1. PP 5829,15 ≤ 
Strop 2-3. PP
Sloup 0,4 x 0,4 5829,15 ≤ 5927 =>

∑
Sníh
Užitné

∑  qk=
∑ fk=

VYHOVUJE

ZATÍŽENÍ NA SLOUP V 5.PP

stálé

Návrh sloupu 400 x 600 mm

Ověření navržených rozměrů sloupu v 5. PP

NRD  =  0,8 x Ac x fcd + σs x ρ x Ac
704,23

2467,30
751,11

(0,02 x 0,24)

12,15 x 48 x 2
0,8 x 0,24 x 20 x 10^3 x + 434,78 x 10^3 x 0,0048

12,85 x 48 x 4
15,65 x 48 x 1

1166,112
0,16 x 3,8 x 25  x 8

873,60
6084,0

121,60
5210,35

33,60
840,00

14,67 x 48 x 1

proměnné
0,56 x 48 x 1
2,5 x 48 x 7

Střecha

Typické podlaží

Výpočet

Strop 1. PP

ZATÍŽENÍ OD STŘECHY - POCHOZÍ

stálé

Ověření únosnosti sloupu v 5. PP

Návrh dimenze sloupu v 5. PP

název zatíženítyp zatížení

Strop 2-3. PP

Ned
kN

αA = 5/7 x ψ0 + A0/A

proměnné Kategorie H - pochozí střechy

              Ac ≥ Ac,req =

               Ac ≥ Ac,req =

Ac ≥ Ac,req = NED / (0,8 x fcd + ρs x σs)

5210,35 + 873,6 x 0,7083=

EPS - tep. Izolace

NED   ≤   NRD

60 61



2.5 Ověření stropní desky na protlačení

Největší zatížení na navrhovaný sloup v 5. PP tl. desky hd = 300 mm Odhad účinné výšky
Zatěžovací plocha = 8,0 x 6,0 = 48 dx = hd - c - ø -ø/2 = 262 mm
Zatížení plošné z jednoltivých podlaží : dy = hd - c - ø/2 = 274 mm

1x Střecha = 14,67 kN/m2 d = (dx+dy) / 2 = 268 mm
4x Typické podlaží = 51,40 kN/m2 Sloup = 0,4 x 0,6 m
5x Sloup 0,4 x 0,4 = 10 kN/m2 Zatěžovací plocha = 48 m2

ázev zatížení Výpočet Ned Navrhované zatížení desky 751,11 kN/m2 =
kN

Střecha 704,23 Kontrolované obvody 
Typ. Podlaží 2467,30 u0 = 2(a+b) = = 2000 mm
Sloup 0,4 x 0,4 76,00 u1=uo+2π2d = = 5366,08 mm

∑ 3247,53
Sníh 33,60 2.6 Účinek zatížení v kontrolovaných bodech
Užitné 840,00 a)

∑  qk= 873,60 b)

∑ fk= 4121,1
a) = VEd,0 = 1,612 MPa

Redukce proměnného zatížení podle plochy αA b) = VEd,1 = 0,601 MPa
αA = 5/7 x ψ0 + A0/A = 0,7083

2.7 Únosnost tlačené diagonály
NED   ≤   NRD =>

NED    = NED = 3866,33 kN = 0,4 x v x fcd
VRD,max = 0,4 x v x fcd

Návrh dimenze sloupu v 1. NP = 0,528
VRD,max = 0,4 x 0,528 x 20 = 4,224 MPa

Ac ≥ Ac,req =
Ac ≥ Ac,req = 0,15656 m² => = 1,612 ≤ 4,224 =>

=> Ac = 0,16 m²

2.4 Ověření navržených rozměrů sloupu v 1. NP VEd,1 = 0,601 ≤ 
VRd,c = = 0,8756 MPa

= 0,12
= 0,0032 m² =  ≤ 2,0 mm

k = 1,864  ≤ 2,0 mm       =>
3866,33 ≤ 

= 0,601 ≤ 0,875616
≤ 3951,3 => =>

VEd,1   ≤   VRd,c

ν = 0,6 x (1- fck/250) 

VYHOVUJE
Není nutná smyková výztuž

VYHOVUJE

 1 + (200/278)^1/2  k = 1 + (200/d)^1/2

VYHOVUJE

2,2+2x3,14+2x278

0,18 / 1,5 =

VEd,0   ≤   VRd,max

VEd  ≤   VRd,c

0,12 x 1,864 x (100x0,02x30) ^1/3

VEd,0   ≤   VRd,max

VEd,1 = β x VEd / u1 x d =
VEd,0 = β x VEd / u0 x d = 1,15 x 751,11 x 10^3 / 2000 x 268 =

1,15 x 751,11 x 10^3 / 5366,088 x 268 =

CRd,c x k x (100 x ρ1 x fck)^1/3

CRd,c = 0,18 / γc

Strop 1 + 2 + 3  PP

gd + qd x αA

Ac ≥ Ac,req = NED / (0,8 x fcd + ρs x σs)

Návrh sloupu 400 x 400 mm

stálé

typ zatížení

proměnné

3247,53 + 873,6 x 0,7083=

2x(0,4+0,6)

0,56 x 48 x 1
2,5 x 48 x 7

0,16 x 3,8 x 25 x 5
15,63 x 48 x 4
14,67 x 48 x 1

VYHOVUJE3866,33

0,8 x 0,16 x 20 x 10^3 x + 434,78 x 10^3 x 0,0032

(0,02 x 0,16)
NRD  =  0,8 x Ac x fcd + σs x ρ x Ac

ZATÍŽENÍ NA SLOUP V 1. NP

NED   ≤   NRD

As = ρ x Ac

3866,33 / (0,8 x 20 x 10^3 + 0,03 x 434,78 x 10^3)

Skutečný rozměr sloupu

1 2 3
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D1

D1

D1

D1

S1

S1 S1

S1

Tl. - 250 mm

S.H. - 0,400

H.H. - 0,150

Tl. - 300 mm

S.H. - 0,450

H.H. - 0,150

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE - SLOUPY, STĚNY

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ZESÍLENÁ TLOUŠŤKA KOLEM SLOUPŮ - 2000 x 2000 mm, tl. 300 mm

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - tl. 250 mm

ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP - 600 x 400 mm

D1

S1

OBOUSMĚRNĚ PNUTÁ DESKA

JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ DESKA

MATERIÁLY:

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY, STROPNÍ DESKY: ŽB C30/37 - XC1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ - B500B

- Podrobné požadavky na vzhled a kvalitu povrchů pohledových betonů u schodišťového
jádra upřesní dokumentace architektonicko-stavebního řešení (např. pomocí zatřídění 
dle TPČBS 03). Nezbytnou podmínkou pro získání kvalitních povrchů je koordinace mezi
architektem a dodavatelem betonové směsi a zhotovitelem stavby. Dále rozhoduje 
kvalita zhutnění a čistota bednění.

- Doba a způsob ošetřování betonu se řídí požadavky ČSN ENV 13 670-1.

- Pracovní spáry budou zbaveny všech případných nečistot, námrazy, ledu apod. před
započetím betonáže další etapy.

- V případě betonáže při teplotě vzduchu pod 5°C přijme zhotovitel stavby vhodná 
opatření, aby nedošlo k zmrznutí betonu. Tato opatření bude případně konzultovat s 
technologem dodavatele betonové směsi nebo statikem.
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ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE - SLOUPY, STĚNY

LEGENDA MATERIÁLŮ:

DILATAČNÍ SPÁRA - SMYKOVÉ DILATAČNÍ TRNY - Shock Dorn

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - tl. 250 mmD1

ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP - 400 x 400 mmS1

OBOUSMĚRNĚ PNUTÁ DESKA

JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ DESKA

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK - 600 x 400 mmP1

ZESÍLENÁ TLOUŠŤKA STROPNÍ DESKY KOLEM OBVODU SLOUPŮ -
2000 x 2000 mm, tl. 300 mm

MATERIÁLY:

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY, STROPNÍ DESKY: ŽB C30/37 - XC1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ - B500B

- Podrobné požadavky na vzhled a kvalitu povrchů pohledových betonů u schodišťového
jádra upřesní dokumentace architektonicko-stavebního řešení (např. pomocí zatřídění 
dle TPČBS 03). Nezbytnou podmínkou pro získání kvalitních povrchů je koordinace mezi
architektem a dodavatelem betonové směsi a zhotovitelem stavby. Dále rozhoduje 
kvalita zhutnění a čistota bednění.

- Doba a způsob ošetřování betonu se řídí požadavky ČSN ENV 13 670-1.

- Pracovní spáry budou zbaveny všech případných nečistot, námrazy, ledu apod. před
započetím betonáže další etapy.

- V případě betonáže při teplotě vzduchu pod 5°C přijme zhotovitel stavby vhodná 
opatření, aby nedošlo k zmrznutí betonu. Tato opatření bude případně konzultovat s 
technologem dodavatele betonové směsi nebo statikem.
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PBŘ - 1

DSP

Požárně bezpečnostní řešení

                     Ing. Hana Kalivodová

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

 
POPIS OBJEKTU 
Navržený objekt je rozdělen do dvou budov spojených spojovacím „krkem“ a každá má trochu jiné fungování  
(Budova A a B). 
První budova A, má funkci výzkumného střediska a kancelářemi. Budova A má 5 nadzemních podlaží a 5 podzemních 
podlaží, řešených tzv. D´Humyho rampami.  
Druhá budova B má funkci reklamního střediska pro propagaci výzkumných objevů, opět v kombinaci s administrativou 
pro správu budovy. Tato budova má 4 nadzemní podlaží a opět 5 podzemních pater řešených D´Humyho rampami. Celá 
řada objektů je propojena systémem podzemního parkování. 
Nosná konstrukce budovy je navržena jako monolitický železobetonový skelet se ztužujícím jádrem, obsahující výtahové 
šachty a schodiště. Základní modul rozponu skeletu je 8,0 x 6,0 metrů a jde o oboustranně pnuté desky.  

 
- Návrh byl zpracován s využitím těchto materiálů: 
 https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb 
 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 
2 POŽÁRNÍ ÚSEKY 
 
Objekty jsou rozděleny do požárních úseků, aby jednotlivé PÚ nepřekračovaly normové délky.  
Maximální rozměr požárního úseku je stanoven na 60 x 40 metrů. Požární výška objektu je 16,00 metrů, na základě toho 
je navržena v každém objektu 1x chráněná úniková cesta typu A. 
 
Samostatné požární úseky v jednotlivých podlažích: 
1 – 5. PP  
 - CHÚC typu A – 2x 
 - instalační a výtahové šachty – 2x 
 - technická místnost – 2x 
 - garáže – 2x 
1. NP 
 - CHÚC typu A – 2x 
 - instalační a výtahové šachty – 2x 
 - vstupní hala s čekárnou – 1x 
 - kancelářský trakt – 1x 
 - technická dílna - 1x 
 - zázemí zaměstnanců kuchyně včetně jídelny – 1x 
 - komerční prostory – 4x 
2. NP 
 - CHÚC typu A – 2x 
 - instalační a výtahové šachty – 2x  
 - kancelářský trakt – 3x 
3 – 4. NP 
 - CHÚC typu A – 2x 
 - instalační a výtahové šachty – 2x  
 - kancelářský trakt – 4x 
5. NP 
 - CHÚC typu A – 1x 
 - instalační a výtahové šachty – 2x 
 - kancelářský trakt – 1x 

 

 
3 STAVEBNÍ KONSTRUKCE A JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOST 
Administrativní objekty jsou řešeny jako železobetonová skeletová konstrukce. Nosné železobetonové sloupy mají 
rozměr 400 x 400 mm v nadzemních podlažích a 600 x 400 mm v podzemních podlažích. Vodorovná nosná konstrukce 
je řešená jako oboustranně pnutá železobetonová deska tl. 250 mm. Střecha je navržena jako plochá, jednoplášťová 
s maximálním sklonem 5°. Veškeré instalace jsou vedeny v podhledu a zdvojených podlahách. Podhledy mají zvýšenou 
požární odolnost.  
 
4 ÚNIKOVÉ CESTY 
V každém objektu je navržena jedna chráněná úniková cesta typu A. V CHÚC je navržené schodiště jako konstrukce 
DP1. Dále se zde nachází dva výtahy o rozměru 1500 x 2100 mm a instalační šachta o rozměru 1500 x 2100, ta je 
vedená jako samostatný PÚ a je oddělena o CHÚC. V návrhu se uvažuje s přetlakovým větráním CHÚC. Dále je 
v prostorách CHÚC navrženo nouzové osvětlení a v celém objektu jsou umístěny fotoluminiscenční tabulky znázorňující 
směr úniku v případě nebezpečí požáru. Tabulky jsou umístěny na dobře viditelných místech – například místa změny 
směru úniku, v místech křížení, nade dveřmi. 
Délky únikových cest splnují požadované vzdálenosti, a to podle ČSN 730810 a ČSN 730802. Dveře únikových cestách 
(NÚC i CHÚC) jsou řešeny jako bezprahové, musí se otevírat ve směru úniku a musí zajistit snadný a rychlý průchod a 
nebránit tak evakuaci osob při možném požáru. Dveře do CHÚC se uvažují s panikovým kováním.  

 
5 ŠACHTY 
Všechny šachty v objektech jsou řešené jako samostatný požární úsek. V těchto instalačních šachtách vedou instalace, 
které prostupují požárním uzávěrem a jsou požárně utěsněny. Dveře do výtahů jsou řešeny jako protipožární, tedy typ 
DP1 s požárními uzávěry. 
 
6 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
Odstupové vzdálenosti nebyli v rámci projektu řešeny. 
 
7 PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 
Objekty jsou vybaveny tzv. EPS (elektrickou požární signalizací). Ústředna bude umístěna v každé budově v recepci ve 
vstupním podlaží a bude zajištěna stálá obsluha. Objekty jsou nadále vybaveny přenosnými hasícími přístroji. Ty budou 
vždy umístěny na přístupných a dobře viditelných místech. Všechny navržené systémy budou navrženy dle  
platné ČSN 73 0875.  
Pro každé patro je v CHÚC navržen hydrant s průtokem vody Q=0,3 l/s a s min. přetlakem 0,2 MPa. Hydrantový systém 
je navržený typu C – tedy plochá izolovaná hadice se spojkami o průměru 52 mm a délkou 30 metrů. 
 
8 PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A NÁSTUPNÍ PLOCHY 
Pro příjezd a zásah požárních vozidel jsou kolem objektů navrženy přístupové komunikace s min. šířkou 3,5 metru. Hlavní 
nástupní plocha pro zásah požárních vozidel jsou navržena z ulice Zálesí. 
 
9 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Vnitřní hydranty, umístěné v CHÚC, budou umístěna na viditelném a dobře přístupném místě ve výšce 1,1-1,3 m nad 
úrovní podlahy. Budou vybaveny hadicí o jmenovitém průtoku 0,3 l/s a min. přetlakem 0,2 MPa. 
Hydranty budou napojeny na rozvody pitné vody – půjde tedy o zavodněný požární rozvod společný pro pitvou a 
požární vodu. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 
 
POPIS OBJEKTU 
Navržený objekt je rozdělen do dvou budov spojených spojovacím „krkem“ a každá má trochu jiné fungování  
(Budova A a B). 
První budova A, má funkci výzkumného střediska a kancelářemi. Budova A má 5 nadzemních podlaží a 5 podzemních 
podlaží, řešených tzv. D´Humyho rampami.  
Druhá budova B má funkci reklamního střediska pro propagaci výzkumných objevů, opět v kombinaci s administrativou pro 
správu budovy. Tato budova má 4 nadzemní podlaží a opět 5 podzemních pater řešených D´Humyho rampami. Celá řada 
objektů je propojena systémem podzemního parkování. 
Nosná konstrukce budovy je navržena jako monolitický železobetonový skelet se ztužujícím jádrem, obsahující výtahové 
šachty a schodiště. Základní modul rozponu skeletu je 8,0 x 6,0 metrů a jde o oboustranně pnuté desky.  
 
NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
1. CHLAZENÍ 
Jako zdroj chladu byly zvoleny kompresorové jednotky přímých chladičů umístěné na střeše budovy a přímo napojené na 
jednotky VZT a dále na vnitřní podstropní konvektory.  
Zdrojem chlazení administrativních prostor, kanceláří, zasedacích a relaxačních místností jsou podstropní ventilátorové 
konvektory umístěné v podhledu. Podstropní konvektory jsou napojeny na termostat a udržují tak konstantní zvolenou 
teplotu. Jedná se o 4. trubkový systém, který zajištuje možnost chlazení i vytápění v jednu chvíli pro různé místnosti dle 
potřeby uživatelů. Jednotky jsou napojeny na vzduchotechnické jednotky s rekuperací umístěných na střeše objektu.  

2. VYTÁPĚNÍ 
Hlavním zdrojem tepla pro budovy je tlakově nezávislá výměníková stanice s teplosměnnou plochou s vysokou účinností, 
umístěnou v podzemních podlaží budovy a napojenou na budovu výtopny v Krči, umístěnou v ulici Zálesí na Praze 4. 
Zdrojem vytápění administrativních prostor, kanceláří, zasedacích a relaxačních místností jsou podstropní ventilátorové 
konvektory umístěné v podhledu a jako druhý zdroj tepla jsou navrženy teplovodní otopná tělesa, umístěna primárně 
v místnostech jako je WC, garáže, případně skladové prostory.  
Jak konvektory, tak otopná tělesa jsou přímo napojená skrze rozdělovač/sběrač na výměník tepla. 
 
3. PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 
Přípravu TV zajištuje tlakově nezávislá výměníková stanice. Skrze rozdělovač/sběrač je stanice napojena na zásobníky 
teplé vody umístěné v podzemním podlaží. Teplá voda je dále vedena potrubím do instalačních šachet až k zařizovacím 
předmětům. Rozvody teplé vody jsou opatřeny cirkulačním potrubím. 
Studenou vodu přivádíme z veřejného vodovodního řádu vedeného v přilehlé ulici Zálesí. Z veřejného řádu, skrze 
vodoměrnou sestavu a HUV v objektu vedeme studenou vodu do instalačních šachet až k zařizovacím předmětům. 
 
4. VĚTRÁNÍ 
Větrání celého objektu je rozděleno na čtyř zón, podle využívání. Pro jednu budovu jsou navrženy 4 VZT jednotky s 
rekuperací, umístěné na střeše. Toto rozdělené je nutné z hlediska různých požadavků na výměnu vzduchu. Ve všech třech 
případech se jedná o nucené větrání s rekuperací. 
 
První zónou jsou kancelářské prostory. Ty jsou opatřeny podstropními ventilátorovými jednotkami, určenými pro chlazení, 
vytápění i přívod čerstvého vzduchu z VZT jednotky umístěné na střeše. Odpadní vzduch je odváděn na úroveň střechy. 
 
Druhou zónou jsou zasedací místnosti a relaxační místnosti a rozvody pro WC. Zasedací místnosti a relaxační místnosti 
jsou opatřeny, stejně jako kanceláře, podstropními ventilátorovými konvektory pro přívod čerstvého vzduchu, vytápění i 
chlazení. Odvětrání WC a kuchyňských digestoří je podtlakové a z hygienických důvodů je odpadní vzduch na úroveň 
střechy. Přívod čerstvého vzduchu na WC je zajištěn skrze větrací mřížky ve dveřích. 
 
Třetí zónou je dílna pro výzkumné středisko. Tento provoz je větraný podtlakově menší vzduchotechnickou jednotkou 
s rekuperací, umístěnou v dílně a odvodem odpadního vzduchu skrze fasádu ven.  

 

 
Poslední zónou jsou garáže. Vzduchotechnická jednotka je umístěna v technické místnosti v podzemních podlažích. Přívod 
vzduchu je zajištěn přirozeně a odpadní vzduchu je odvádět na úroveň střechy.  

Veškeré rozvodné potrubí pro vzduchotechniku je vedené v podhledu pod stropní konstrukcí daného podlaží. 
V budově se nachází chráněná úniková cesta typu A. Prostor této únikové cesty, obsahující schodiště a výtahy je větrán 
přetlakově. Veškeré prostupy procházející požárně dělícími konstrukcemi, jsou opatřeny požárními klapkami.  
 
5. VODOVOD 
5.1. přípojka 
Řešené objekty jsou napojeny na veřejný vodovodní řád vedený v přilehlé ulici Zálesí. Vodovodní přípojka bude vedena 
v nezámrzné hloubce. Povede do vodoměrné sestavy umístěné v podzemním podlaží objektu a bude pokračovat do 
technické místností. Tam se bude nacházet hlavní domovní uzávěr. 
 
5.2.vnitřní vodovod 
Vnitřním vodovodem chápeme část od vodoměrné sestavy směrem do budovy. Hlavní ležaté potrubí je vedeno pod 
stropem 1 NP v SDK podhledu. Vedení ležatého potrubí pokračuje až k instalační šachtě, kudy nám vede stoupací potrubí 
obsluhující jednotlivá podlaží. Připojovací potrubí je dále vedeno ve zdvojené podlaze až k jednotlivým zařizovacím 
předmětům. Toto potrubí je v místě napojení na zařizovací předmět vedené v instalační předstěně. 
 
5.3.požární vodovod 
Navržený objekt A ani B nepřesahuje požární výšku 22,5 metrů. Požární vodovod je tak řešen pouze formou vnitřních 
hydrantů, umístěných v chráněné únikové cestě typu A na každém podlaží. Hydrant je řešen jako zavodněný požární 
rozvod, společný pro pitnou i požární vodu. 
 
6. KANALIZACE 
6.1.přípojka 
V dané lokalitě se nachází jednotný kanalizační řád vedený v ulici Zálesí. Do kanalizačního řádu je napojená kanalizační 
přípojka objektů. Přípojka je opatřena revizní šachtou s čistící tvarovkou. 
 
6.2.vnitřní rozvody 
Připojovací potrubí, vedené od jednotlivých zařizovacích předmětů nebo technických zařízení je skrytě vedené 
v instalačních předstěnách a napojuje se na svislé odpadní potrubí, které je umístěné v instalační šachtě. 
Svislé instalační potrubí se dále napojuje na svodné potrubí, umístěné v SDK podhledu stropní konstrukce  
nad 1 PP. Svislé odpadní potrubí je ukončení větracím potrubím s vývodem na střechu, které má zabránit tvorbě podtlaku. 
 
6.3.dešťová voda 
Dešťová voda je ze střešní roviny odváděna pomocí dešťových svodů, které jsou napojeny na svislé potrubí, které je vedené 
v instalační šachtě. V místech, kde by mohlo docházet k ucpání potrubí, jsou navrženy čistící tvarovky. Dešťová voda je dále 
odváděna do jednotného kanalizačního řádu vedeného v přilehlé komunikaci Zálesí. 
 
7. ELEKTROINSTALACE 
V řešeném objektu je navržena standardní slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace. Objekt bude napojen na nově 
zřízenou elektrickou přípojku ze stávající sítě vedené v přilehlé ulici Zálesí. Technická místnost s elektroinstalací se nachází 
v podzemním podlaží objektu. 
V administrativním objektu jsou navrženy standardní světelné a zásuvkové okruhy, elektroinstalace je dále rozvedena 
k elektrickým spotřebičům, výtahům a dalším zařízením. Uvažuje se se zřízením tzv. inteligentní elektroinstalace – regulace 
topení, vypínání a zapínaní osvětlení nebo automatické ovládání žaluzií. 
V objektu budou navrženy nabíjecí stanice pro elektromobily. Vyhrazená parkovací místa budou umístěna pouze v 1. 
podzemním podlaží. 
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PŘEDBĚŽNÝ ORIENTAČNÍ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Administrativní budova - Iceberg 

Zálesí, Praha 4 

Krč, č.kat. 727598 

ČVUT FSv 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Bc. Michal Talabiška 

Praha 

michal.talabiska@seznam.cz /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

16 000,0 m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

3 200,0 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,20 m2/m3 

Typ budovy nebytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,50 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období e 

21 °C 

-13 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 
[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 

LOP 2 150,0 0,85       (     ) 1,00 1 827,5 

Obvodová stěna 109,0 0,16       (     ) 1,00 17,4 

Střecha 777,0 0,10        (     ) 1,00 77,7 

Podlaha nad temper. prost. 750,0 0,15        (     ) 0,47 52,9 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 3 786,0    1 975,5 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 

 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 975,5 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,62 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,79 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 1,05 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,65 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,31 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,63 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,79) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 1,05 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,35 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,65 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,47 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení stavebně energetického štítku budovy:  16/05/2021 

 

 

Zpracovatel stavebně energetického štítku budovy:  Bc. Michal Talabiška 

IČ:         

Zpracoval: Bc. Michal Talabiška 

 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 

 

 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 

Administrativní budova 
 

Zálesí/Sulická, Praha 4 - Krč 

Hodnocení obálky 
budovy 

stávající doporučení 
 
 

CI 
 
 

0,30 
 
 

0,60 
 
 

1,00 
 
 

1,50 
 
 

2,00 
 
 

2,50 
 

VELMI ÚSPORNÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ 

 
 
 

      
 
 
    0,59  
 
 
      
 
 
      
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 

 
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 

Průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
budovy Uem = HT / A, ve W/(m2·K) 0,62       

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,31 0,63 (0,79) 1,05 1,35 1,65 2,47 

Platnost štítku 16. 5. 2021 

Štítek vypracoval Michal Talabiška 
      

 

A

B

C

D

E
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G
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ZDROJE, NORMY A PŘEDPISY

Zákon č. 403/2020 Sb.
Pražské stavební předpisy
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

ČSN 73 0802/04   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní / výrobní objekty
ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
ČSN 73 0818    Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami
ČSN 01 3495   Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb

ČSN ISO 2394   Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
ČSN EN 1990: EUROKOD  Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 19901 - 1- 1: EUROKOD 1  Zatížení konstrukcí
ČSN EN 1991-1-3: EUROKOD 1 Zatížení konstrukcí
ČSN EN 1992-1-1: EUROKOD 2 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1201   Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

ČSN 38 3350   Zásobování teplem. Všeobecné zásady
ČSN 12 70 10    Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
ČSN 73 60 58    Větrání hromadných garáží
ČSN 72 08 72    Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení

PODĚKOVÁNÍ

Tímto bych chtěl poděkovat panu docentovi, Lubošovi Knytlovi, za Jeho přístup a 
vedení, za odborné rady a věnovaný čas při průběhu vypracovávání mé diplomové práce.

Dále bych chtěl poděkovat také všem odborným konzultantům technické části návrhu,
paní inženýrce Ingrišové, panu profesoru Kabelemu, paní inženýrce Kalivodové a paní 
docentce Vaškové za jejich ochotu a pomoc při návrhu i přes stíženou komunikační situaci.

PODKLADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY:

Katastr nemovitostí, Geoportal Praha
Územní plán hl. m. Prahy
Metropolitní plán hl. m. Prahy
Digitální technická mapa sítí
3D model prahy

INTERNETOVÉ ZDROJE:

https://www.stavba.tzb-info.cz - odborné články, výpočty a tabulky
https://www.archiweb.cz - inspirace
https://www.archdaily.com - inspirace
https://www.divisare.com - inspirace
https://www.lindner.cz - zdvojené podlahy, systémové detaily
https://www.aluprof.eu/cz - fasádní systémy lehkého obvodového pláště
https://www.isover.cz - tepelná izolace
https://www.dekpartner.cz - skladby konstrukcí 
https://www.schueco.com/cz - fasádní systémy lehkého obvodového pláště
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