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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
KONTEXT 

Stavba BLUE BUILDING se nachází na Chodově v Praze 11 mezi ulicemi Kaplanova 
a Pod Chodovem. Tato lokalita má jedinečnou a zvláštní výhodu v tom, že je rozdělena 
dálnicí D1, nejvýznamnější dopravní komunikací v republice. Areál BLUE BUILDING 
se nachází méně než 50 metrů od této dálnice v místě jednoho z nejdůležitějších 
přístupů do hlavního města. Toto místo, které je zhruba 6,5 km od centra pražského 
Starého Města, je v současné době známo svým nadregionálním nákupním 
střediskem Chodov, administrativním komplexem The Park, který získal řadu ocenění 
a v neposlední řadě blízkou rekreační zónou Kunratický les. Celé toto strategické 
území čeká v budoucnu dynamický rozvoj a stavba BLUE BUILDING je považována 
za katalyzátor nové identity této brány do samotné Prahy.  

 

URBANISMUS 

Navržený objekt BLUE BUILDING, jeho forma, objem i struktura, odráží poměry a 
prostorové vztahy řešené lokality a reaguje na její charakteristické znaky. Pozemek se 
nachází na samém okraji této lokality a urbanisticko-architektonický koncept návrhu 
stavby vychází z několika významných momentů. Pozemek tvoří zakončení ulice 
Kaplanova a v této nárožní pozici navržená stavba doplňuje celý makroblok. Budova 
svým ortogonálním tvaroslovím navazuje na urbanistickou strukturu přilehlých 
pravoúhlých ulic. Samotný administrativní objekt je pak kompozicí tří různě vysokých 
budov propojených příčnými trakty. Výška těchto objektů graduje směrem k ulici 5. 
května (dálnici D1), kde dosahuje třinácti podlaží a tvoří tak lokální dominantu na 
příjezdové trase do Prahy. Tato navrhovaná podlažnost je odvozena od výšky 
protilehlé budovy na druhé straně dálnice D1 (Türkova 2319/5b). Opačným západním 
směrem se podlažnost navržených objektů snižuje a objemově tak reaguje na 
přiléhající zástavbu s nižší podlažností. Měřítkově a výškově tak navržená budova 
vhodně zapadá do urbanistické struktury této části Chodova. 
 
Půdorysně je objekt rozčleněn a vytváří tak vnitřní atria / dvory, které mají hned několik 
funkcí. Umožňují maximální prosvětlení pracovních míst v kancelářské budově, vytváří 
určité vnitřní dvory s parkovými úpravami, do kterých jsou orientovány kanceláře i 
pobytové terasy a umožňují rozčlenit objem budovy do menších částí a přiblížit se tak 
lidskému měřítku. Tyto dvory, které budou veřejnými prostranstvími plnými zeleně, 
vodních prvků či umění, budou obklopeny parterem s nájemními jednotkami jako 
kavárny, restaurace apod. Snahou je vytvořit plnohodnotné a aktivní městské prostředí 
uvnitř areálu BLUE BUILDING. 
 
V neposlední řadě jsou součástí urbanistického konceptu parkové úpravy jižně a 
východně od objektu. Společně s atrii a s terasami v různých podlažích budovy je tak 
v projektu BLUE BUILDING navržen celý systém parkových a sadových úprav, který 
bude sloužit jak uživatelům budovy, tak také široké veřejnosti. 
 
 

Tento projekt má ambici se stát iniciátorem rozvoje celé této části Prahy 11, kde mladé 
rodiny a úspěšné firmy koexistují v koláži moderních kancelářských budov doplněné o 
funkce komerční i veřejné občanské vybavenosti. Z pohledu občanů žijících v části 
Praha 11 je projekt BLUE BUILDING přínosný hlavně kvůli vytvoření významného 
počtu velmi různorodých pracovních míst. Strategie CMC architects na městské 
senzorické úrovni nebo ve veřejném prostoru má za cíl vytvořit viditelné, 
nepřehlédnutelné, ale zároveň přátelské a moderní inspirativní prostředí. Stromy, 
fontány či umělecká díla, lavičky a osvětlení – to vše je veřejným prostorem, který 
přitáhne návštěvníky. Záměrem projektu je stimulovat veřejnou interakci s projektem 
BLUE BUILDING a vytvářet tak kvalitní pobytové i pracovní prostředí, radost a zážitky. 

Důležitým aspektem návrhu je také provázanost s pěší i automobilovou dopravou. 
Příjezd k objektu je zajištěn nově navrženým vjezdem do podzemních garáží z ulice 
Pod Chodovem. Pro pěší a cyklo je umožněn přístup k budově přes pěší lávku a dále 
skrz nově navržený parkový prostor.  

 

ARCHITEKTURA 

BLUE BUILDING byla navržena jako jednoduchý, elegantní a silný symbol inspirující 
svou elegancí, krásou a architektonickou nadčasovostí. Základní hmota stavby byla 
rozdělena v horizontálním i vertikálním směru tak, aby reagovala na kontext svého 
okolí. Cílem CMC architects bylo vytvořit jedinečnou identitu, silnou vizuální existenci 
stavby umístěné při vstupu do hlavního města. Současně nabídnout veřejné prostory 
a místa, která by přitahovala místní obyvatele a návštěvníky k interakci s BLUE 
BUILDING, která se tak stane součástí dynamiky této lokality. V okolí budovy je 
velkoryse rozvržený prostor (piazzetta a dvory) a pobytové terasy rozmístěné po celém 
objektu i na střeše. Navržené landscapingové úpravy a střešní vyhlídka, která 
při určitých příležitostech může být i veřejně přístupná, umožní veřejnosti navštívit 
a sžít se s novou dominantou jejich čtvrti. 

Budova je kompozičně rozdělena do tří objektů A, B a C, které jsou příčně propojeny. 
Objekt A má 10 nadzemních podlaží, objekt B má 11 NP a objekt C má 13 podlaží. 
Propojovací příčné objemy jsou navrženy jako osmipodlažní. V návrhu jsou dominantní 
vegetační terasy, které mají poskytnout komfort uživatelům a zaměstnancům 
kancelářský provozů. Tyto pobytové terasy jsou komponovány tak, aby nabídly 
atraktivní výhledy na navržené parkové plochy či průhledy na město a krajinu v okolí. 

Základní provozní struktura domu je tvořena čtyřmi pravidelně umístěnými vertikálními 
jádry s hygienickým zázemím. Tato jádra jsou umístěna ve středu dispozice a každé 
jádro umožňuje přístup do čtyř samostatných nájemních částí. Hlavní vstupy do 
objektu jsou umístěny v návaznosti na novou centrální piazzettu. V 1.NP jsou umístěny 
obchodní plochy, průchozí pasáž a gastro provoz, který přesahuje také do 2. NP. 
V typických podlažích jsou pak umístěny kancelářské prostory. Uvnitř jader jsou kromě 
vertikálních komunikací a prostorů pro TZB také hygienická zařízení, kuchyňky, 
serverovny a případně jednací místnosti. 
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Ve čtyřech podzemních podlažích jsou umístěny garáže, technické prostory či 
skladovací prostory pro jednotlivé nájemce. Zastřešený vjezd do garáží u jižního okraje 
pozemku z ulice Pod Chodovem bude sloužit pro automobilovou i cyklistickou dopravu. 
V projektu je uvažováno s tím, že část parkovacích stání bude v určitou večerní a noční 
denní dobu sloužit také pro parkování residentů či obecně pro veřejnost.  
 

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Záměrem navrženého konstrukčního a materiálového řešení je podtrhnout základní 
architektonické prvky prezentovaného návrhu – čistá a jednoduchá hmota budovy 
optimalizovaná dle návaznosti na své okolí, která je systematicky protkána prvky 
zeleně v místech teras a vyhlídkových míst. Klíčovým bodem bylo zvolit takové řešení, 
které zajistí flexibilní kancelářské prostory s vysokou mírou kvality pracovního 
prostředí. 

S ohledem na výše uvedenou flexibilitu a rozmanitost stavby je objekt navržen 
s univerzálním železobetonovým skeletovým nosným systémem. Hlavní konstrukční 
modul stavby je 8,1m. Odvíjí se od konstrukčního řešení fasády (2,7m) a modulového 
rozměru v podzemních podlažích (8,1 x 8,1m). V takto uspořádaném rastru je možné 
minimalizovat počet sloupů uprostřed dispozice a dosáhnout tak efektivnější a 
pružnější rozvržení jednotlivých podlaží dle požadavků konkrétního nájemce. 
Standardní stavební výška podlaží budov bude 3,8m s výjimkou přízemí, kde z důvodu 
flexibility ploch pro obchodní účely bude výška 5 m. 

Fasáda je navržena jako skleněný lehký obvodový plášť. Ochrana proti nežádoucímu 
slunečnímu svitu je řešena pomocí interiérových rolet. V místech teras je uvažováno 
s lehkými skořepinovými květníky, v místech pro větší zelené plochy je pak zvolena 
skladba plochých pochozích střech s vrstvou zeminy. Vsakování z těchto ploch se 
předpokládá do akumulační a retenční nádrže. 

 

EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

BLUE BUILDING má podle našeho názoru význam nejen vizuální a městotvorný, ale 
je i ekologickým závazkem vůči životnímu prostředí. Kromě důležitých aspektů jako je 
použití kvalitních materiálů, či bezchybné provedení fasády budovy, předpokládá 
návrh CMC architects použití dalších ekologicky přívětivých opatření, zahrnujících 
například zachycování dešťové vody pro recirkulaci, použití zelených střech jako 
tepelné izolace i pro zvýšení vsaku a snížení odtoku dešťových vod, či výsadbu 
lokálních druhů zeleně. Obecně je velké množství zelených prvků využito ke snížení 
pocitové teploty v řešeném území, zvýšení vzdušné vlhkosti a obecně ke zvýšení 
pobytové kvality v okolí navržené budovy. 

Stavba má za cíl získat certifikát  LEED, který je mezinárodně uznávaným standardem 
administrativních budov a který klade vysoký důraz na šetrný návrh nejen 
samostatného provozu budovy, ale i všech ostatních fází projektu počínaje zahájením 
vlastní výstavby.  

ÚDAJE O SOULADU ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ  

Vlastní stavební pozemek v majetku investora je součástí dvou funkčních ploch 
územního plánu: 

- SV - všeobecně smíšené 
- IZ - izolační zeleň 

 
Navrhovaná stavba (podzemní i nadzemní část) je umístěna výhradně v ploše SV, 
která je ve vlastnictví investora projektu BLUE BUILDING. 
 

Celková plocha pozemků (dle KN)  

251/85         1 600 m2  
251/84         8 318 m2 

Celkem:         9 918 m2 

 
Celková zastavěná plocha  PP      6 813 m2 

Celková zastavěná plocha  NP      3 930 m2 
 
Počet podlaží - PP        4  
Počet podlaží - NP        8-13  
 
Hrubá podlažní plocha - nadzemní (HPP)    40 990m2 
SV - plocha v majetku investora      7 725 m2 
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MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

dálnice D3 
>  České Budějovice
>> Rakousko

KAPLANOVA 
BLUE BUILDING

historické centrum 

dálnice D1
>  Brno
>>  Wien
>>> Slovensko

dálnice D11
>  Hradec Králové
>> Polsko

dálnice D8
>  Ústí nad Labem
>> Německo 

dálnice D5
>  Plzeň
>> Německo 
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SITUACE - ÚZEMNÍ PLÁN

Návrhový horizont     Vyměra: 1.5339 ha

SV - všeobecně smíšené

Hlavní využití: Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.

Přípustné využití: Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního 
členění s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská 
zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná 
nerušící výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, 
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory. 

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.

Parkovací a odstavné plochy, garáže.

Podmíněně přípustné využití: Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území de-
finovanému v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, 
parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství.

Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly 
územního plánování.



zhotovitel

1/2021
datumADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

BLUE BUILDING KAPLANOVA Off ice Star Five, spol.  s r.o.
zadavatel

METROPOLITNÍ PLÁN
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ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY

Dálnice D1
- napojení

Obchodní centrum
Chodov

Dálnice D1
- směr Brno

Stanice metra
Chodov

KAPLANOVA 
BLUE BUILDING
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SITUACE

M

navržený objekt

Legenda

páteřní komunikace

významné komunikace

dopravní připojení

vjezd garáže

trasa metra

stanice metra

zastávka BUS

izochrona metra

izochrona BUS

cyklistické trasy stávající

cyklistické trasy návrh

lávka - pěší, cyklo

pěší propojení

spádová oblast metra

Chodov
M

M
Roztyly

park

BUS 
Pod Chodovem

VJEZD 
garáže
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ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

PARKOVIŠTĚ

VEŘEJNÝ PROSTORNÁMĚSTÍ +

HL. VSTUP

PARK

PARK

PARK

PARKOVIŠTĚ POLICIE

VJEZD

27 míst

57 míst

vodní prvek

prvky VP

vodní prvek

pobytová louka

ul. KAPLANOVA
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ul. POD CHODOVEM

VJEZD GARÁŽE

ZEMNÍ VODOJEM

VSTUP
PRO PĚŠÍ

Š Š
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VSTUPNÍ LOBBY
RECEPCE

HL. VSTUP
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pasáž
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VSTUPNÍ LOBBY
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security

denní m

LOBBY

HL. VSTUP

RECEPCE

OPĚRNÁ ZEĎ

PODZEMNÍ STAVBA

HRANICE POZEMKŮ INVESTORA

PLOCHY ZELENĚ

PLOCHY ZELENĚ - OKOLÍ

ŽULOVÁ DLAŽBA - STŘEDO-  A VELKOFORMÁTOVÁ

VODNÍ PLOCHY

STROM NA KONSTRUKCI / NA TERÉNU

LAVIČKA

STROM STÁVAJÍCÍ
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URBANISTICKÁ KONCEPCE

NAVRH. TVAR

NÁVAZNOST

KOMUNIKACE

BLOKY
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1.PP- 145 stání
2.PP- 145 stání
3.PP- 145 stání
4.PP- 145 stání

---
PODZEMNÍ:   580

POVRCHOVÉ:     57
POVRCHOVÉ(PČR):     27

---
CELKEM:  664

PŮDORYS PODZEMNÍHO PODLAŽÍ

Š

Š
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PŮDORYS 1.NP

RETAIL

LOBBY, JÁDRA, TZB, SCH.,

VÝTAHY 

Š Š

Š

Š

Š

VSTUPNÍ LOBBY
RECEPCE

HL. VSTUP
HL. VSTUP

pasáž

RECEPCE

VSTUPNÍ LOBBY

RECEPCE

security

denní m

LOBBY

HL. VSTUP
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PŮDORYS STŘECHY
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10.NP
VÝŠKA ATIKY          42,5m

8.NP
VÝŠKA ATIKY           32,8m

11.NP
VÝŠKA ATIKY           46,3m

13.NP
VÝŠKA ATIKY           54m

8.NP
VÝŠKA ATIKY           32,8m

PROSTOR PRO TECHNOLÓGIE
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SCHÉMATICKÁ VIZUALIZACE- ZÁKRES DO FOTOGRAFIE


