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REFERENCE 
BOŘISLAVKA CENTRUM, Praha 6 
FIT-OUT – DATART/ETA

POPIS OBJEKTU 

BOŘISLAVKA CENTRUM je obchodní a kancelářský 
komplex, který obsahuje unikátní mix 
odpočinkových zón, zeleně, společenských a 
obchodních prostor v koexistenci s inspirativními 
kancelářemi nejvyššího standardu. 

Obchodní jednotka – DATART/ETA: nachází se 
v objektu č.5 v obchodní pasáži. 

POPIS PRACÍ 

Prostor obchodních jednotek byl předán ve stavu 
„shell & core“, kdy byly dokončeny veškeré hrubé 
obvodové konstrukce a přípojky energií a médií 
byly dotaženy na hranici obchodní jednotky. 

Na tuto hrubou stavební připravenost jsme 
navázali a zrealizovali veškeré dodávky, montáže  
a instalace nezbytné pro realizaci interiérového 
vybavení. Součástí našich dodávek byly následující 
profese: 

Architektonicko stavební: zrealizovány vnitřní SDK 
příčky a předstěny, štukové omítky, obklady stěn 
keramickými obklady, pokládka keramické dlažby, 
kazetové podhledy, výmalby a nátěry, dodávka  
a montáž interiérových dveří a zárubní. 

MaR: zrealizován řídící systém měření a regulace 
pro zajištění větrání, topení a chlazení obchodní 
jednotky prostřednictvím VZT jednotek. 

ZTI: zrealizovány rozvody vody a kanalizace z místa 
přípojného bodu pro obchodní jednotku v prostoru 
zázemí a osazena technologie pro přípravu TUV.  
Po dokončení montáží finálních povrchů bylo 
provedeno osazení a kompletace zařizovacích 
předmětů. 

UTCH: zrealizovány rozvody tepla a chladu z místa 
přípojného bodu pro obchodní jednotku a to 
včetně ovládacích armatur pro přívod chladící  
a topné vody pro VZT jednotky. 

VZT: zrealizovány rozvody VZT potrubí pro přívod 
čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného 
vzduchu, přívod a odvod vzduchu do obchodní 
jednotky zajišťují centrální jednotky Bořislavka 
Centrum; pro zajištění tepelné pohody v obchodní 
jednotce byly instalovány VZT jednotky, napojené 
na rozvody tepla a chladu (v rámci profese 6003)  

a řízené řídícím systémem MaR (v rámci profese 
6001). 

ZOTK: zrealizovány a instalovány prvky pro zajištění 
odvodu tepla a kouře v případě požáru; ve vstupní 
partii obchodní jednotky byla instalována 
gravitační kouřová zástěna a v zázemí instalovány 
mřížky pro zajištění správné cirkulace vzduchu. 

SHZ: zrealizovány úpravy a doplnění rozvodů 
stabilního hasícího zařízení vč. osazení 
sprinklerových hlavic. 

SIL: zrealizováno přívodní vedení od napojovacího 
bodu obchodní jednotky a kompletní silnoproudé 
rozvody vč. rozvaděče, kabelových tras a 
koncových prvků v obchodní jednotce; instalována 
svítidla renomovaného výrobce ZUMTOBEL  
vč. systému nouzového osvětlení. 

EPS + ERO: zrealizováno doplnění a úprava 
elektrické požární signalizace a evakuačního 
rozhlasu vč. úpravy softwarového vybavení. 

SLA: zrealizováno přívodní optické datové vedení 
vč. kabelové trasy, které bylo ukončeno v optickém 
rozvaděči ve slaboproudém RACKu.  

INVESTOR 

BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE, s.r.o. 

PROJEKTANT 

CASUA, spol. s r.o. 
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