
Centrum Sodomkova                                                                 

 

A. Údaje o stavbě 
 
název stavby : Centrum Sodomkova 
místo stavby: Ulice Sodomkova, Praha 10 – Hostivař 
druh stavby: novostavba    
účel stavby: stavba pro obchod    
využití stavby: administrativně skladovací areál  
 
 
B. Údaje a doklady o stavebníkovi   
 
název:  CENTRUM SODOMKOVA, s.r.o.  
sídlo:   Jeseniova 1462/198, 130 00 Praha 3 
IČ:   279 33 644    
statutární zástupce:   

Ing. Petr Danielovský 
Kontakt : 602 381 895 
Email: petrd@rentalkon.cz 

 
 
 
C. Výkaz nájemních ploch a pozemků 
 

 
Objekt I. 

m
2 

Objekt II. 

m
2
 

Objekt III. 

m
2
 

celkem m
2
 

Plocha skladů včetně zázemí a komunikačních prostor       

1.PP 525 m
2
 488 m

2
 379 m

2
 1392 m

2
 

1.NP 610 m
2
 610 m

2
 456 m

2
 1676 m

2
 

PLOCHA SKLADŮ CELKEM    3068 m
2
 

Plocha administrativy včetně zázemí a komunikačních prostor 

1.NP (recepce) 59 m
2
 59 m

2
 - 118 m

2
 

2.NP 631 m
2
 631 m

2
 467 m

2
 1729 m

2
 

3.NP 631 m
2
 631 m

2
 467 m

2
 1729 m

2
 

PLOCHA  ADMINISTRATIVY CELKEM  3576 m
2
 

     

DÍLČÍ PLOCHA      6644 m
2
 

Počet parkovacích stání celého areálu 

Na terénu 37 

V podzemních garážích 40 / 1260 m
2
 

Celkem 77 

 

 PLOCHA CELKEM     7904 m
2
 

 
1.PP                 Sklady, technické místnosti, podzemní parkování 
1.NP                                   Sklady, vstupní recepce pro 2. a 3.NP 
2.NP                                         Administrativní část  
3.NP                                        Administrativní část 
Střecha                                        Technické  prostory 
 
Plošné údaje 
 
Zastavěná plocha objektu    1995 m

2
 

Plocha komunikací a zpevněných ploch   2141 m
2 

Plocha zeleně        966 m
2 

Plocha trafostanice         18 m
2
 

 
Parcely 1462/3, 1462/10, 1676/6, 1676/20, 1676/65, 1676/66 
Celková plocha parcel/pozemku    5579 m

2
 

 
 
D. Popis objektu a charakteristické údaje 
 
D.1.1 Obecně 

Navrhovaná stavba se nachází na pozemku v ulici Sodomkova 
v Praze 10 – Hostivaři.  
Stavební pozemek je rovinný, s terénní terasou při  východní 
hranici. Výškový rozdíl terasy je cca 3300 mm oproti ostatní ploše. 
Na pozemku jsou navržena tři paralelní křídla budovy s podélnou 
osou východ-západ. Křídla jsou propojena příčnými krčky, které 
slouží jako komunikační jádra. Výška křídel je tři nadzemní 
podlaží. Přízemí je situováno na úrovni terasy. Suterén je na 
západní straně přístupný z úrovně terénu, toto je umožněno 
terénní konfigurací pozemku. Konstrukční systém je 
železobetonový skeletový. 



Centrum Sodomkova                                                                 

 

Na pozemek jsou navrženy dva vjezdy. Návštěvnický na  úrovni  
přízemí a servisní na úrovni suterénu, servisní vjezd slouží 
zároveň pro vjezd do podzemního parkování.  
 
Suterén je jednopodlažní, jednotlivá křídla suterénu jsou spojena 
krčky a při východní hranici pozemku je příčné  křídlo tvořící 
podzemní parkování. V suterénu a v 1.NP objektu jsou příruční 
sklady s možností vzorkové prodejny bez určení sortimentu se 
sociálním zázemím haly(WC, sprchy, šatny) a technické místnosti 
zajištující chod areálu, v 1.NP je umístněna recepce s 24 
hodinovou dohledovou službou. Ve 2.NP a 3.NP je 
velkoprostorová kancelář, kterou lze podle přání nájemce rozdělit 
sádrokartonovými příčkami na jednotlivé kancelářské celky, 
v objektu I. a objektu II. je v 2.NP a 3.NP umístněna recepce, která 
náleží velkoprostorové kanceláři. 
 

D.1.2 Nosný systém 
Nosný systém objektu je tvořen železobetonovým skeletem 
doplněným obvodovými zdmi. Ve skladech (1.PP, 1.NP) je 
obvodové zdivo např. z tvarovek Porotherm 30 P+D a se 
zateplením polystyrenem 40 mm, v administrativní části je zdivo 
např. z tvarovek Porotherm 24 P+D a se zateplením polystyrenem 
100 mm. Stěny mezi sklady a garážemi v 1.PP jsou z betonových 
tvarovek prolitých betonem a opatřeny konstrukční výztuží.  

 
D.1.3 Stropy 

 Konstrukce stropů je železobetonová beztrámová. Jen strop 
v 1.PP je hlavicový.   

 
D.1.4 Výplně otvorů 

Okna 
Otvory ve fasádě jsou osazeny plastovými alternativně hliníkovými 
okny. Parapety jsou např. plastové alternativně lamino, barva bude 
upřesněna dle projektu interiéru 
 
Dveře 
 Hlavní vstupní dveře do objektů jsou umístněny ve spojovacích 
krčcích v 1.NP, budou plastové alternativně hliníkové  a budou 
celoprosklené.   

 Vnitřní dveře jsou v evropských standartech výšky 2100 mm a 
šířky 700 mm/ 800 mm/ 900 mm/ 1200mm/ 1400 mm. 
Vnitřní dveře ve velkoprostorové kanceláři  jsou provedeny pouze 
v sociálním zázemí, dveře vnitřního dělení na kancelářské celky 
jsou dodávkou nájemce.  Dveře jsou v provedení plném, jsou 
osazeny do ocelových dveřních  zárubní. 
 Dveře jsou vybaveny zámkem s bezpečnostní vložkou,  u kabin 
WC bude zámek zevnitř vybaven pevným knoflíkem, zvenčí 
klíčem, alternativně speciální zámek a kování pro vnitřní uzavření 
kličkou.  
.  

D.1.5  Příčky 
 Sádrokartonové např. Knauf  W112 dvojitě opláštěné tl. 150 mm 
s vnitřní izolací z minerální vlny 60 mm. Technické parametry 
příček tl. 150 mm týkající se hluku, cca. RW,R= 52 dB.  
 Příčky v hygienických prostorách jsou sádrokartonové např. Knauf 
W112 dvojitě opláštěné tl. 100 a 150 mm s vnitřní izolací 
z minerální vlny 40mm a 60 mm. U těchto příček jsou použity 
desky do vlhkého prostředí s povrchovou impregnací. Technické 
parametry příček tl. 100 mm a 150 mm týkající se hluku,            
cca. RW,R= 50 dB a RW,R= 52 dB.  
  

D.1.6 Podlahy 
Podlahy se liší pouze nášlapnou vrstvou dle využití místnosti. Na 
konstrukci železobetonové desky je podlahová konstrukce.  
 
Skladba podlahové konstrukce ve skladových prostorách 1.PP a  
1.NP 
Podlaha ve skladech 1.PP je drátkobetonová deska 
- plošné zatížení cca. 50 kN/m

2 
( 5t ) 

- bodové zatížení cca. 54 kN ( 5,4t ) 
 
Podlaha ve skladech 1.NP je drátkobetonová deska na 
železobetonové stropní desce.  
- plošné zatížení cca. 20 kN/m

2 
( 2t ) 

 
Podlaha v sociálním zázemí (sprchy, WC, výlevka) 
- je provedena např. z keramické dlažby 200x200 mm  
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 Podlaha v šatnách  
 - je např. PVC alternativa keramická dlažba 

 
Podlaha v administrativě 2.NP a recepci v 2.NP, 3.NP a recepci 
v 3.NP 
- na železobetonovou stropní desku je položena kročejová izolace 
např. EPS T3500 včetně pásku kolem obvodových stěn   15 mm, 
dále bude zhotoven např. litý anhydryd v tl. 35 mm s dilatací po 
5x5m. Na tuto podlahu si každý nájemce položí podlahu dle své 
specifikace  
- v sociálním zázemí je na skladbu uvedenou výše položena např. 
keramická dlažba 200x200 mm alternativa 100x200mm. V 
prostorách kde bude použita keramická dlažba bude proveden 
kontaktní můstek (penetrace). Pro lepení dlažby bude použit 
hydroizolační lepící tmel včetně spárovací hmoty. 
- podlaha v serverově je položena na skladbu podlahy uvedenou 
výše. Jedná se např. o antistatické PVC alternativně antistatický 
koberec. 
- podlaha recepcí v 2.NP a 3.NP je stejná jako v administrativě. Na 
železobetonovou stropní desku bude položena kročejová izolace 
např. EPS T3500 včetně pásku kolem obvodových stěn   15 mm, 
dále bude zhotoven např. litý anhydryd v tl. 35 mm s dilatací po 
5x5m. Na tuto podlahu si každý nájemce položí podlahu dle své 
specifikace 
 
Podlaha v recepci při vstupu do objektu 
- je provedena např. epoxidovou stěrkou v barevném odstínu dle 
návrhu architekta 
 

D.1.7 Podhledy 
Sklady (1.PP, 1.NP) 
Ve skladech podhledy nejsou realizovány 
V sociálním zázemí skladů je realizovaný sádrokartonový podhled 
ve výšce 2700 mm. 
V recepci 1.NP je podhled proveden dle návrhu architekta.  
 
 
 
 
 

Administrativa (2.NP, 3.NP) 
 V administrativě je podhled zavěšen ve výšce cca 3100 mm. 
Podhled je např. z minerálních kazet velikosti 600x600mm. 
Podhled je rozebíratelný, a to z důvodu variabilního členění 
administrativní části příčkami na jednotlivé kancelářské celky. 
V sociálním zázemí administrativy je proveden zavěšený podhled 
ve výšce cca. 2700 mm. Podhled je např. ze sádrokartonu a jsou 
použity desky do vlhkého prostředí s povrchovou impregnací. 
 

D.1.8 Úpravy povrchů 
 Sklady (1.PP, 1.NP) 
Omítky 
vnitřní omítky jsou např. VC POROTHERM UNIVERSAL 
Malby 
Veškeré povrchy stěn jsou opatřeny kvalitními malbami – např. 
standard Primalex POLAR (nebo obdobnými) s polomatným 
povrchem, barva bílá, v provedení 1x penetrace, 1x ruční a 1x 
vystříkat. Vzhledem k účelu objektu použít malby odolné proti 
otěru.  
Nátěry 
Nátěry kovových doplňkových konstrukcí a konstrukcí v interiéru: 
2x nátěr základní + 2x syntetický emailový vrchní alternativně 
žárově zinkované. 
Obklady 
 Obklady hygienických zařízení jsou provedeny z keramických 
obkladaček např. 150x150 mm. Obklad je proveden až po spodní 
hranu podhledu, ve výlevce je proveden do výšky 1500 mm. 
 
 Administrativa (2.NP, 3.NP) 
Omítky 
vnitřní omítky jsou např. VC POROTHERM UNIVERSAL 
Předsazený obklad pod parapety 
Obklad pod parapety v administrativě 2.NP a 3.NP je proveden ze 
sádrokartonu na zdivo, kotvení je provedeno pomocí nosného 
roštu. Tento obklad se provádí z důvodu vedení provozních 
instalací po obvodě velkoprostorové kanceláře. 
 
 
 
 



Centrum Sodomkova                                                                 

 

Malby 
Veškeré povrchy stěn jsou opatřeny kvalitními malbami – např. 
standard Primalex POLAR (nebo obdobnými) s polomatným 
povrchem, barva bílá, v provedení 1x penetrace, 1x ruční a 1x 
vystříkat. Vzhledem k účelu objektu použít malby odolné proti 
otěru.  
Nátěry 
Nátěry kovových doplňkových konstrukcí a konstrukcí v interiéru: 
2x nátěr základní + 2x syntetický emailový vrchní alternativně 
žárově zinkované. 
Obklady 
 Obklady hygienických zařízení jsou provedeny z keramických 
obkladaček např. 150x150 mm. Obklad je proveden až po spodní 
hranu podhledu, ve výlevce je proveden do výšky 1500 mm. 
 

D.1.9  Řešení systému zásobování vodou, kanalizace  
Areál je napojen na vodovodní řád, v areálu je umístněna 
vodoměrná šachta osazená vodoměrem. Odtud je vodou 
zásobován každý objekt. Na každém patře je osazený vodoměr, 
který zajišťuje měření spotřeby vody nájemcem. 

 
D.1.10 Řešení systému vzduchotechnická zařízení  

Objekty jsou rozděleny na dílčí části a každá část je řešena 
z hlediska strojního zařízení vzduchotechniky nezávisle. Vlastní 
návrh dílčích částí je zpracován individuálně dle potřeb a 
podmínek provozu. Jednotlivé části VZT zařízení jsou umístěny 
v různých prostorech objektu 

 -Větrání skladů je řešeno nárazově a podtlakově 
-Větrání administrativy je zajištěno přirozeným způsobem okny 
-Větrání sociálního zázemí je zajištěno podtlakovým systémem 
-Větrání garáží je navrženo nuceně v souladu s příslušnými 
technickými normami s odsáváním znehodnoceného vzduchu 
v množství 300 m3/h,stání 
-Pro klimatizaci administrativy (2.NP, 3.NP) jsou připraveny pro     
rozvody stavební prostupy v konstrukcích  
-V serverovně je klimatizace jenž se sestává z naddveřní a střešní 
jednotky 
 
 
 

D.1.11  Řešení systému elektroinstalačních zařízení a rozvodů  
 Sklady (1.PP, 1.NP)  
Ve skladech v každém objektu jsou umístněny dvojzásuvky cca. 
každých 15 m a dále jsou zde  2x 400 Voltové zásuvky sloužící 
např. jako nabíjecí místa vysokozdvižných vozíků.  
Pro osvětlení jsou použita zářivková svítidla stropní, závěsná. 

 
 Administrativa (2.NP, 3.NP) 
Rozvody elektroinstalace jsou vedené v podparapetní 
sádrokartonové předsazené stěně. Kde je osazena dvojzásuvka 
cca. každé 3 m. Dále jsou u sloupů umístněny v podhledech 
rozvodné krabice, z kterých je možno rozvést zásuvky do příčkami 
rozdělených kancelářských celků které si zřizuje nájemce. 
Svítidla o rozměrech 600x600 jsou v administrativě začleněna do 
podhladu, jedná se o kazetová svítidla např. zářivkové svítidlo 
podhledové 4x18W s leštěným reflektorem a trubicemi 18W. Počet 
svítidel odpovídá požadovanému hygienickému standardu pro 
pracoviště s výkonem trvalé práce. Pokud si nájemce provede 
rozpříčkování velkoprostorové kanceláře na jednotlivé kancelářské 
celky, nastane potřeba přidání svítidel. Tuto potřebu si zabezpečí 
nájemce na vlastní náklady. Vypínače osvětlení jsou umístněny u 
vstupu do velkoprostorové kanceláře.   
 

Velkoprostorová 
kancelář 

Objekt I. 
ks

 
Objekt II. 

ks 
Objekt III. 

ks 
celkem ks 

2.NP 164 ks 164 ks 100 ks 428 ks 

3.NP 164 ks 164 ks 100 ks 428 ks 

CELKEM    856 ks 
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D.1.12 Řešení systému slaboproudých zařízení a rozvodů  
Pro celý komplex je uvažováno s cca. 300 telefonními linkami. 
Rozvody telefonních linek jsou vedené v podparapetní 
sádrokartonové předsazené stěně.  
 

 Objekt I. 
linek

 
Objekt II. 

linek 
Objekt III. 

linek 
celkem ks 

1.PP 2 2 2 6 

1.NP 3 3 3 9 

2.NP 47 47 47 141 

3.NP 48 48 48 144 

CELKEM LINEK     300 

 
V administrativě (2.NP, 3.NP) je zřízena místnost pro serverovnu, 
do které jsou přivedeny páteřní rozvody sdělovacích kabelů a je 
provedeno napojení serveru na tyto rozvody. Sdělovací rozvody 
jsou vedené v podparapetní sádrokartonové předsazené stěně. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Velkoprostorová 
kancelář 

Objekt I. 
linek

 
Objekt II. 

linek 
Objekt III. 

linek 
celkem ks 

2.NP 47 47 47 141 

3.NP 48 48 48 144 

CELKEM LINEK     285 

 
V areálu je zřízen bezpečnostní kamerový systém. Kamerový 
systém sleduje příjezdy do areálu, vstupy do budovy, zásobovací 
vrata a parkovací stání. Systém je napojen na recepci v 1.NP 
objektu I. kde sídlí 24 hodinová dohledová služba.  

 
D.1.13 Řešení vytápění a zásobování teplou užitkovou vodou 

 Vytápění 
Zdrojem tepla bude tlakově nezávislá předávací stanice např. 
Ceteterm s deskovým výměníkem a řídícím ventilem. Systém 
ústředního vytápění je navržen s teplotním spádem 75/55˚C. 
Regulace systému je zónová, dle prostor nájemců a uživatelů. 
Otopná tělesa v administrativě jsou umístněna v prostoru pod okny 
po celém obvodu a jsou to např. tělesa Radik klasik. 
Roční potřeba tepla na vytápění   cca. 863 MWh/rok 

 
Teplá voda 
Příprava teplé vody pro jednotlivá patra je zajištěna pomocí 
elektrických zásobníkových ohřívačů vody, pro patra 
s kancelářskými prostory je navržen elektrický zásobníkový 
ohřívač vody např. SHZ 80 LCD, objem 80 litrů, pro patra se 
sklady jsou navrženy elektrické zásobníkové ohřívače vody např. 
SHZ 120 LCD, objem 120 litrů. Zásobníkové ohřívače jsou 
umístěny v prostoru úklidové místnosti, aby se zabránilo 
nežádoucí manipulaci.  
 

D.1.14 Zdravotechnická instalace 
Materiál zařizovacích předmětů je keramika. WC ve skladech je 
KOMBI. V administrativě je WC závěsné např. systém Geberit. 
Vodovodní baterie v celém objektu budou pákové.  

 
D.1.15 Úpravy venkovních prostor 

-Vozovky v areálu jsou z litého asfaltu alternativně z betonové 
dlažby. 
-Osvětlení venkovních prostor je dostatečné k zajištění provozu 
areálu i ve snížených světelných podmínkách, dále osvětlení plní 
funkci bezpečnostní, v nočních hodinách osvětluje přístup do 
areálu a vstupy do skladu v 1.PP a 1.NP a recepcí v 1.NP. 
-Areál je oplocen ze tří stran pouze ze strany ulice Sodomkova 
není zřízeno oplocení, které je tvořeno obvodovým pláštěm  
objektu I.  
-U obou vjezdu do areálu jsou závory, které se ovládají z recepce 
v 1.NP Objektu I. 
-Informační systém areálu je řešen reklamními tabulemi 
umístněnými na fasádách jednotlivých objektů, které zároveň 
slouží jako orientační tabule areálu.  
-Sadové úpravy jsou  provedeny tak, aby celkový vzhled areálu 
měl reprezentativní vzhled, který zdůrazňují vysazené stromy 
podél parkovacích stání.    
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