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Budova v datech 

Celková užitná plocha  23 440m2  

Kancelářská plocha 10 981m2, 998 osob 

 Zasedací místnosti a konferenční prostory  744m2, 298 osob 

Multifunkční pronajímatelné plochy  720 m2, 206 osob 

Kavárna, kantýna  227 m2, 91 lidí 

Kancelářská plocha jednoho patra  2040 m2 

Parkovací místa 232 

Prostory pro jízdní kola a sprchy 84 míst 

Výška objektu 33,5 m 

Zastavěná plocha 2406 m2 

Počet odpracovaných hodin 683 170 

Celkové náklady Přes 700 mil. CZK 



BUDOVA A JEJÍ REALIZACE 
 

VÝKOPOVÉ PRÁCE A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 
  

•Stavební jáma objektu byla zajištěna záporovým pažením ( tzv. berlínskou 
stěnou ) kotvenou v jedné až ve dvou úrovních dočasnými čtyřpramencovými 
lanovými kotvami.  
•Celkem použito 73 t oceli a 160 m3 smrkového dřeva. 
Výkopové práce byly prováděny postupně s realizací výdřev a kotev v 
jednotlivých úrovních až na úroveň – 8,0 m  
•Celkem vykopáno 62 944 t zeminy různé třídy těžitelnosti vč. starých 
horkovodních kolektorů , ž.b. šachet či základů původních budov. 
•Prostor mezi konstrukcí a pažením po vrstvách zasypán a řádně zhutněn s 
postupnou deaktivací kotev 
•Během výkopových prací jsme nenarazili na hladinu spodní vody 
  

 
 
 

OBR.1    PŘÍČNÝ ŘEZ A-A  V ÚROVNI HLAVNÍ BUDOVY 

Úroveň výkopu před obnažením základové spáry  



ZALOŽENÍ BUDOVY 
 

• Založení objektu je navrženo plošným způsobem na ž.b. základové desce  

• Základová deska je navržena tloušťky 600mm, pod sloupy budou patky o 
tloušťce 1200mm 

• Konstrukce nebyla uvažována jako vodotěsná , jelikož jsme od začátku 
uvažovali o provedení hydroizolačních souvrství . 

 

OBR. 5 ČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY VZDUCHOVÝM KOMPRESOREM 7.1.2011 



OBR.6  PROVÁDĚNÍ PODKLADNÍCH BETONŮ 8.1.2011 

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 
 

•Izolace spodní stavby je  dimenzovaná na podmínky tlakové vody. 
•Primární složkou je bentonit v kombinaci s LDPE nebo HDPE fólií. V některých 
kritickým místech jsou vrstvy zdvojovány. 
Vodorovná část je tvořena: 

• ochranná bentonitová rohož VOLTEX 
•HDPE bentonitový kompozit DUAL SEAL 3,7mm 
•LDPE folie tl. 0,5mm 
•podkladní geotextilie 300 g/m2. 

Svislá pak: 
•bentonitový kompozit DUALSEAL ukončený  modifikovaným asfaltový pásem   
v úrovni terénu  
•LDPE folie tl. 0,5mm 
•tepelná izolace XPS tl. 40 mm s geotextílií 400 g/m2 

•Prostupy médií řešeny  manžetami firmy BETTRA - HAUFF TECHNIK 



OBR.7  DETAIL NAPOJENÍ SVISLÝCH A VODORVNÝCH BENTONITOVÝCH ROHOŽÍ 
V MÍSTĚ KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY 



OBR.9  APLIKACE ROHOŽÍ VOLTEX PŘED PROVEDENÍM VÝZTUŽÍ 19.1.2011 

OBR.8  PROVEDENÍ KOMPOZITNÍ IZOLACE DUALSEAL PŘED APLIKACÍ ROHOŽÍ 
VOLTEX 19.1.2011 



MONOLITICKÁ NOSNÁ KONSTRUKCE 
 
•Budova je navržena jako sloupový skelet se ztužujícími jádry doplněný o obvodové 
stěny 
•Obvodové suterénní stěny jsou  tloušťky 400 mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy 
tloušťky 250 mm 
•Stropní desky jsou tloušťky 250 mm až 300 mm. Střešní deska garáží (nad 1. PP) je 
navržena tloušťky 350 mm s lokálním zesílením na 550 mm 
•Zatížení stropních konstrukci je v úrovni kanceláři stanoveno na 350 kg/m2, v 
suterénu pak 500 a 450 kg/m2. V místě nádrže na dešťovou vodu je zatížení až 3,5 
t/m2. 
•Celkem použito 15507 m3 betonu a 2101 t betonářské výztuže. 

OBR.10  VYVÁZÁNA VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY V MÍSTĚ ZESÍLENÍ U OBVODOVÉ 
ČÁSTI  22.1.2011 



OBR.12  BETONÁŽ ČÁSTI  STROPU IPP HLAVNÍ BUDOVY   16.4.2011  

OBR.11  KOMPLETACE VÝZTUŽE STROPNÍ EESKY NAD 1 NP 15.4.2011. 



OBR.13  KOMPLETNÍ SKELETOVÁ KONSTRUKCE  15.8.2011 

OBVODOVÝ PLÁŠŤ, ÁTRIUM 
 

•Systémová fasáda je tvořena 
jednotlivými moduly 
•Závislosti na umístění vhledem ke 
světovým stranám 
• Moduly v severní a východní části 
objektu jsou tvořeny prosklenou a 
pevnou částí na jihu a západě jsou 
navíc do pevné části připevněny tzv. 
ploutve ,které snižují tepelnou zátěž 
především v letním období 
• Fasáda v 1NP v místě kavárny  a 
vnitřní átriová stěna  je rastrová s 
lepenými spoji mezi skly. 
•Fasáda nemá otvíravé prvky.    

VLASTNOSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
 
- fasádní panely U=0,45 W/(m2.K) 
- prosklení okna, U=1,18 W/(m2.K),    
SHGC=0,244, 
- světlík U=1,81 W/(m2.K), 
SHGC=0,243 
- Fasáda jih a západ stíněna 
vertikálními lamelami 
- Lehký obvodový plášť, proskleno 
62% fasády, 
- prosklené pobytové centrální átrium 



OBR.14  MONTÁŽ FASÁDNÍHO MODULU V SEVERNÍ ČÁSTI  23.9.2011 

OBR.15  ČÁST ZÁPADNÍ A  JÍŽNÍ FASÁDY PŘED DOKONČENÍM 18.9.2011 



OBR.16  DETAIL  ZÁPADNÍ FASÁDY V MÍSTĚ ATIKY 

SVĚTLÍK 
 

•Konstrukce je navržena jako vzpínadlová konstrukce a zastřešuje prostor atria, 
•Konstrukce je dimenzována na mimořádné zatížení požárem. 
•Hlavní hmota zastřešení je z navržených profilu JÄ300/150/8,0, které budou pod 
rovinou prosklení. 
•Stabilizační vazník a táhla směrem do prostoru atria jsou pak subtilní konstrukce.  
•Konstrukce je navržena s ohledem na možnost rozpínání do stran . Tomu odpovídá 
zejména řešení kluzných ložisek z elastomeru 
Ocelová konstrukce je natřena speciální reaktivní barvou přímo na stavbě. 
 



OBR.17  DETAIL NOSNÉ KONSTRUKCE SVĚTLÍKU 
              V MÍSTĚ KLUZNÉHO ULOŽENÍ 

OBR.18  MONTÁŽ STABILIZAČNÍHO VAZNÍKU 
                 23.9.2011 



OBR.19  SMONTOVÁNA  NOSNÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKU 3.10.2011 

STŘEŠNÍ PLÁSŤ 
 
•Skladba střechy nad 8.NP je řešena jako klasická skladba s hydroizolačním souvrstvím 
na bázi folií z TPO (FPO)  s tepelným izolantem ze stabilizovaného polystyrenu 
•V krajích a rozích je přitížena betonovými dlaždicemi a pro dostatečné zajištění proti 
vztlaku v ploše a i kotven 
• Na ostatní půdorysné ploše je extenzivní zeleň.   
•Střešní plášť nad podzemním parkingem bude řešen jako provozní střecha s fóliovou 
hydroizolací na bázi TPO (FPO). Spádová vrstva betonová, tepelná izolace na bázi XPS. 
Finální povrch tvoří intentivní zelená střecha. 
•Odvod vody ze střech bude řešen střešními vpustěmi s vyhříváním odporovým 
drátem.  Systém odvodu vod je podtlakový. 
 



OBR.20 PROVEDENÍ VRCHNÍ HYDROIZOLAČNÍ VSTRVY STŘECHY Z FÓLIÍ TPO  
3.12.2011 

OBR.21  EXTENZIVNÍ ZELEŇ STŘECHY  8.5.2012  



BOZP BĚHEM REALIZACE 

• Během výstavby jsme se řídili  směrnicí LEED,  Safety minimum standards a 
českou legislativou. 

• Safety minimum standard je zadávací dokument investora a určuje podmínky 
výstavby z hlediska BOZP. Je odlišný než běžný systém řízení  na jaký jsme 
zvyklí v ČR a využívá britský základ. 

• Celý proces začíná  samozřejmě osobním přístupem každého z vedoucích 
pracovníků,ale obecně lze proces rozdělit následovně: 

 SCHVÁLENÍ DODAVATELE INVESTOREM 

 každý dodavatel musel být schválen investorem před započetím prací  a to 
min. 14 dní před vstupem na staveniště – tzv. 2- golden weeks. Jsou na ně 
kladeny především tyto požadavky. 

•Konkrétní harmonogram veškerých činností s výhledem na jeden 
měsíc 
•Technologické postupy  
•Vyhodnocení rizik 
•Environmentální aspekty výstavby 
•Doklady o periodickém školení všech zaměstnanců včetně 
subdodavatelů 
•Zdravotní prohlídky všech pracovníku. 
•Veškerá odborná osvědčení všech svých pracovníku. 
•Vstupní karta dodavatele i jeho subdodavatelů 
•Školení první pomoci 

 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ 

• Je rozděleno na školení pro návštěvy, pracovníky a vedoucí pracovníky 
pracovních skupin nebo celých firem.   

• Obnovuje se každé 3 měsíce nebo po výrazné změně podmínek 
výstavby či po porušení základních pravidel BOZP – pak jde o tzv. 
Toolbox,což je přeškolení na práce,kde bylo porušeno dodržování BOZP. 

• Po absolvování školení obdrží každá osoba speciální nálepku podle 
typu školení ( lešenář, vazač, bežný pracovník apd. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


