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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNA IEK 

apod.   a podobne 

at .   a tak alej  

BOZP   bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci  

BpV   Balt po vyrovnaní - výškový systém  

CUZK  eský úrad zememera ský a katastrálny  

.   íslo  

SN   eská štátna norma  

K    Koruna eská  

m   meter  

mm   milimeter  

m²   meter štvorcový 

m³   meter kubický  

Sb.   Zbierka zákonov  

S-JTSK  súradnicový systém jednotné trigonometrické siete katastrálnej 

SO   stavebný objekt  

tzv.   takzvaný  

viz.  odvolanie  

NP  nadzemné podlažie 

ul.  ulica 

mil.  milión 

par. .  parcelné íslo 

hr.  hrúbka 

TZB  Technické zabezpe enie stavieb 
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ÚVOD 

 Témou mojej diplomovej práce je projekt „Konverzia obchodného centra“. Diplomová 

práca je vypracovaná do úrovne projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby pod a zákona 

. 183/2006 Sb. a vyhlášky . 499/2006 Sb. v znení novely , 63/2013 Sb. o dokumentaci 

staveb. 

 Vzh adom k ve kosti objektu je riešená iba as  zo stavebného celku. Celý objekt sa 

skladá z dvoch samostatne funk ných celkov SO 01 a SO 02, pri om predmetom riešenia je 

objekt SO 01. Jedná sa o rekonštrukciu dvojpodlažného objektu v ktorom sa v sú asnosti 

nachádzajú predajné a skladové plochy. Konverziou by sa malo docieli  efektívnejšieho 

využitia predajnej plochy, plnohodnotné využitie obslužných komunikácií a vytvorenie 

nových kancelárskych priestorov a hygienických zariadení. 

 Návrh objektu mení architektonický výraz stavby a dispozi né usporiadanie, ale objem 

stavby zostáva zachovaný. Návrh je v súlade s územným plánom mesta a urbanistickou 

štúdiou. Parcela na ktorej sa objekt nachádza je rovinatá a nachádza sa v centre mesta 

Myjavy. V centre mesta boli v sú asnosti realizované viaceré rekonštrukcie vrátane 

pri ahlého námestia, o prispelo k zatraktívneniu danej lokality. Daný objekt SO 01 do 

sú asnosti neprešiel žiadnou rekonštrukciou a kazí celkový vzh ad lokality. Mojim zámerom 

je preto rekonštrukcia tohoto objektu, ktorá pridá danej lokalite kladné hodnotenie verejnosti. 

 Diplomová práca sa skladá z dvoch astí, výkresovej a textovej. Textová as  sa alej 

delí do nieko kých kapitol, ktoré popisujú stavbu pod a stavebného zákona a platných 

vyhlášok. Výkresová as  tvorí dokumentáciu skutkového stavu, búracie a nové práce a 

dokumentáciu nového stavu. Výkresová as  je realizovaná v rozsahu uvedenom v zadaní 

diplomovej práce. 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKA NÉ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbe

a) Názov stavby 

Názov stavby:    Konverzia obchodného centra 

Charakter stavby:   Rekonštrukcia 

Ú el stavby:    Tvorba nových predajných a kancelárskych plôch 

b) Miesto stavby 

Miesto stavby:   Námestie M. R. Štefánika 

íslo popisné:    524  

Kraj:     Tren iansky 

Obec:     Myjava  

Katastrálne územie:   Myjava 

Parcelné íslo:    SO 01 - par. . 2043, SO 02 - par. . 2042/1 

Stupe  projektovej dokumentácie: Projekt pre realizáciu stavby 
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:      Fakulta stavená VŠB - TU Ostrava 

     Katedra pozemního stavitelství 

     Ludvíka Podéšt  1875/17 

     708 33 Ostrava - Poruba 

A.1.3 Údaje o spracovate ovi projektovej dokumentácie

Vypracoval:    Bc. Andrej Žabka 

     Hurbanova 682/6 

     907 01 Myjava, Slovensko 

A.2 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKALDOV

Podklady k dokumentácií na realizáciu stavby: 

 - Stavebná štúdia - Projekt 1 

 - Dokumentácia pre povolenie stavby - Projekt 2  

 - Katastrálne mapy a podklady 

 - Zameranie skutkového stavu 

 - Fotodokumentácia 

 - Územný plán mesta Myjava 

 - Geodetické zameranie Námestia M. R. Štefánika 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah riešeného územia 

 Celková plocha pracely . 2043 a 2042/1 predstavuje plochu 3105 m2. Z toho SO 01 

predstavuje plochu 980 m2 a SO 02 predstavuje plochu 1 330 m2.. Zvyšná plocha o výmere 

795 m2 predstavuje spevnené plochy a parkové úpravy. 
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b) Údaje o ochrane územia pod a iných právnych predpisov 

 Dotknuté územie nie je chránené pod a iných právnych predpisov. Stavebný objekt je 

mimo ochranného pásma povodia rieky Myjava, ktoré ur uje zákon . 254/2001 Sb. o vodách 

a zm n  n kterých zákonú ( vodný zákon ). 

c) Údaje o odtokových pomeroch 

 Odtokové pomery nie sú známe. Dotknuté  územie sa nachádza v rovinatom teréne a v 

sú asnosti je realizované odvodnenie daž ovej vody. Pri realizácií nového pripojenia je nutné 

posúdi  sú asnú kanaliza nú sústavu a zoh adni  odtokové pomery v danom území. 

d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou

 Územie je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou.  

e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím  

 Návrh je v súlade s územným rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 

 Návrh korešponduje s požiadavkami na využitie územia pod a zákona . 183/2006 Sb. 

o územním plánovaní a stavebním ádu a vyhláške . 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. 

Takisto je rešpektovaná vyhláška . 268/2009, o technických požadavcích na stavby. 

g) Údaje o splnení dotknutých orgánov 

 Navrhovaná stavba je v súlade so záväznými stanoviskami a vyjadreniami dotknutých 

orgánov. 

h) Zoznam výnimiek a ú av 

  Neboli udelené žiadne výnimky a ú avy. 
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i) Zoznam súvisiacich a podmie ujúcich investícií 

 K projektu nie sú nutné žiadne dopl ujúce investície. 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby 

Parcela .  

2042/1  SO 02 + spevnené plochy, obslužné komunikácie a parkové úpravy 

2043  SO 01 + spevnené plochy, obslužné komunikácie a parkové úpravy 

A.4 ÚDAJE O STAVBE

a) Nová stavba alebo zmena dokon enej stavby 

 Jedná sa o zmenu dokon enej stavby obchodného centra CENTRUM B. 

b) Ú el a užívanie stavby 

 V sú asnosti ide o stavbu obchodného centra s predajnými a skladovacími plochami. 

Návrh zmeny dokon enej stavby predstavuje zmenu dispozi ného riešenia a zmenu 

architektonického výrazu stavby. Zmena dispozi ného riešenia zahr uje tvorbu nových 

predajných a skladovacích plôch, hygienických zariadení, kancelárií a celkové vyriešenie 

vnútorných komunikácií. Bude sa jedna  o polyfunk ný objekt. 

c) Trvalá alebo do asná stavba 

 Bude sa jedna  o trvalú stavbu. 

d) Údaje o ochrane stavby pod a iných právnych predpisov 

 Stávajúca stavba nepodlieha pamiatkovej ani inej právnej ochrane. 
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e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecne technických požiadavkách 

zabezpe ujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

 Stávajúci objekt nespí a požiadavky na bezbariérové  užívanie stavieb. Na základe 

toho bolo nutné spracova  projekt, ktorý splní požiadavky na vyhlášku . 398/ 2009 Sb, o 

obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívaní staveb. 

  

 Návrh zodpovedá technickým požiadavkám na stavby a obecným požiadavkám na 

bezbariérové užívanie stavieb. 

f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek  z iných právnych 

predpisov 

 Navrhovaná stavba je v súlade so záväznými stanoviskami a vyjadreniami dotknutých 

orgánov a iných právnych predpisov. 

g) Zoznam výnimiek a ú av 

  Neboli udelené žiadne výnimky a ú avy. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavaná plocha: 980 m2 

Obstavený priestor:  7 775 m3 

1.NP

Schodisko + vstup 17,36 m2 

Kaviare  82,40 m2 

WC ženy + imobilný 4,54 m2 

WC muži + predsie  9,04 m2 

Sklad + zázemie kaviarne 16,94 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 4,66 m2 
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Predaj a 58,88 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 5,10 m2 

Sklad 2,98 m2 

Predaj a 128,16m2

Miestnos  pre zamestnancov 7,32 m2 

Sklad 6,98 m2 

Predaj a 112,16m2

Miestnos  pre zamestnancov 5,94 m2 

Sklad 10,16 m2 

Predaj a 84,58 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 6,68 m2 

Sklad 5,18 m2 

Rozvádza  6,76 m2 

Kancelária 24,34 m2 

Kancelária 25,50 m2 

Kancelária 25,60 m2 

Technická miestnos  + upratova ka 21,42 m2 

WC imobilný 4,70 m2 

WC ženy 9,55 m2 

WC muži 9,46 m2 

Schodište + vý ah 70,94 m2 

Schodište vonkajšie + vý ah 13,80 m2 

Celková užitná plocha 1.NP:   740 m2 

2.NP

Schodište vonkajšie + vý ah + balkón 99,16 m2 

Predaj a 84,87 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 6,68 m2 

Sklad 5,18 m2 

Predaj a 64,76 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 5,98 m2 

Sklad 5,18 m2 
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Predaj a 54,00 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,28 m2 

Sklad 6,92 m2 

Predaj a 58,60 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,22 m2 

Sklad 7,66 m2 

Predaj a 53,04 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,0 m2 

Sklad 6,58 m2 

Predaj a 55,92 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,28 m2 

Sklad 7,00 m2 

Chodba + schodisko + vo ná plocha 162,26m2

Kancelária 24,74 m2 

Kancelária 26,76 m2 

Kancelária 24,34 m2 

Kancelária 26,52 m2 

Kancelária 24,22 m2 

Kancelária 21,22 m2 

WC imobilný 4,62 m2 

WC ženy 9,55 m2 

WC muži 9,46 m2 

Celková užitná plocha 2.NP:        820 m 2 

  

 V jednej predajni je plánovaná kapacita 1 - 2 zamestnanci, v kancelárskych priestoroch 

je plánovaná kapacita 1 zamestnanec.  

i) Základná bilancia stavby 

 Pri realizácii stavby a pri jej užívaní vzniknú odpady a bude s nimi naložené v súlade 

so zákonom . 185/2001 a vyhláškami . 381/2001 a . 283/2001. 
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 Pri užívaní bude vznika  odpad a jeho likvidácia bude realizovaná tak, aby boli 

dodržané všetky podmienky ekologickej likvidácie. Odpady budú vyvážané v pravidelných 

intervaloch. 

Stavebné odpady

 Zatriedenie odpadu pod a 381/2001 Sb., odpady budú predané oprávnenej osobe. 

íslo názov kategória 

03 01 05 odrezky, drevený odpad 0 

15 01 02 plastové obaly a odpady 0 

15 01 01 papierové odpady 0 

17 04 05 železo a oce  0 

17 01 01 betón 0 

17 01 02 tehla 0 

17 04 11 káble 0 

17 02 01 drevo 0 

17 05 04 zemina a kame  0 

20 03 01 zmiešaný komunálny odpad 0 

 Odpady budú uložené na skládkach 

  

 Energetická trieda náro nosti budovy bude sú as ou prílohy Energetický štítok obálky 

budovy.  

j) Základné predpoklady pre výstavbu 

Stavba bude realizovaná v jednej etape. 

Predpokladaný za iatok výstavby:  Apríl 2015 

Predpokladaný koniec výstavby :  December 20165 

Predpokladaná d žka stavby:  8 mesiacov 
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k) Orienta né náklady stavby 

 Orienta né náklady na realizáciu stavby predstavujú sumu 50,8 mil. K  bez DPH 

A.5 LENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ 

ZARIADENIA

SO 01  Rekonštruovaný objekt obchodného centra + prístavba externého schodiska 

SO 02  Stávajúci objekt obchodného centra 

SO 03   Spevnené plochy 

SO 04   Rekonštrukcia inžinierskych sietí - prípojky 

SO 05   Terénne úpravy 
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B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY

a) Charakteristika stavebného pozemku 

 Stavebný pozemok sa nachádza v centre mesta Myjavy, na Námestí M. R. Štefánika, 

na parcele . 2043 a 2042/1. Pozemok o celkovej výmere 3105 m2 je rovinatý bez zlomov a 

prevýšení. Tá to plocha je v sú asnosti zastavaná riešeným objektom SO 01 a jeho funk ným 

celkom SO 02. V tejto ploche pozemkov sa nachádzajú obslužné komunikácie, spevnené 

plochy a parkové úpravy. Parcelu . 2043 a SO 01 vlastní súkromná osoba, parcelu . 2042/1 

a SO 02 vlastní Mesto Myjava. Riešené územie je z východnej strany ohrani ené obslužnou 

komunikáciou slúžiacou ako odstavná plocha a riekou Myjava. Zariadenie staveniska bude 

zrealizované na zelenej ploche zo severnej asti SO 01. Pred za iatkom rekonštrukcie budú z 

pozemku odstránené dreviny, po ukon ení prác budú realizované nové parkové úpravy. 

Stavenisko bude prístupné zo severnej asti SO 01 z okružnej križovatky na ulici                  

M. R. Štefánika. 

b) Zoznamy a závery realizovaných prieskumov a rozborov 

Osobný prieskum lokality:

 V danej lokalite boli realizované opakované prieskumy riešenej lokality, kde bol 

zistený stav daných parciel a okolitých objektov. Sú as ou prieskumov bolo zameranie SO 01 

a následne zakreslenie skutkového stavu. 

Radónový prieskum:

 Zaradenie pozemku pod a radónového indexu sa riadi §94 vyhl. .307/2002. V rámci 

školskej práce nebolo meranie radónu realizované. 

Geologický prieskum:

 V rámci diplomovej práce nebol geologický prieskum realizovaný. Z doh adaných 

materiálov a získaných informácií bolo zistené, že základové pomery sú vhodné. 
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Hydrogeologický prieskum:

 V rámci diplomovej práce nebol hydrogeologický prieskum realizovaný. 

Stavebne historický prieskum:

 Na základe získaných materiálov a informácií bolo zistené, že sa nejedná o 

pamiatkovo chránený objekt a umož uje stavebný zásah. 

c) Stávajúce ochranné a bezpe nostné pásma 

  

 Dotknuté územie nie je chránené pod a iných právnych predpisov. Stavebný objekt je 

mimo ochranného pásma povodia rieky Myjava, ktoré ur uje zákon . 254/2001 Sb. o vodách 

a zm n  n kterých zákonú ( vodný zákon ). 

d) Poloha vzh adom k záplavovému a podolovanému územiu 

Poddolovanie:

 Územie nie je na poddolovanom území, nehrozia terénne zmeny 

Záplavy:

 Územie sa nachádza v záplavovom území 1 000 ro nej vody. 

e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 

pomery v území  

 Sú asný SO 01 nemá negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky. Pri realizácií 

objektu nepríde k navýšeniu rizík na okolité stavby a pozemky. V období realizácie 

rekonštrukcie môže by  zaznamenaná vä šia hlu nos  a prašnos . Tieto negatívne vplyvy po 

ukon ení stavebných prác odznejú. Rekonštrukcia objektu prispeje iba k navýšeniu 

pozitívnych vplyvov na okolie. Stavba nijako neohrozuje život, zdravie, zdravé životné 

podmienky a majetok užívate ov, ani užívate ov okolitých stavieb. Objekt spl uje všetky 

technické požiadavky na výstavbu, ktoré sú stanovené vo vyhláške . 137/1998 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu, alej vo vyhláške . 501/2006 Sb. 
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 Odtokové pomery nie sú známe. Dotknuté  územie sa nachádza v rovinatom teréne a v 

sú asnosti je realizované odvodnenie daž ovej vody. Pri realizácií nového pripojenia je nutné 

posúdi  sú asnú kanaliza nú sústavu a zoh adni  odtokové pomery v danom území. 

f) Požiadavky na asanácie, demolácie, odstránenie drevín 

 V SO 01 bude realizovaná demolácia pod a výkresovej dokumentácie a následne bude 

realizovaná asanácia stávajúcich konštrukcií. Pred za iatkom rekonštrukcie budú z pozemku 

odstránené dreviny, po ukon ený prác budú realizované nové parkové úpravy. 

g) Požiadavka na maximálny záber po nohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov k 

plnení funkcií lesa 

 V tomto prípade nepríde k záberu po nohospodárskeho pôdneho fondu a pozemkov k 

plnení funkcií lesa, ke že sa jedná o rekonštrukciu objektu a pozemky na ktorých sa nachádza 

sú definované ako stavebné parcely. 

h) Územne technické podmienky  

  

Dopravná infraštruktúra:

 Pozemok je napojený na stávajúcu dopravnú infraštruktúru. Napojenie je realizované z 

ul. M. R. Štefánika. Spevnené komunikácie sú realizované asfaltovým kobercom. Spád je od 

komunikácie a je odvodnený kanaliza nými vpustami. Komunikácia spl uje technické 

podmienky normy SN 73 61 10. 

Kanalizácie: 

 Objekt je pripojený na stávajúcu jednotnú kanaliza nú sie  vo vlastníctve mesta 

Myjava. 

Vodovod: 

 Objekt je pripojený na stávajúcu jednotnú vodovodnú sie  vo vlastníctve mesta 

Myjava. 
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Vykurovanie a zemný plyn: 

 Objekt je pripojený na stávajúcu vykurovaciu a plynovú sústavu vo vlastníctve mesta 

Myjava. 

Elektrická energia:

 Objekt je pripojený na stávajúcu elektrickú sústavu vo vlastníctve mesta Myjava. 

i) Vecné a asové väzby stavby, podmie ujúce, vyvolané, súvisiace investície 

 Stavba bude realizovaná v jednej etape. 

Predpokladaný za iatok výstavby:  Apríl 2015 

Predpokladaný koniec výstavby :  December 2015 

Predpokladaná d žka stavby:  8 mesiacov 

Pri realizácií rekonštrukcie môžu vznikú  vyvolané investície. 

B.2CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Ú el užívania stavby, základné kapacity funk ných jednotiek

 V sú asnosti ide o stavbu obchodného centra s predajnými a skladovacími plochami. 

Návrh zmeny dokon enej stavby predstavuje zmenu dispozi ného riešenia a zmenu 

architektonického výrazu stavby. Zmena dispozi ného riešenia zahr uje tvorbu nových 

predajných a skladovacích plôch, hygienických zariadení, kancelárií a celkové vyriešenie 

vnútorných komunikácií. Bude sa jedna  o polyfunk ný objekt. 

Zastavaná plocha: 980 m2 

Obstavaný priestor:  7 775 m3 

1.NP

Schodisko + vstup 17,36 m2 

Kaviare  82,40 m2 

WC ženy + imobilný 4,54 m2 
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WC muži + predsie  9,04 m2 

Sklad + zázemie kaviarne 16,94 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 4,66 m2 

Predaj a 58,88 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 5,10 m2 

Sklad 2,98 m2 

Predaj a 128,16m2

Miestnos  pre zamestnancov 7,32 m2 

Sklad 6,98 m2 

Predaj a 112,16m2

Miestnos  pre zamestnancov 5,94 m2 

Sklad 10,16 m2 

Predaj a 84,58 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 6,68 m2 

Sklad 5,18 m2 

Rozvádza  6,76 m2 

Kancelária 24,34 m2 

Kancelária 25,50 m2 

Kancelária 25,60 m2 

Technická miestnos  + upratova ka 21,42 m2 

WC imobilný 4,70 m2 

WC ženy 9,55 m2 

WC muži 9,46 m2 

Schodište + vý ah 70,94 m2 

Schodište vonkajšie + vý ah 13,80 m2 

Celková užitná plocha 1.NP:             740 m2    

2.NP

Schodište vonkajšie + vý ah + balkón 99,16 m2 

Predaj a 84,87 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 6,68 m2 

Sklad 5,18 m2 
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Predaj a 64,76 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 5,98 m2 

Sklad 5,18 m2 

Predaj a 54,00 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,28 m2 

Sklad 6,92 m2 

Predaj a 58,60 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,22 m2 

Sklad 7,66 m2 

Predaj a 53,04 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,0 m2 

Sklad 6,58 m2 

Predaj a 55,92 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,28 m2 

Sklad 7,00 m2 

Chodba + schodisko + vo ná plocha 162,26m2

Kancelária 24,74 m2 

Kancelária 26,76 m2 

Kancelária 24,34 m2 

Kancelária 26,52 m2 

Kancelária 24,22 m2 

Kancelária 21,22 m2 

WC imobilný 4,62 m2 

WC ženy 9,55 m2 

WC muži 9,46 m2 

Celková úžitková plocha 2.NP:        820 m2 

  

 V jednej predajni je plánovaná kapacita 1 - 2 zamestnanci, v kancelárskych priestoroch 

je plánovaná kapacita 1 zamestnanec.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie

a) Urbanizmus - územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia 

 Jedná sa o stávajúci objekt, ktorý je zahrnutý v územnom pláne mesta. Urbanisticky 

dotvára vzh ad a uzavretú štruktúru námestia. Rekonštrukciou objektu sa nezasahuje do 

urbanizmu mesta, celková hmota objektu zostáva po rekonštrukcii zachovaná. 

b) Architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné riešenie 

 Zámerom architektonického riešenia bolo nadviaza  na funkcionalistický štýl stavby a 

jeho doterajšie využitie. V rámci rekonštrukcie bude zmenené a zjednodušené dispozi né 

riešenie SO 01. Pri architektonickom riešení bude zoh adnené bezbariérové spojenie 1. NP a 

2. NP, ktoré v sú asnosti nevyhovuje podmienkam bezbariérovosti. Severný poh ad bude 

realizovaný ako zelená fasáda, ktorá prispeje k zazelenaniu centra mesta, iasto ne zatieni a 

potla í dominantnú stenu objektu. Zelená fasáda bude ma  pozitívny vplyv na mikroklímu. 

Východnému poh adu budú dominova  presklené okná od podlahy v pravidelnom rastri, 

ktoré umožnia výh ad z kancelárskych priestorov na krajinotvorný prvok rieku Myjava. 

Rytmický vzh ad východnej fasády rozbije presklená plocha hlavného schodiska. Západná 

strana bude typická celo presklenými plochami, medzi nosnými prvkami skeletu. Presklené 

plochy budú plni  hlavne funkciu predajnej plochy.  

 Materiálové a farebné riešenie bude funk né a typické pre funk né plochy. Celá fasáda 

bude realizovaná jednofarebne v bielej farbe, doplnená hnedými prvkami umiestnenými v 

ur itom rasti. Ve ké sklené plochy prispejú k presvetleniu vnútorných priestorov. Hlavnými 

materiálmi bude biela samo istiaca omietka, sklo, hliník a antikora. 

B.2.3 Celkové funk né riešenie, technológia výroby

 SO 01 je jeden funk ný celok. Jednotlivé plochy budú oproti skutkovému stavu 

pozmenené a upravené tak, aby zjednodušili pohyb v budove. Všetky predajné plochy budú 

prístupné v 1. NP z  verejného chodníku a v 2. NP z balkónu, ktorý je s 1. NP spojený 

vonkajším vý ahom a schodiskom a vnútorným schodiskom. Vý ah má zabezpe ova

bezbariérový pohyb osôb. Centrálne schodisko a vý ah má hlavne zásobovaciu funkciu a 
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slúži  ako obslužná komunikácia. Kancelárske priestory v 1.NP budú prístupné ako z 

exteriéru tak z interiéru. Kancelárske priestory v 2. NP budú prístupné z obslužnej 

komunikácie v budove. Na každom poschodí sa bude nachádza  WC ženy, WC muži a 

bezbariérové WC. 

B.2.5 Bezbariérové užívanie stavby

 Stávajúci objekt  nespl uje požiadavky na bezbariérové  užívanie stavieb. Na základe 

toho bolo nutné spracova  projekt, ktorý splní požiadavky na vyhlášku . 398/ 2009 Sb, o 

obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 

  

 Stavba je navrhnutá tak, aby umož ovala bezbariérový prístup, prevádzku a bude 

realizovaná v súlade: 

Vyhláška . 398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpe ujících  

    bezbarierové užívání staveb 

 Stavba bude plne bezbariérovo prístupná. Napojenie na vonkajšie plochy je takisto 

bezbariérové, bez výškových rozdielov. V objekte je zaistený bezbariérový pohyb. Pohyb 

medzi jednotlivými podlažiami je zaistený pomocou vý ahov. Na každom poschodí sa 

nachádzajú hygienické zariadenia pre telesne postihnutých. Pohyb osôb bol spomenutý v 

odstavci  B.2.3 Celkové funk né riešenie, technológia výroby. 

B.2.5 Bezpe nos  pri užívaní stavby

 Pri návrhu boli dodržané všetky požiadavky na technické predpisy. Pri výstavbe budú 

technologické postupy dodržané v závislosti na príslušných predpisoch pre výstavbu. Pri 

realizácií stavby bude daný dôraz na použité materiály a navrhnuté konštrukcie v projektovej 

dokumentácií. Navrhnuté materiály budú zdravotne neškodné a budú spôsobilé pre daný ú el. 

Materiály a konštrukcie sú navrhnuté tak aby pri ich užívaní nemohlo prís  k úrazu 

pošmyknutím, pádom, popálením, zásahom elektrického prúdu alebo výbuchom vo vnútri 

alebo v blízkosti stavby. Priestory s výškou vä šou ako 1,2 m budú opatrené zábradlím alebo 

iným bezpe nostným opatrením. Pri používaní stavby bude kladený dôraz na pravidelné 

revízie zariadení, technológie a materiálov. 
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B.2.6 Základná charakteristika objektov

a) Stavebné riešenie 

  Objekt je riešený ako nepodpivni ený, dvojpodlažný objekt s plochou strechou. 

Stávajúci objekt bude rekonštruovaný na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. 

b) Konštruk né a materiálové riešenie 

Zemné práce:

 Pred za atím zemných prác a h benia výkopu budú realizované prípravné práce. 

Dreviny v blízkosti objektu budú odstránené. Vytý enie stavby bude realizované pod a 

výkresu vytý enia stavby v príslušnej projektovej dokumentácii. Výkop pre základovú 

konštrukciu vý ahovej šachty a externého schodiska bude realizovaný strojovo a v prípade 

potreby do is ovaný ru ne v súlade s BOZP. Výkop bude po celú dobu budovania spodnej 

asti stavby zaistený. Vy ažená hornina bude premiestnená na ur ené miesto a pri 

dokon ovacích prácach bude použitá k terénnym úpravám. Zostávajúca zemina bude 

odvezená na skládku. Výkop bude takisto zaistený proti pádu pracovníkov na stavbe. Dno 

výkopu bude spevnené zhutnením a prostým podkladovým betónom.  

Základy:

 Predpokladané základy pod a dokumentácie by mali by  kalichové pätky s rozmerom 

1 450 x 1 450 x 650 mm. Stuženie základovej konštrukcie by mali zabezpe i  základové 

stužidlá. Pod a doh adaných informácií by sa malo jedna  o základovú konštrukciu skeletu 

MS Priemstav revidovaný. Stávajúca spodná stavba bude dodato ne zateplená tepelne 

izola nými doskami EPS STABIL hr. 150 mm. 

 Nová základová konštrukcia vý ahovej šachty bude realizovaná ako základová 

monolitická doska C30/37. Základová konštrukcia externého schodiska budú základové 

pätky. Pred betonážou je nutné základovú špáru zhutni  a vytvori  drenážny vankúš o hrúbke 

100 mm. 
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Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie:

 Zvislá nosná konštrukcia je tvorená železobetónovým skeletovými st pmi MS 

Priemstav revidovaný rozmeru 450 x 450 mm. Celá konštrukcia je stužená obojstranne 

rámovými prie kami. Stropná konštrukcia je realizovaná zo železobetónových 

prefabrikovaných panelov spojených betónovou zálievkou.  

Obvodový pláš :

  Pláš  budovy tvorí výpl ové murivo zo stávajúcich plynosilikátových tvárnic hr. 350 

mm, novým výpl ovým murivom bude YTONG hr. 300 mm a výplne otvorov budú 

realizované, ako hliníkové okná a dvere s izola ným trojskolm. Celý obvodový pláš  budovy 

bude dodato ne zateplený tepelno izola nými doskami ROCKWOOL FRONTROC MAX E 

hr. 150 mm. 

Prie ky:

 Stávajúce prie ky sú realizované ako plynosilikátové tvárnice hr. 150 a 100 mm 

 Nové prie ky sú navrhnuté ako sadrokartónové o hrúbke 150 a 125 mm od firmy 

Rigips a YTONG hr. 150 mm. 

Schodište:

 Stávajúce schodisko v objekte je realizované ako železobetónový prefabrikát MS 

Priemstav revidovaný. 

 Novo navrhnuté externé schodisko je navrhnuté ako oce ové schodisko so schodovým 

stup ami z pororoštu. Bližšia špecifikácia vo výpisoch zámo níckych prvkov. 

Vý ahy:
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 Konštrukciu a typ nových vý ahov spresní dodávate ská firma. Stávajúci vý ah 

nezodpovedá novým predpisom a vyhláškam. 

Strešný pláš :

 Objekt je zastrešený jednopláš ovou plochou strechou. Odvodnenie je zabezpe ené 

pomocou štyroch vpustí, ktoré sú zvedené cez objekt. Zastrešenie novej vý ahovej šachty je 

realizované jednopláš ovou plochou strechou. Na železobetónovú spádovanú stropnú 

konštrukciu je uložená hydrizola ná fóliou Fatrafol 810.  

 Na stávajúcej streche bude odstránená stávajúca hydroizolácia. Strecha bude 

dodato ne zateplená pomocou tepelne izola ných dosiek ROCKWOOL MONROCK MAX E 

o hr. 250 mm a zaizolovaný hydroizola nou fóliou Fatrafol 810. 

Podlahy:

 Podlahy v celom objekte budú realizované ako keramická dlažba odolná vo i 

mechanickému poškodeniu a vo i mrazu.  

Úprava povrchov:

 Vonkajší povrch bude tvori  fasáda zo samo istiacej omietky Baumit NanoporTop 

HWB 43. Vnútorne povrchy budú upravené bielym náterom Primalex, hygienické zariadenia 

budú obložené keramickým obkladom do výšky 2000 mm a sadrokartónové  prie ky budú 

upravené sadrovou striekanou stierkou. Na stropných konštrukciách budú zavesené akusticko-

chladiace podh ady Rehau. 

Elektroinštalácia:

 Predpokladá sa vedenie rozvodov NN v podh adoch a prie kach. Dokumentáciu 

realizuje projektant TZB. 

Vodovod:
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 Predpokladá sa vedenie vodovodu v podh adoch a prie kach. Dokumentáciu realizuje 

projektant TZB. 

Vykurovanie:

 V objekte je navrhnuté vykurovanie a chladenie pomocou akusticko-chladiacich 

podh adov. Dokumentáciu realizuje projektant TZB. 

Vzduchotechnika:

 Dokumentáciu realizuje projektant TZB. 

c) Mechanická odolnos  a stabilita 

 Všetky nosné konštrukcie a spoje sú navrhnuté a posúdené statikom s autorizáciou. Sú 

používané materiály, ktoré spl ujú všetky atesty týkajúce sa daného použitia a sú vhodné pre 

dané použitie. 

  

Celá stavba je navrhnutá tak, aby za aženie na u pôsobiace nemalo za následok: 

 a) zrútenie stavby alebo jej asti 

 b) vä ší stupe  neprípustného pretvorenia 

 c) poškodenie iných astí stavby alebo technických zariadení alebo inštalovaného 

 vybavenia v dôsledku vä šieho pretvorenia nosnej konštrukcie 

 e) poškodenie v prípade, ke  je rozsah neúmerný pôvodnej prí ine 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení

a) Technické riešenie 

 Technické riešenie bude riešené osobou s oprávnením realizova  daný návrh. 

b) Zoznam technických a technologických zariadení. 
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 Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. Technologické riešenie bude riešené 

osobou s oprávnením realizova  daný návrh. 

B.2.8 Požiarne bezpe nostné riešenie

 Jednotlivé stavebné objekty SO 01 a SO 02 tvoria samostatné požiarne celky. Z 1. NP 

je zabezpe ený únik na vo né priestranstvo priamo z jednotlivých miestností. Medzi 1. NP a 

2. NP sú navrhnuté únikové schodištia, ktoré možno v prípade požiaru použi . Taktiež všetky 

materiály a konštrukcie musia by  volené tak, aby sp ali aktuálne platné požiarno-technické 

parametre. Podrobné riešenie požiarnej bezpe nosti nebolo predmetom riešenia diplomovej 

práce. 

 Všeobecne je však potreba zaisti : 

 a) zachovanie nosnosti a stability konštrukcie po ur itú dobu 

 b) obmedzenie rozvoja a šírenia oh a a dymu v stavbe 

 c) obmedzenie šírenia požiaru na susediacu stavbu 

 d) umožnenie evakuácie osôb a zvierat 

 e) umožnenie bezpe ného zásahu jednotiek požiarnej ochrany 

 Riešená stavba vyhovie všetkým dotknutým normám z oboru požiarnej ochrany za 

predpokladu, že budú rešpektované tieto body: 

 a)  osadenie požiarnych uzáverov s požadovanou požiarnou odolnos ou ( uzávery 

  musia ma  doložený atest výrobcu a dodací list predajcu, prípadne záväzné 

  prehlásenie dodávate skej firmy a musí obsahova  ozna enie  súlade s  

  vyhláškou .  202/1999 Sb. ) 

 b)  zaistenie, aby boli predložené revízne správy vyhradených zariadení                         

  ( elektrozariadenia, elektroinštalácia, bleskozvod, plynoinštalácia, at . ),  

  vrátane dokladov o spôsobilosti prevádzkových zariadení a atestov stavebných 

  prvkov a konštrukcií tzv. prehlásenie o zhode 

 c)  zaistenie aby predložené atesty úprav s protipožiarnou funkciou pod a zákona 

  . 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a o zmene a doplnení  

  niektorých zákonov, v znení pôvodných predpisov - akáko vek protipožiarna 

  konštrukcia, vnútorné odberné miesto atd. ( tieto prístroje budú realizované ako 

  kompletná dodávka s atestom výrobcu, realizované autorizovanou firmou ) 
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 d)  certifikáty, osved enia o oprávnení k danej innosti a prehlásenie o konkrétne 

  realizovanej práci vrátane písomného potvrdenia, že pri manipulácií s požiarne 

  bezpe nostným zariadením bolo manipulované v súlade s podmienkami  

  projektovej dokumentácie 

 e)  v súlade s § 7 vyhlášky . 246/2001 Sb. o požární prevenci, predložia osoby 

  realizujúce montáž nebo inou manipuláciu požiarne bezpe nostných zariadení 

  doklad o realizácií funk nej skúšky tohto zariadenia - tím sa potvrdí, že  

  zariadenie zodpovedá požadovaným projek ným a technickým požiadavkám  

  na ich požiarnu funkciu 

 f)  inštalácia vnútorného odberného miesta a doložením protokolu o kontrole 

  požiarneho vodovodu v súlade s harmonizovanou normou SN 73 08 07 o 

  zásobovaní požární vodou 

 g)  zaistená inštalácia autonómneho zariadenia detekcie a signalizáciou - dymové 

  sníma e 

 h) osadenie predpísaných prenosných hasiacich prístrojov 

 i) osadenie výstražných a bezpe nostných zna iek a tabuliek 

 V tesnej blízkosti objektu sú komunikácie umož ujúce príjazd a následný zásah 

požiarnych vozidiel zo vzdialenosti aspo  20 m od vstupu do objektu, ktorým je predpoklad 

vedenia požiarneho zásahu. 

B.2.10 Zásady hospodárenia s energiami

a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 

Stavba je navrhnutá tak, aby sp ala požiadavky v súlade: 

SN 73 0540-2,   tepelná ochrana budov 

Vyhláška . 148/2007 Sb.,  o energetické náro nosti budov 

 Spôsob navrhnutia stavby je taký, aby nedochádzalo k nežiaducim únikom tepla, k 

prehrievaniu stavby a zamedzeniu vzniku tepelných mostov. 
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 Tepelne technické posúdenie bolo vyhotovené pomocou programu TEPLO 2011 a 

AREA 2011. 

b) Energetická náro nos  budovy 

 Objekt spl uje požiadavky na energetickú náro nos  budovy. Energetická náro nos

budovy viz. príloha Energetický štítok obálky budovy. 

c) Posúdenie využitie alternatívnych zdrojov 

 Vykurovanie objektu bude realizované pomocou plynového kondenza ného kotla. 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavka na pracovné a komunálne 

prostredie

 Všetky priestory sú odvetrávané pomocou prirodzenej výmeny vzduchu. Denné 

osvetlenie je realizované pomocou okenných a dverných výplní. Umelé osvetlenie je 

zabezpe ené elektrickým osvetlením ktorú špecifikuje projektant TZB. Dodávka pitnej vody 

je zabezpe ená prípojkou zo stávajúceho vodovodného radu. V okolí objektu sa 

nepredpokladá zvýšený hluk. Hluk po as pracovnej doby nepresiahne hygienické limity 

stanovené príslušnými normami pre daný typ pracoviska. Konštrukcie stavby sú navrhnuté a 

budú realizované pod a projektovej dokumentácie tak, aby bolo zabránené šírenie hluku do 

vlastných priestorov budovy a do vonkajšieho prostredia. Stavba svojím charakterom 

nevyžaduje dodato né hygienické predpisy. Vzniknuté odpadné materiály, ktoré by mali za 

následok zne istenie, poškodenie a degradáciu životného prostredia, budú riadne roztriedené, 

odvezené a zlikvidované. 

 Stavba je navrhnutá a bude realizovaná v súlade: 

Zákon . 114/1992 Sb.,  o ochran  p írody a krajiny 

Zákon . 254/2001 Sb.,  o vodách 

Zákon . 185/2001 Sb.,  o odpadech 

Zákon . 86/2002 Sb.,  o ochran  ovzduší p ed zne ištujícími látkami 

SN 73 0532  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  
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   akustických vlastností stavebních výrobku 

Zákon . 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

Zákon . 309/2006 Sb., požadavky bezpe nosti  ochrany zdraví p i práci 

B.2.11. Ochrana stavby pred negatívnymi ú inkami vonkajšieho prostredia

a) Ochrana pred prenikaním radonu z podložia 

 Výskyt radonu nie je známy. Je potrebne zariadi  geologický prieskum. 

b) Ochrana pred bludnými prúdmi 

 Výskyt bludných prúdov nie je známy. Je potrebne zariadi  geologický prieskum. 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou 

 Nie je potrebný návrh opatrenia. V blízkosti objektu sa nepredpokladá zvýšená 

technická seizmicita. 

d) Ochrana pred hlukom 

 V okolí objektu sa nepredpokladá zvýšený hluk. Hluk po as pracovnej doby 

nepresiahne hygienické limity stanovené príslušnými normami pre daný typ pracoviska. 

Konštrukcie stavby sú navrhnuté a budú realizované pod a projektovej dokumentácie tak, aby 

bolo zabránené šírenie hluku do vlastných priestorov budovy a do vonkajšieho prostredia. 

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná v súlade: 

SN 73 0532  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

   akustických vlastností stavebních výrobku 

e) Protipovod ové opatrenia 
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 Objekt sa nachádza v záplavovom území 1 000 ro nej vody. Miera rizika a následne 

zabezpe enie je predmetom riešenia osôb na to spôsobilých. 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúry

a) Pripojovacie miesta technickej infraštruktúr 

 Stávajúci objekt je pripojený na technickú infraštruktúru. Nie je potrebné realizova

nové prípojné body.  

b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a d žky 

 Stávajúci objekt je pripojený na technickú infraštruktúru. V rekonštruovanom objektu 

sa nebude zvyšova  spotreba energií, preto nie je potrebné návrh nových prípojných bodov a 

prepo ítavanie kapacity. 

B.4 Dopravné riešenie

a) Popis dopravného riešenia 

 Dopravné riešenie je v danom území vyriešené, ke že sa jedná o rekonštrukciu 

stávajúceho objektu nepredpokladá sa navýšenie kapacity. 

b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú štruktúru

 Riešené územie je v sú asnosti pripojené na dopravnú infraštruktúru z okružnej 

križovatky na Ulici M. R. Štefánika 

c) Doprava statická 

 Statická doprava je v sú asnosti na danom území vyriešená a spl uje kapacitné 

požiadavky pri ahlých objektov. 
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d) Pešie a cyklistické trasy 

 Cyklistické trasy sa v danej lokalite nevyskytujú. Stávajúce pešie trasy budú zahrnuté 

do finálnych úprav okolia. Bude sa jedna  o výmenu vrchnej vrstvy liateho asfaltu za 

zámkovú dlažbu. 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav

a) Terénne úpravy 

 Pred realizáciou stavby budú odstránené dreviny v blízkosti stavby brániace realizácií 

rekonštrukcie. Po dokon ený stavebných prác budú realizované terénne úpravy a výsadba 

nového vegeta ného porastu. 

b) Použité vegeta né prvky 

 Na finálne terénne úpravy budú použité okrasné dreviny, zemina bude zahumusovaná 

a následne bude realizovaný výsev trávnatého koberca. 

c) Biotechnické opatrenia 

  

 Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 

B.6  Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana

a) Vplyv stavby na životné prostredie 

 Prevádzkou objektu vzniká komunálny odpad, ktorý je potrebné odstráni . To je 

vyriešené kontajnermi na komunálny odpad. Budova ako samotná nemá negatívny vplyv na 

životné prostredie, hlavne hluk, škodlivé exhaláty, otrasy, teplo, prach, zápach, zne istenie 

vôd a pozemných komunikácii neprekra ujú limity uvedené v príslušných predpisoch. Stavba 

je navrhnutá tak, že nebude zdrojom narušenia životného prostredia po celú dobu svojej 

životnosti. 
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b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu 

 Budova nenarušuje ani nezasahuje do chránených prírodných pásiem a nevytvára ani 

nový zdroj zne istenia životného prostredia. Vzniknuté odpadné materiály, ktoré by mali za 

následok zne istenie, poškodenie a degradáciu životného prostredia, budú riadne roztriedené, 

odvezené a zlikvidované. 

 Stavba je navrhnutá a bude realizovaná v súlade: 

Zákon . 114/1992 Sb.,  o ochran  p írody a krajiny 

Zákon . 254/2001 Sb.,  o vodách 

Zákon . 185/2001 Sb.,  o odpadech 

Zákon . 86/2002 Sb.,  o ochran  ovzduší p ed zne ištujícími látkami 

c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

 Stavba sa nenachádza blízkosti sústavy chránených území Natura 2000. Stavba nemá 

vplyv na Natura 2000 

d) Návrh zoh adnia podmienok zo záveru zis ovacieho konania alebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodlieha posúdeniu EIA. Screenig a záver screeningu bude sú as ou prílohy 

e) Navrhované ochranné a bezpe nostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany 

pod a iných právnych predpisov 

 Dotknuté územie nie je chránené pod a iných právnych predpisov. Stavebný objekt je 

mimo ochranného pásma povodia rieky Myjava, ktoré ur uje zákon . 254/2001 Sb. o vodách 

a zm n  n kterých zákonú ( vodný zákon ). 

B.7 Ochrana obyvate stva
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 Objekt nebude ma  negatívny vplyv na obyvate stvo, takže nevyžaduje zvláštnu 

ochranu. V prípade nepredpokladaného havarijného stavu v mieste stavby sa predpokladá 

zásah za použitia verejných prostriedkov ochrany obyvate stva. 

B.8 Zásady organizácie výstavby

a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

 Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt neboli v rámci diplomovej práci 

predmetom riešenia. Nutné vytvori  položkový rozpo et. 

b) Odvodnenie staveniska 

 Odvodnenie staveniska bude realizované stávajúcou kanaliza nou sústavou ktorá sa v 

danom území vyskytuje. Základové konštrukcie nebudú realizované, preto nie je potrebné 

odvodnenie stavebnej jamy. 

c) Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

 Zariadenie staveniska bude zrealizované na zelenej ploche zo severnej asti SO 01. 

Stavenisko je prístupné zo severnej asti SO 01 z okružnej križovatky na ulici M. R. 

Štefánika. 

d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 

 Odpadové stavebné materiály, ktoré vzniknú pri stavbe a mali by za následok 

zne istenie, poškodenie a degradáciu životného prostredia pri výstavbe, budú riadne 

roztriedené, odvezené a likvidované pod a nariadení. 

Bilancia odpadových látok:
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 Pri realizácii stavby a pri jej užívaní vzniknú odpady a bude s nimi naložené v súlade 

so zákonom . 185/2001 a vyhláškami . 381/2001 a . 283/2001. 

 Pri užívaní bude vznika  odpad a jeho likvidácia bude realizovaná tak, aby boli 

dodržané všetky podmienky ekologickej likvidácie. Odpady budú vyvážané v pravidelných 

intervaloch. 

Stavebné odpady

 Zatriedenie odpadu pod a 381/2001 Sb., odpady budú predané oprávnenej osobe. 

íslo názov kategória 

03 01 05 odrezky, drevený odpad 0 

15 01 02 plastové obaly a odpady 0 

15 01 01 papierové odpady 0 

17 04 05 železo a oce  0 

17 01 01 betón 0 

17 01 02 tehla 0 

17 04 11 káble 0 

17 02 01 drevo 0 

17 05 04 zemina a kame  0 

20 03 01 zmiešaný komunálny odpad 0 

 Odpady budú uložené na skládkach 

e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiacu asanáciu, demoláciu, odstránenie 

drevín 

 V SO 01 bude realizovaná demolácia pod a výkresovej dokumentácie a následne bude 

realizovaná asanácia stávajúcich konštrukcií. Pred za iatkom rekonštrukcie budú z pozemku 

odstránené dreviny, po ukon ený prác budú realizované nové parkové úpravy. 

f) Maximálny záber pre stavenisko  
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 Zariadenie staveniska bude zrealizované na zelenej ploche zo severnej asti SO 01. 

Vyžaduje minimálny záber pre zariadenie staveniska.

g) Maximálne vyprodukované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia 

 Maximálne vyprodukované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe neboli 

predmetom riešenia diplomovej práce. likvidácia odpadov bude realizovaná pod a odstavca 

d). 

h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponie zemín 

 Bilancia zemných práci, požiadavky na prísun alebo deponie zemín neboli predmetom 

riešenia diplomovej práce. 

i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 Pri realizácií stavby môže prís  k navýšeniu hladiny hluku, vibrácie a prašnosti. Jedná 

sa o do asný jav. Stavba nenarušuje ani nezasahuje do chránených prírodných pásiem a 

nevytvára ani nový zdroj zne istenia životného prostredia. Vzniknuté odpadové materiály, 

ktoré by mali za následok zne istenie, poškodenie a degradáciu životného prostredia, budú 

riadne roztriedené, odvezené a zlikvidované. 

 Stavba je navrhnutá a bude realizovaná v súlade: 

Zákon . 114/1992 Sb.,  o ochran  p írody a krajiny 

Zákon . 254/2001 Sb.,  o vodách 

Zákon . 185/2001 Sb.,  o odpadech 

Zákon . 86/2002 Sb.,  o ochran  ovzduší p ed zne ištujícími látkami 

j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
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Ochrana zdravia a bezpe nosti pracovníkov bude v súlade: 

Zákon . 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

Zákon . 309/2006 Sb., požadavky bezpe nosti  ochrany zdraví p i práci 

 Všetci pracovníci na stavbe budú preškolení predpísanými predpismi BOZP a budú 

vybavení predpísanými ochrannými pracovnými prostriedkami a pomôckami v závislosti na 

vykonávanej innosti. Jednotlivé stavebné práce budú realizované osobami na to ur enými. 

Celá stavba bude oplotená a zaistená proti vniknutiu neoprávnených osôb na stavenisko. 

k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

 Stávajúci objekt  nespl uje požiadavky na bezbariérové  užívanie stavieb. Na základe 

toho bolo nutné spracova  projekt, ktorý splní požiadavky na vyhlášku . 398/ 2009 Sb, o 

obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívaní staveb. 

  

 Stavba je navrhnutá tak, aby umož ovala bezbariérový prístup, prevádzku a bude 

realizovaná v súlade: 

Vyhláška . 398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpe ujících  

    bezbarierové užívání staveb 

 Stavba bude plne bezbariérovo prístupná. Napojenie na vonkajšie plochy je takisto 

bezbariérové, bez výškových rozdielov. V objekte je zaistený bezbariérový pohyb. Pohyb 

medzi jednotlivými podlažiami je zaistený pomocou vý ahov. Na každom poschodí sa 

nachádzajú hygienické zariadenia pre telesne postihnutých. Pohyb osôb bol spomenutý v 

odstavci  B.2.3 Celkové funk né riešenie, technológia výroby. 

l) Zásady pre dopravne inžinierske opatrenia 

 Po as realizácie stavby je nutné zabezpe i  bezpe ný výjazd vozidiel zo stavby. 

Dokumentáciu dopravného riešenia vypracuje osoba s platným oprávením. 
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m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby 

 Pri realizácií stavby je nutné dodrža  prepísané technické a technologické predpisy. 

Stavba nevyžaduje stanovenie špeciálnych podmienok.

h) Postup výstavby, rozhodujúce termíny 

Stavba bude realizovaná v jednej etape. 

Predpokladaný za iatok výstavby:  Apríl 2015 

Predpokladaný koniec výstavby :  December 2015 

Predpokladaná d žka stavby:  8 mesiacov 
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C SITUA NÉ VÝKRESY 

C.1 SITUA NÝ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZ AHOV

 Vzh adom k tomu že sa jedná rekonštrukciu existujúcej stavby a jej zmeny nemajú 

vplyv na širšieho okolia, nie je nutné rieši  situa ný výkres širších vz ahov, 

C.2 CELKOVÝ SITUA NÝ VÝRES

 Vzh adom k riešeniu ve kosti objektu nie je nutné rieši  celkový situa ný výkres. 

Hlavné body z celkovej situácie budú zanesené v koordina nej situácií. 

C.3 KOORDINA NÝ SITUA NÝ VÝKRES

 Koordina ný výkres bude sú as ou výkresovej dokumentácie pod íslom výkresu 

C.3.1 a C.3.2 
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D.1 DOKUMENÁCIA OBJEKTU A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH  ZARIADENÍ 

D.1 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

a) Technická správa 

a.1) Ú el objektu, funk ná nápl , kapacitné údaje 

  

 V sú asnosti ide o stavbu obchodného centra s predajnými a skladovacími plochami. 

Návrh zmeny dokon enej stavby predstavuje zmenu dispozi ného riešenia a zmenu 

architektonického výrazu stavby. Zmena dispozi ného riešenia zahr uje tvorbu nových 

predajných a skladovacích plôch, hygienických zariadený, kancelárií a celkové vyriešenie 

vnútorných komunikácií. Bude sa jedna  o polyfunk ný objekt. 

Zastavaná plocha: 980 m2 

Obstavený priestor:  7 775 m3 

1.NP

Schodisko + vstup 17,36 m2 

Kaviare  82,40 m2 

WC ženy + imobilný 4,54 m2 

WC muži + predsie  9,04 m2 

Sklad + zázemie kaviarne 16,94 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 4,66 m2 

Predaj a 58,88 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 5,10 m2 

Sklad 2,98 m2 

Predaj a 128,16m2

Miestnos  pre zamestnancov 7,32 m2 

Sklad 6,98 m2 
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Predaj a 112,16m2

Miestnos  pre zamestnancov 5,94 m2 

Sklad 10,16 m2 

Predaj a 84,58 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 6,68 m2 

Sklad 5,18 m2 

Rozvádza  6,76 m2 

Kancelária 24,34 m2 

Kancelária 25,50 m2 

Kancelária 25,60 m2 

Technická miestnos  + upratova ka 21,42 m2 

WC imobilný 4,70 m2 

WC ženy 9,55 m2 

WC muži 9,46 m2 

Schodište + vý ah 70,94 m2 

Schodište vonkajšie + vý ah 13,80 m2 

Celková užitná plocha 1.NP:    740 m2    

2.NP

Schodište vonkajšie + vý ah + balkón 99,16 m2 

Predaj a 84,87 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 6,68 m2 

Sklad 5,18 m2 

Predaj a 64,76 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 5,98 m2 

Sklad 5,18 m2 

Predaj a 54,00 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,28 m2 

Sklad 6,92 m2 

Predaj a 58,60 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,22 m2 

Sklad 7,66 m2 
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Predaj a 53,04 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,0 m2 

Sklad 6,58 m2 

Predaj a 55,92 m2 

Miestnos  pre zamestnancov 7,28 m2 

Sklad 7,00 m2 

Chodba + schodisko + vo ná plocha 162,26m2

Kancelária 24,74 m2 

Kancelária 26,76 m2 

Kancelária 24,34 m2 

Kancelária 26,52 m2 

Kancelária 24,22 m2 

Kancelária 21,22 m2 

WC imobilný 4,62 m2 

WC ženy 9,55 m2 

WC muži 9,46 m2 

Celková užitná plocha 2.NP:        820 m2 

  

 V jednej predajni je plánovaná kapacita 1 - 2 zamestnanci, v kancelárskych priestoroch 

je plánovaná kapacita 1 zamestnanec.  

a.2) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi né riešenie 

 Zámerom architektonického riešenia bolo nadviaza  na funkcionalistický štýl stavby a 

jeho doterajšie využitie. V rámci rekonštrukcie bude zmenené a zjednodušené dispozi né 

riešenie SO 01. Pri architektonickom riešení bude zoh adnené bezbariérové spojenie 1. NP a 

2. NP, ktoré v sú asnosti nevyhovuje podmienkam bezbariérovosti. Severný poh ad bude 

realizovaný ako zelená fasáda, ktorá prispeje k zazelenaniu centra mesta, iasto ne zatieni a 

potla í dominantnú stenu objektu. Zelená fasáda bude ma  pozitívny vplyv na mikroklímu. 

Východnému poh adu budú dominova  presklené okná od podlahy v pravidelnom rastri, 

ktoré umožnia výh ad z kancelárskych priestorov na krajinotvorný prvok rieku Myjava. 

Rytmický vzh ad východnej fasády rozbije presklená plocha hlavného schodiska. Západná 
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strana bude typická celo presklenými plochami, medzi nosnými prvkami skeletu. Presklené 

plochy budú plni  hlavne funkciu predajnej plochy.  

 Materiálové a farebné riešenie bude funk né a typické pre funk né plochy. Celá fasáda 

bude realizovaná jednofarebne v bielej farbe, doplnená hnedými prvkami umiestnenými v 

ur itom rasti. Ve ké sklené plochy prispejú k presvetleniu vnútorných priestorov. Hlavnými 

materiálmi bude biela samo istiaca omietka, sklo, hliník a antikora. 

a.3) Celkové funk né riešenie, technológia výroby 

 SO 01 je jeden funk ný celok. Jednotlivé plochy budú oproti skutkovému stavu 

pozmenené a upravené tak, aby zjednodušili pohyb v budove. Všetky predajné plochy budú 

prístupné v 1. NP z  verejného chodníka a v 2. NP z balkóna, ktorý je s 1. NP spojený 

vonkajším vý ahom a schodiskom a vnútorným schodiskom. Vý ah má zabezpe ova

bezbariérový pohyb osôb. Centrálne schodisko a vý ah má hlavne zásobovaciu funkciu a 

slúži  ako obslužná komunikácia. Kancelárske priestory v 1.NP budú prístupné ako exteriéru 

tak z interiéru. Kancelárske priestory v 2. NP budú prístupné z obslužnej komunikácie v 

budove. Na každom poschodí sa bude nachádza  WC ženy, WC muži a bezbariérové WC. 

a.4) Bezbariérové užívanie stavby 

 Stávajúci objekt  nesp a požiadavky na bezbariérové  užívanie stavieb. Na základe 

toho bolo nutné spracova  projekt, ktorý splní požiadavky na vyhlášku . 398/ 2009 Sb, o 

obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívaní staveb. 

  

 Stavba je navrhnutá tak, aby umož ovala bezbariérový prístup, prevádzku a bude 

realizovaná v súlade: 

Vyhláška . 398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpe ujících  

    bezbarierové užívání staveb 

 Stavba bude plne bezbariérovo prístupná. Napojenie na vonkajšie plochy je takisto 

bezbariérové, bez výškových rozdielov. V objekte je zaistený bezbariérový pohyb. Pohyb 

medzi jednotlivými podlažiami je zaistený pomocou vý ahov. Na každom poschodí sa 
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nachádzajú hygienické zariadenia pre telesne postihnutých. Pohyb osôb bol spomenutý v 

odstavci  a.3 Celkové funk né riešenie, technológia výroby. 

a.5) Konštruk né a stavebno technické riešenie a technické vlastnosti stavby 

  

 Objekt je riešený ako nepodpivni ený, dvojpodlažný objekt s plochou strechou. 

Stávajúci objekt bude rekonštruovaný na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. 

  

 Stávajúci objekt je realizovaný ako železo-betónový montovaný skelet MS Priemstav 

revidovaný. 

Zemné práce:

 Pred za atím zemných prác a h bení výkopu budú realizované prípravné práce. 

Dreviny v blízkosti objektu budú odstránené. Vytý enie stavby bude realizované pod a 

výkresu vytý enia stavby v príslušnej projektovej dokumentácii. Výkop pre základovú 

konštrukciu vý ahovej šachty a externého schodiska bude realizovaný strojovo a v prípade 

potreby do is ovaný ru ne v súlade s BOZP. Výkop bude po celú dobu budovania spodnej 

asti stavby zaistený. Vy ažená hornina bude premiestnená na ur ené miesto a pri 

dokon ovacích prácach bude použitá k terénnym úpravám. Zostávajúca zemina bude 

odvezená na skládku. Výkop bude takisto zaistený proti pádu pracovníkov na stavbe. Dno 

výkopu bude spevnené zhutnením a prostým podkladovým betónom.  

Základy:

 Predpokladané základy pod a dokumentácie by mali by  kalichové pätky s rozmerom 

1 450 x 1 450 x 650 mm. Stuženie základovej konštrukcie by mali zabezpe i  základové 

stužidlá. Pod a doh adaných informácií by sa malo jedna  o základovú konštrukciu skeletu 

MS Priemstav revidovaný. Stávajúca spodná stavba bude dodato ne zateplená tepelne 

izola nými doskami EPS STABIL hr. 150 mm. 

 Nová základová konštrukcia vý ahovej šachty bude realizovaná ako základová 

monolitická doska C30/37. Základová konštrukcia externého schodiska budú základové 
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pätky. Pred betonážou je nutné základovú špáru zhutni  a vytvori  drenážny vankúš o hrúbke 

100 mm. 

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie:

 Zvislá nosná konštrukcia je tvorená železobetónovým skeletovými st pmi MS 

Priemstav revidovaný rozmeru 450 x 450 mm. Celá konštrukcia je stužená obojstranne 

rámovými prie lami. Stropná konštrukcia je realizovaná zo železobetónových 

prefabrikovaných spojených betónovou zálievkou.  

Obvodový pláš :

  Pláš  budovy tvorí výpl ové murivo zo stávajúcich plynosilikátových tvárnic hr. 350 

mm, novým výpl ovým murivom bude YTONG hr. 300 mm a výplne otvorov budú 

realizované, ako hliníkové okná a dvere s izola ným trojskolm. Celý obvodový pláš  budovy 

bude dodato ne zateplený tepelno izola nými doskami ROCKWOOL FRONTROC MAX E 

hr. 150 mm. 

Prie ky:

 Stávajúce prie ky sú realizované ako plynosilikátové tvárnice hr. 150 a 100 mm 

 Nové prie ky sú navrhnuté ako sadrokartónové o hrúbke 150 a 125 mm od firmy 

Rigips a YTONG hr. 150 mm. 

Schodište:

 Stávajúce schodisko v objekte je realizované ako železobetónový prefabrikát MS 

Priemstav revidovaný. 

 Novo navrhnuté externé schodisko je navrhnuté ako oce ové schodisko so schodovým 

stup ami z pororoštu. Bližšia špecifikácia vo výpisoch zámo níckych prvkov. 
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Vý ahy:

 Konštrukciu a typ nových vý ahov spresní dodávate ská firma. Stávajúci vý ah 

nezodpovedá novým predpisom a vyhláškam. 

Strešný pláš :

 Objekt je zastrešený jednopláš ovou plochou strechou. Odvodnenie je zabezpe ené 

pomocou štyroch vpustí, ktoré sú zvedené cez objekt. Zastrešenie novej vý ahovej šachty je 

realizované jednopláš ovou plochou strechou. Na železobetónovú spádovanú stropnú 

konštrukciu je uložená hydrizola ná fóliou Fatrafol 810.  

 Na stávajúcej streche bude odstránená stávajúca hydroizolácia. Strecha bude 

dodato ne zateplená pomocou tepelne izola ných dosiek ROCKWOOL MONROCK MAX E 

o hr. 250 mm a zaizolovaný hydroizola nou fóliou Fatrafol 810. 

Podlahy:

 Podlahy v celom objekte budú realizované ako keramická dlažba odolná vo i 

mechanickému poškodeniu a vo i mrazu.  

Úprava povrchov:

 Vonkajší povrch bude tvori  fasáda zo samo istiacej omietky Baumit NanoporTop 

HWB 43. Vnútorne povrchy budú upravené bielym náterom Primalex, hygienické zariadenia 

budú obložené keramickým obkladom do výšky 2000 mm a sadrokartónové  prie ky budú 

upravené sadrovou striekanou stierkou. Na stropných konštrukciách budú zavesené akusticko-

chladiace podh ady Rehau. 

Elektroinštalácia:

 Predpokladá sa vedenie rozvodov NN v podh adoch a prie kach. Dokumentáciu 

realizuje projektant TZB. 
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Vodovod:

 Predpokladá sa vedenie vodovodu v podh adoch a prie kach. Dokumentáciu realizuje 

projektant TZB. 

Vykurovanie:

 V objekte je navrhnuté vykurovanie a chladenie pomocou akusticko-chladiacich 

podh adov. Dokumentáciu realizuje projektant TZB. 

Vzduchotechnika:

 Dokumentáciu realizuje projektant TZB. 

Mechanická odolnos  a stabilita

 Všetky nosné konštrukcie a spoje sú navrhnuté a posúdené statikom s autorizáciou. Sú 

používané materiály, ktoré spl ujú všetky atesty týkajúce sa daného požitia a sú vhodné pre 

dané použitie. 

  

Celá stavba je navrhnutá tak, aby za aženie na u pôsobiace nemalo za následok: 

 a) zrútenie stavby alebo jej asti 

 b) vä ší stupe  neprípustného pretvorenia 

 c) poškodenie iných astí stavby alebo technických zariadení alebo inštalovaného 

 vybavenia v dôsledku vä šieho pretvorenia nosnej konštrukcie 

 e) poškodenie v prípade, ke  je rozsah neúmerný pôvodnej prí ine 

a.6) Bezpe nos  pri užívaní stavby, ochrana zdravia a pracovného prostredia 

 Pri návrhu boli dodržané všetky požiadavky na technické predpisy. Pri výstavbe budú 

technologické postupy dodržané v závislosti na príslušných predpisoch pre výstavbu. Pri 

realizácií stavby bude daný dôraz na použité materiály a navrhnuté konštrukcie v projektovej 

dokumentácií. Navrhnuté materiály budú zdravotne neškodné a budú spôsobilé pre daný ú el. 
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Materiály a konštrukcie sú navrhnuté tak aby pri ich užívaní nemohlo prís  k úrazu 

pošmyknutím, pádom, popálením, zásahom elektrického prúdu alebo výbuchom vo vnútri 

alebo v blízkosti stavby. Priestory s výškou vä šou ako 1,2 m budú opatrené zábradlím alebo 

iným bezpe nostným opatrením. Pri používaní stavby bude kladený dôraz na pravidelné 

revízie zariadení, technológie a materiálov. 

Ochrana zdravia a bezpe nosti pracovníkov bude v súlade: 

Zákon . 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

Zákon . 309/2006 Sb., požadavky bezpe nosti  ochrany zdraví p i práci 

a.7) Stavebná fyzika - tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika / hluk, vibrácie - 

popis riešenia, zásady hospodárenia energiami, ochrana stavby pred negatívnymi ú inkami 

vonkajšieho prostredia 

Stavebná fyzika:

 Objekt sp a požiadavky na energetickú náro nos  budovy. Energetická náro nos

budovy viz. príloha Energetický štítok obálky budovy.  

 Všetky priestory sú odvetrávané pomocou prirodzenej výmeny vzduchu. Denné 

osvetlenie dostato né a realizované pomocou okenných a dverných výplní. Objekt je svojou 

polohou orientovaný z juhu na sever, o prispieva k dostato nému dennému oslneniu. Umelé 

osvetlenie je zabezpe ené elektrickým osvetlením ktoré špecifikuje projektant TZB. Dodávka 

pitnej vody je zabezpe ená prípojkou zo stávajúceho vodovodného radu. V okolí objektu sa 

nepredpokladá zvýšený hluk. Hluk po as pracovnej doby nepresiahne hygienické limity 

stanovené príslušnými normami pre daný typ pracoviska. Konštrukcie stavby sú navrhnuté a 

budú realizované pod a projektovej dokumentácie tak, aby bolo zabránené šírenie hluku do 

vlastných priestorov budovy a do vonkajšieho prostredia. Stavba svojím charakterom 

nevyžaduje dodato né hygienické predpisy.  

Stavba je navrhnutá tak, aby spl ovala požiadavky v súlade: 

SN 73 0540-2,   tepelná ochrana budov 
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Vyhláška . 148/2007 Sb.,  o energetické náro nosti budov 

SN 73 0532  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

   akustických vlastností stavebních výrobku 

Zákon . 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

Zákon . 309/2006 Sb., požadavky bezpe nosti  ochrany zdraví p i práci 

Ochrana pred negatívnymi ú inkami vonkajšieho prostredia:

a) Ochrana pred prenikaním radonu z podložia 

 Výskyt radonu nie je známy. Je potrebne zariadi  geologický prieskum. 

b) Ochrana pred bludnými prúdmi 

 Výskyt bludných prúdov nie je známy. Je potrebne zariadi  geologický prieskum. 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou 

 Nie je potrebný návrh opatrenia. V blízkosti objektu sa nepredpokladá zvýšená 

technická seizmicita. 

d) Ochrana pred hlukom 

 V okolí objektu sa nepredpokladá zvýšený hluk. Hluk po as pracovnej doby 

nepresiahne hygienické limity stanovené príslušnými normami pre daný typ pracoviska. 

Konštrukcie stavby sú navrhnuté a budú realizované pod a projektovej dokumentácie tak, aby 

bolo zabránené šírenie hluku do vlastných priestorov budovy a do vonkajšieho prostredia. 

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná v súlade: 

SN 73 0532  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

   akustických vlastností stavebních výrobku 
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e) Protipovod ové opatrenia 

  

 Objekt sa nachádza v záplavovom území 1 000 ro nej vody. Miera rizika a následne 

zabezpe enie je predmetom riešenia osôb na to spôsobilých. 

a.8) Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 

 Jednotlivé stavebné objekty SO 01 a SO 02 tvoria samostatné požiarne celky. Z 1. NP 

je zabezpe ený únik na vo né priestranstvo priamo z jednotlivých miestností. Medzi 1. NP a 

2. NP sú navrhnuté únikové schodištia, ktoré možno v prípade požiaru použi . Taktiež všetky 

materiály a konštrukcie musia by  volené tak, aby sp ali aktuálne platné požiarno-technické 

parametre. Podrobné riešenie požiarnej bezpe nosti nebolo predmetom riešenia diplomovej 

práce. 

 Všeobecne je však potrebné zaisti : 

 a) zachovanie nosnosti a stability konštrukcie po ur itú dobu 

 b) obmedzenie rozvoja a šírenia oh a a dymu v stavbe 

 c) obmedzenie šírenia požiaru na susediacu stavbu 

 d) umožnenie evakuácie osôb a zvierat 

 e) umožnenie bezpe ného zásahu jednotiek požiarnej ochrany 

 Riešená stavba vyhovuje všetkým dotknutým normám z oboru požiarnej ochrany. 

a.9) Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov a o požadovanej akosti realizácie 

 Pri realizácií stavby je nutné dodrža  prepísané technické a technologické predpisy. 

Stavba nevyžaduje stanovenie špeciálnych podmienok. Pri zabudovaných a použitých 

materiáloch je nutné doloži  ISO certifikát kvality. 

a.10) Popis netradi ných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek na realizáciu 

a akos  navrhnutých konštrukcií 

 Pri realizácií nie sú predpokladane netradi ne postupy práce. Pokia  sa vyskytne 

nutnos  využi  netradi ný technologický postup bude ho môc  vykonáva  iba osoba spôsobilá 

s osved ením na vykonávanie danej innosti. 
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a.11) Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zais ujúce zhotovenie stavby 

 Za vypracovanie projektovej dokumentácie je zodpovedný projektant. Projektant musí 

by  autorizovaný v odbore pre ktorý je oprávnený vypracova  projektovú dokumentáciu. 

Projektová dokumentácia musí by  opatrená podpisom a razítkom oprávnenej osoby. 

a.12) Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií a prípadných meraní a 

skúšok 

 Požiadavky na kontroly a skúšky budú definované v zmluve o dielo. 

b) Výkresová as

 Výkresová as  bude doložená samostatne v prílohách pod a dohodnutého rozsahu a 

obsahu 

Zoznam výkresovej asti 

D.1.1 Základy - stávajúci stav 

D.1.2 Pôdorys 1.NP- stávajúci stav 

D.1.3 Pôdorys 2.NP- stávajúci stav 

D.1.4 Rez - stávajúci stav 

D.1.5 Pôdorys stropu medzi 1.NP a 2.NP - stávajúci stav 

D.1.6 Konštrukcia strechy - stávajúci stav 

D.1.7 Pôdorys strechy - stávajúci stav 

D.1.8 Poh ady - stávajúci stav 

D.2.1 Základy - búracie práce 

D.2.2 Pôdorys 1.NP- búracie práce 

D.2.3 Pôdorys 2.NP- búracie práce 

D.2.4 Rez - búracie práce 

D.2.5 Pôdorys stropu medzi 1.NP a 2.NP - búracie práce 
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D.2.6 Konštrukcia strechy - búracie práce 

D.2.7 Pôdorys strechy - búracie práce 

D.3.1 Základy - nové práce 

D.3.2 Pôdorys 1.NP- nové práce 

D.3.3 Pôdorys 2.NP- nové práce 

D.3.4 Rez - nové práce 

D.3.5 Pôdorys stropu medzi 1.NP a 2.NP - nové práce

D.3.6 Konštrukcia strechy - nové práce 

D.3.7 Pôdorys strechy - nové práce 

D.4.1 Základy - navrhovaný stav 

D.4.2 Pôdorys 1.NP- navrhovaný stav 

D.4.3 Pôdorys 2.NP- navrhovaný stav 

D.4.4 Rez - navrhovaný stav 

D.4.5 Pôdorys stropu medzi 1.NP a 2.NP - navrhovaný stav 

D.4.6 Konštrukcia strechy - navrhovaný stav 

D.1.7 Pôdorys strechy - navrhovaný stav 

D.4.8 Poh ady - navrhovaný stav 

D.4.9 Poh ady - navrhovaný stav 

c) Dokumenty podrobností 

D.5.1 Detail 

D.5.2 Detail 

D.5.3 Detail 

D.6.1  Výpis skladieb 

D.7.1 Výpis špecifikácie 

D.8.1 Technické listy výrobkov 
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D.1.2 Stavebno konštruk né riešenie

a) Technická správa 

 Objekt je riešený ako nepodpivni ený, dvojpodlažný objekt s plochou strechou. 

Stávajúci objekt bude rekonštruovaný na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. 

  

 Stávajúci objekt je realizovaný ako železo-betónový montovaný skelet MS Priemstav 

revidovaný..  

Základy:

 Predpokladané základy pod a dokumentácie by mali by  kalichové pätky s rozmerom 

1 450 x 1 450 x 650 mm. Stuženie základovej konštrukcie by mali zabezpe i  základové 

stužidlá. Pod a doh adaných informácií by sa malo jedna  o základovú konštrukciu skeletu 

MS Priemstav revidovaný. Stávajúca spodná stavba bude dodato ne zateplená tepelne 

izola nými doskami EPS STABIL hr. 150 mm. 

 Nová základová konštrukcia vý ahovej šachty bude realizovaná ako základová 

monolitická doska C30/37. Základová konštrukcia externého schodiska budú základové 

pätky. Pred betonážou je nutné základovú špáru zhutni  a vytvori  drenážny vankúš o hrúbke 

100 mm. 

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie:

 Pláš  budovy tvorí výpl ové murivo zo stávajúcich plynosilikátových tvárnic hr. 350 

mm, novým výpl ovým murivom bude YTONG hr. 300 mm a výplne otvorov budú 

realizované, ako hliníkové okná a dvere s izola ným trojskolm. Celý obvodový pláš  budovy 

bude dodato ne zateplený tepelno izola nými doskami ROCKWOOL FRONTROC MAX E 

hr. 150 mm. 
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Obvodový pláš :

  Pláš  budovy tvorí výpl ové murivo zo stávajúcich plynosilikátových tvárnic hr. 350 

mm, novým výpl ovým murivom YTONG hr. 300 mm a Hliníkovými oknami s izola ným 

trojsklom. Celý obvodový pláš  budovy bude dodato ne zateplený tepelne izola nými 

doskami ROCKWOOL FRONTROC MAX E hr. 150 mm. 

Prie ky:

 Stávajúce prie ky sú realizované ako plynosilikátové tvárnice hr. 150 a 100 mm 

 Nové prie ky sú navrhnuté ako sadrokartónové o hrúbke 150 a 125 mm od firmy 

Rigips a YTONG hr. 150 mm. 

Schodište:

 Stávajúce schodisko v objekte je realizované ako železobetónový prefabrikát MS 

Priemstav revidovaný. 

 Novo navrhnuté externé schodisko je navrhnuté ako oce ové schodisko so schodovým 

stup ami z pororoštu. Bližšia špecifikácia vo výpisoch zámo níckych prvkov.. 

Strešný pláš :

 Objekt je zastrešený jednopláš ovou plochou strechou. Odvodnenie je zabezpe ené 

pomocou štyroch vpustí, ktoré sú zvedené cez objekt. Zastrešenie novej vý ahovej šachty je 

realizované jednopláš ovou plochou strechou. Na železobetónovú spádovanú stropnú 

konštrukciu je uložená hydrizola ná fóliou Fatrafol 810.  

 Na stávajúcej streche bude odstránená stávajúca hydroizolácia. Strecha bude 

dodato ne zateplená pomocou tepelne izola ných dosiek ROCKWOOL MONROCK MAX E 

o hr. 250 mm a zaizolovaný hydroizola nou fóliou Fatrafol 810. 
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b) Podrobný statický výpo et 

 Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 

c) Výkresová as

 Výkresová as  bude doložená samostatne v prílohách pod a dohodnutého rozsahu a 

obsahu 

Zoznam výkresovej asti 

D.1.1 Základy - stávajúci stav 

D.1.2 Pôdorys 1.NP- stávajúci stav 

D.1.3 Pôdorys 2.NP- stávajúci stav 

D.1.4 Rez - stávajúci stav 

D.1.5 Pôdorys stropu medzi 1.NP a 2.NP - stávajúci stav 

D.1.6 Konštrukcia strechy - stávajúci stav 

D.1.7 Pôdorys strechy - stávajúci stav 

D.1.8 Poh ady - stávajúci stav 

D.2.1 Základy - búracie práce 

D.2.2 Pôdorys 1.NP- búracie práce 

D.2.3 Pôdorys 2.NP- búracie práce 

D.2.4 Rez - búracie práce 

D.2.5 Pôdorys stropu medzi 1.NP a 2.NP - búracie práce 

D.2.6 Konštrukcia strechy - búracie práce 

D.2.7 Pôdorys strechy - búracie práce 

D.3.1 Základy - nové práce 

D.3.2 Pôdorys 1.NP- nové práce 

D.3.3 Pôdorys 2.NP- nové práce 

D.3.4 Rez - nové práce 

D.3.5 Pôdorys stropu medzi 1.NP a 2.NP - nové práce
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D.3.6 Konštrukcia strechy - nové práce 

D.3.7 Pôdorys strechy - nové práce 

D.4.1 Základy - navrhovaný stav 

D.4.2 Pôdorys 1.NP- navrhovaný stav 

D.4.3 Pôdorys 2.NP- navrhovaný stav 

D.4.4 Rez - navrhovaný stav 

D.4.5 Pôdorys stropu medzi 1.NP a 2.NP - navrhovaný stav 

D.4.6 Konštrukcia strechy - navrhovaný stav 

D.1.7 Pôdorys strechy - navrhovaný stav 

D.4.8 Poh ady - navrhovaný stav 

D.4.9 Poh ady - navrhovaný stav 

D.5.1 Detail presklenej schodiskovej steny s atikou

D.5.2 Detail soklu na západnej fasáde 

D.5.3 Detail napojenia dverí na balkónovú dosku 

D.1.3 Požiarne technické riešenie

 Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 

D.1.4 Technika prostredia

 Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 

D.2 DOKUMENTÁCIA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

 Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 
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E DOKLADOVÁ AS

E.1 VYTY OVACÍ VÝKRES JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV ZPRACOVANÝCH 

POD A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

 Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 

E.2 PROJEKT SPRACOVANÝM BANSKÝM PROJEKTOM

 Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 
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ZÁVER 

 Cie om mojej diplomovej práce s názvom „Konverzia obchodného centra“, bolo 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Podklady, ktoré slúžili pre 

spracovanie tejto dokumentácie boli spracované v predmete Projekt I a Projekt II. Stavba bola 

navrhnutá ako esteticky, užívate sky a technicky hodnotný objekt. 

 V priebehu riešenia diplomovej práce som využil doterajšie znalosti nadobudnuté v 

škole a v praxi. Tieto skúsenosti som plne aplikoval na riešenie diplomovej práce. 
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D.1.3 Pôdorys 2.NP- stávajúci stav 
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D.1.5 Pôdorys stropu medzi 1.NP a 2.NP - stávajúci stav 

D.1.6 Konštrukcia strechy - stávajúci stav 
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D.3.6 Konštrukcia strechy - nové práce 

D.3.7 Pôdorys strechy - nové práce 
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D.5.1 Detail presklenej schodiskovej steny s atikou

D.5.2 Detail soklu na západnej fasáde 

D.5.3 Detail napojenia dverí na balkónovú dosku 
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D.7.1 Výpis špecifikácie 

D.8.1 Technické listy výrobkov 
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PRÍLOHY - TEXTOVÁ AS

Tepelno technické posúdenie konštrukcií 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

 Název konstrukce:   Stena zateplená stávajúca 

 Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)

  

 Skladba konstrukce 

  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit MPI 25  0,010       0,470  25,0 

   2  Plynosilikát 2  0,350       0,200  8,0 

   3  Baumit ProContact  0,010       0,800  18,0 

   4  Rockwool Frontrock MAX E  0,150       0,036  2,0 

   5  Baumit ProContact  0,010       0,800  18,0 

   6  Baumit NanoporTop omítka  0,010       0,700  35,0 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  



  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,700 kg/m2,rok 

  (materiál: Baumit ProContact). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1283 kg/m2,rok 

  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 3,4978 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

 Název konstrukce:   Stena zateplená nová 

 Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)

  

 Skladba konstrukce 

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit MPI 25  0,010       0,470  25,0 

   2  Ytong P2-300  0,300       0,108  7,0 

   3  Baumit ProContact  0,010       0,800  18,0 

   4  Rockwool Frontrock MAX E  0,150       0,036  2,0 

   5  Baumit ProContact  0,010       0,800  18,0 

   6  Baumit NanoporTop omítka  0,010       0,700  35,0 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,13 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,700 kg/m2,rok 

  (materiál: Baumit ProContact). 



  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1564 kg/m2,rok 

  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 3,4753 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

 Název konstrukce:   Strecha zateplená 

 Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)

  

 Skladba konstrukce 

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 

   2  Železobeton 2  0,250       1,580  29,0 

   3  Malta cementová  0,050       1,160  19,0 

   4  Plynosilikát 2  0,200       0,200  8,0 

   5  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 

   6  Rockwool Monrock MAX E  0,250       0,038  2,14 

   7  Fatrafol 810  0,005       0,350  24000,0 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,12 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,328 kg/m2,rok 



  (materiál: Fatrafol 810). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,328 kg/m2,rok 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 

  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0154 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

  

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

 Název konstrukce:   Podlaha na teréne 

 Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)

  

 Skladba konstrukce 

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 

   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,010       0,600  150,0 

   3  Baumit Nivello 30  0,010       1,400  40,0 

   4  Malta cementová  0,050       1,160  19,0 

   5  Železobeton 2  0,200       1,580  29,0 

   6  Sklobit  0,0025       0,210  49250,0 

   7  Beton hutný 2  0,100       1,300  20,0 

   8  Št rk  0,100       0,650  15,0 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,660 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   1,52 W/m2K 

  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN N. 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.5 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypo tená hodnota: dT10 =   8,67 C 

  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN N. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

 Název konstrukce:   Železo-betónvý st p zateplený 

 Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)

  

 Skladba konstrukce 

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit MPI 25  0,010       0,470  25,0 

   2  Železobeton 2  0,450       1,580  29,0 

   3  Baumit ProContact  0,010       0,800  18,0 

   4  Rockwool Frontrock MAX E  0,150       0,036  2,0 

   5  Baumit ProContact  0,010       0,800  18,0 

   6  Baumit NanoporTop omítka  0,010       0,700  35,0 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,700 kg/m2,rok 

  (materiál: Baumit ProContact). 



  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0025 kg/m2,rok 

  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 3,6078 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2011 

 Název úlohy :                                 
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Andrej Žabka                       
 Zakázka :                                 
 Datum :  28.11.2014      

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.6        0.25   50    6.40      33.78481       0.94901 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -33.75375       0.94814 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L ší kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.81     6.40   0.601  ANO      39    26.3 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 

 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.6 C) a vn jší (-15.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe nostní p irážky). Pro vyhodnocení výsledk  podle 
  t chto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :      0.0311 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :     67.5386 W/m 
 Podíl:      0.0005 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 



                          

  
 STOP, Area 2011

  



DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2011 

 Název úlohy :  Balkónová doska                               
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Andrej Žabka                       
 Zakázka :                                 
 Datum :  28.11.2014      

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.6        0.25   50    3.87      52.04146       1.46184 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -52.04133       1.46184 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L ší kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.81     3.87   0.530  ANO      33    31.8 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 

 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.6 C) a vn jší (-15.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe nostní p irážky). Pro vyhodnocení výsledk  podle 
  t chto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :      0.0001 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :    104.0828 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 



  
  

  
STOP, Area 2011 



DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2011 

 Název úlohy :  Sokel                               
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Andrej Žabka                       
 Zakázka :                                 
      Datum :  28.11.2014      

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   84  -15.00     -37.01064           --- 
    2    5.0        0.04  100    2.44     -24.31150           --- 
    3   20.6        0.25   50    3.57      46.77830           --- 
    4   -3.0        0.04   84   -9.20      -0.76141           --- 
    5  -10.0        0.04   84  -12.51      15.29226           --- 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L ší kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.87   -15.00     ???  ne     ---     --- 
    2    5.00     2.44   0.872  ANO      83     7.9 
    3    9.81     3.57   0.522  ANO      32    32.6 
    4   -5.05    -9.20   0.483  ANO      58     5.6 
    5  -11.95   -12.51   0.498  ANO      79    -8.9 

 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.6 C) a vn jší (-15.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe nostní p irážky). Pro vyhodnocení výsledk  podle 
  t chto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :     -0.0130 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :    129.1803 W/m 



 Podíl:     -0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 

  

  
 STOP, Area 2011 
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