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(1) Směrnice děkana k VŠKP v platném znění; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 

a účinném znění; (3) Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném a účinném znění; (4) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném 

a účinném znění; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další předpisy související s řešeným tématem; 

(8) Platné technické normy ČSN, EN, ČSN EN ISO; (9) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních 

systémů, stavebních výrobků; (10) Odborná literatura a (11) Vlastní dispoziční řešení budovy 

s architektonickým návrhem.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby polyfunkčního 

domu s téměř nulovou spotřebou energie, částečně nebo plně podsklepené. Cíle: Vyřešení 

dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě 

zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 

s respektováním okolní zástavby a Územního plánu včetně Regulativů pro výstavbu na daném 

území. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění 

a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat 

studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou část 

obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků a prostorovou vizualizaci budovy, 

a také modulové schéma budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy situací, základů, 

půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních 

detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce všech podlaží. Součástí 

dokumentace budou dle D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, 

popř. další specializované části. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny 

údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude 

členěna v souladu se směrnicí děkana k VŠKP v platném znění. Všechny části dokumentace budou 

zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým 

polem pro VŠKP bez podpisu. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text 

práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro 

provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". 

V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité 

zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude 

i poster formátu B1 s údaji o objektu, příklady dispozičního řešení v půdorysech a řezech, a také 

jeho grafickou vizualizací (minimálně exteriér objektu) včetně začlenění objektu do prostředí 

a okolní zástavby.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že 

přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 



Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom multifunkčného komplexu. Jedná sa o 

dve budovy na parcele číslo 8618 na kat. území mesta Trnava. V suterénoch budov je 

navrhnuté technické zázemie objektov a hygienické zázemie pre zamestnancov. Zvislé 

nosné konštrukcie sú z keramických tvárnic. Vodorovné nosné konštrucie sú navrhnuté 

ako železobetónové monolitické. stavba je založená na základových pásoch. Zastrešenie 

objektov je prevedené jednoplášťovou plochou nepochôdznou strechou. 

multifunkčný objekt, diplomová práca, projektová dokumentácia, plochá strecha, 

plochá strecha 

 



 This diploma work is dealing with the design of a multifunctional complex. 

These are two buildings on plot number 8618 on cat. the territory of the city of Trnava. 

The technical background of the buildings and hygiene background for employees are 

designed in the buildings. Vertical support structures are from ceramic blocks. 

Horizontal support structures are designed as reinforced concrete monolithic. The 

construction is based on the foundation strips. The roofing of the buildings is performed 

by a single-coated area non-permitable roof 

 multifunctional object, diploma thesis, project documentation, flat roof,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bc. Barbora Hanečáková Polyfunkční dům. Brno, 2022. !!XX!! s., !!YY!! s. příl. Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 

Vedoucí práce Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D.  

 

  



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Polyfunkční dům 

je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 14. 1. 2022  

   Bc. Barbora Hanečáková 
autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Polyfunkční dům zpracoval(a) samostatně 

a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 14. 1. 2022  

   Bc. Barbora Hanečáková 
autor práce  



 

Rada by som poďakovala svojej vedúcej diplomovej práce, Ing. arch. Ivane Košíčkovej, 

Ph.D., za jej čas, skúsenosti a trpezlivosť.  

  



 

Predmetom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu 

multifunkčného komplexu. Ide o dve budovy na rovinatom teréne v meste Trnava v 

katastrálnom území Trnava na pozemku s 8618, ktoré majú dve nadzemné a jedno 

podzemné podlažie. Pozemok je napojený z severozápadnej strany na dopravnú 

infraštruktúru.  

 

Objekt je tvorený priestormi pre obchod, relaxáciu, stravovanie ale i administratívu.  

 

Nosná konštrukcia je tvorená keramickými tehlovými blokmi vo zvislom smere, vo 

vodorovnom smere železobetónovou monolitickou doskou.  

  



 

 

Názov stavby:   Multifunkčný objekt 

Miesto stavby:    p.č. 8618, k.ú. Trnava,  

Predmet dokumentácia: dokumentácia pre realizáciu stavby 

 

Stavebník:    Mesto Trnava, 

 

 

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE 

    Bc. Barbora Hanečáková 

STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

    Bc. Barbora Hanečáková 

POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 

    Bc. Barbora Hanečáková  

TEPELNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 

    Bc. Barbora Hanečáková 

 

Vedúci práce:   Ing. arch. Košíčková, Ph.D. 

 

 

Jedná sa o výstavbu multifunkčného komplexu a spevnených plôch. Výstavba 

prípojok bude realizovaná súčasne. 

 

 

SO 01 - MULTIFUNKČNÝ OBJEKT A 

SO 02 - MULTIFUNKČNÝ OBJEKT B 

SO 03 - PARKOVISKO 

SO 04 - PARKOVISKO VYHRADENÉ PRE ZAMESTNANCOV FIRMY SO SÍDLO V MULTIF. 

OBJEKTE A 

SO 05 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

SO 06 - DETSKÉ IHRISKO 

SO 07 - RELAXAČNÁ ZÓNA, JAZIERKO 

SO 08 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE 

SO 09 - TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 10 - PRÍPOJKA VODOVODU 



SO 11 - PRÍPOJKA PLYNOVODU 

SO 12 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE  

SO13 - PRÍPOJKAELEKTR.ENERGIE 

 

 

a) Základné informácie o rozhodnutiach alebo opatreniach, na základe  

   ktorých bola stavba povolená – označenie stavebného úradu, meno   

   autorizovaného inšpektora, dátum vyhotovenia a číslo jednacieho   

    rozhodnutia alebo opatrenia 

 

Územné rozhodnutie č.  ..., Rozhodnutie o umiestnení stavby Multifunkčného 

komplexu  

Stavebné povolenie  č.  ..., Rozhodnutie o umiestnení stavby Multifunkčného 

komplexu  

b) Základné informácie o dokumentácii alebo projektovej dokumentácii,   

   na ktorej základe bola spracovaná projektová dokumentácia   

   pre realizáciu stavby 

 

Názov:    Multifunkčný komplex 

Spracovateľ:    Bc. Barbora Hanečáková 

 

c) Ďalšie podklady 

 Katastrálna mapa uvažovanej lokality, regulatívy, záväzné ustanovenia 

a odporučenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia o existencií sietí, 

polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, priľahlých objektov a terénu, vytýčenie 

stavby, IGP, radónový prieskum, stanovenie radónového indexu pozemku, investičný 

zámer, 
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a) charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavaného územia a nezastavaného 

územia, súlad navrhovanej stavby s charakterom územia, doterajšie využitie a  

zastavanosť územia, 

Stavba sa nachádza na nezastavaných pozemkoch pripravených pre výstavbu novej 

obchodnej štvrte. Stavba sa nachádza v kľudnej časti mesta Trnava, (Trnavský kraj). 

Rozsah je predovšetkým daný veľkosťou pozemku, na ktorom stavba stojí a čo 

najmenšie zásahy, ktoré sú vyžadované pre napojenie stavby na technickú 

infraštruktúru. Zastavanosť okolitého územia bude v budúcnosti tvorená kombináciou 

bytových, polyfunkčných domov a služieb.  

 

b) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného 

plánovania, vrátane informácií o vydanej územno-plánovacej dokumentácie 

 

Novostavba je navrhnutá v súlade so stávajúcim regulačným plánom. 

 

c) informácie o vydaných rozhodnutiach o povoleniach z  výnimok z obecných 

požiadavkou na využitie územia, 

Novostavba je navrhnutá v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou. 

 

d) informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 

záväzných stanovísk dotknutých orgánov, 

 

Dotknuté orgány bez námietok k projektovej dokumentácií. 

 

e) výpis a závery realizovaných prieskumov a rozborov – geologický prieskum, 

hydrogeologický prieskum, stavebno-historický prieskum apod., 

 

Bola zrealizovaná prehliadka miesta stavby, výškopisné a polohopisné zamerania, 

inžiniersko-geologický a radónový prieskum. 

 

f) ochrana územia podľa iných právnych predpisov 

 

Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. Ochranné pásma technickej 

infraštruktúry nebudú stavebným objektom plánovanej výstavby dotknuté. Pred 

začiatkom stavebných prác bude realizované vytýčenie stávajúcich inžinierskych sietí.  

 

g) poloha vzhľadom k zaplavovanému územiu, poddolovanému územiu apod., 

 

Objekt sa nenachádza v záplavovom, poddolovanom  území ani na území zvýšenej 

seismicity. 

 

h) Vplyv stavby na okolné stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 

pomery v území, 
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Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolné stavby. Dažďové zvody zo strechy 

multifunkčného objektu budú zvedené do verejnej dažďovej kanalizácie. Splaškové 

vody z budovy budú zvedené do verejnej splaškovej kanalizácie. 

 

i) požiadavky na asanácie, demolácie, a vyklčovanie drevín, 

 

Bez požiadavkou. Pozemok je len zatrávnený, na pozemku sa nevyskytujú žiadne 

stávajúce objekty ani rastúce dreviny.  

 

j) požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zábory hospodársko-pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa, 

 

Bez požiadavkou, parcela 8618 je vedená ako stavebný pozemok. 

 

k) územno-technické podmienky – a to hlavne možnosť napojenia na stávajúce dopravnú 

a technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu k navrhovanej stavbe 

 

Dokumentácia je spracovaná v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby. Vstupy do 

objektov sú bezbariérovo riešené zo juhozápadnej strany, rovnako ako príjazd 

k bezbariérovým parkovacím státiam.  

 

l) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície, 

 

Navrhnutá stavba nemá vecné ani časové väzby stavby, ani podmieňujúce, vyvolané 

a súvisiace investície.  

 

m) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých sa stavba prevádza 

 

Parcela číslo 8618. 

 

n) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých vznikne ochranné alebo 

bezpečnostné pásmo. 

 

Nenachádzajú sa.  

 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby; u zmeny stavby údaje o jej súčasnom 

stave, závery stavebno-technického, prípadne stavebno-historického prieskumu a 

výsledky statického posúdení nosných konštrukcií, 

 

Jedná sa o novostavbu multifunkčného domu zastrešeného plochou strechou. 

 

b) účel užívania stavby, 

 

Objekt bude slúžiť pre poskytovanie služieb mesta Trnava, a komerčné účely. 
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c) trvalá alebo dočasná stavba, 

 

Jedná sa o trvalú stavbu. 

 

d) informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických požiadavkou 

na stavby a technických požiadavkou zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby, 

 

Viacúčelový objekt je navrhnutý v súlade s požiadavkou pre bezbariérové užívanie 

stavby. 

 

e) informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 

záväzných stanovísk dotknutých orgánov,  

 

Kladné stanoviská dotknutých orgánov sú v samostatnej časti projektovej 

dokumentácie, sú bez pripomienok k navrhovaným riešeniam. 

 

f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 

 

Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. Ochranné pásma technickej 

infraštruktúry nebudú stavebným objektom plánovanej výstavby dotknuté. Pred začatím 

stavebných prác bude realizované vytýčenie stávajúcich inžinierskych sietí.  

 

g) navrhované parametre stavby – zastavaná plocha, obostavaný priestor, užitná plocha, 

počet funkčných jednotiek a ich veľkosť a pod., 

 

Zastavaná plocha: 223,69 m2 

Obostavaný priestor: 1453,37m3 

Veľkosť kancelárií: 27,5m2 

Parkovacie státia: 43 

 

h) základné bilancie stavby – potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 

vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej 

náročnosti budov a pod., 

 

Potreby a spotreby médií a hmôt rieši samostatná časť projektovej dokumentácie. 

Dažďové zvody zo strechy budú zvedené do verejnej kanalizácie. Produkované 

množstvo a druhy odpadov rieši samostatná časť projektovej dokumentácie. 

Trieda energetickej náročnosti budovy viz. príloha D.1.4 

 

i) základné predpoklady výstavby – časové údaje o realizácií stavby, členenie na etapy 

 

predpoklad zahájenia výstavby: 5/2022 

predpoklad dokončenia výstavby: 6/2024 

Stavba bude realizovaná v jednej etape. 

 

j) orientačné  náklady stavby 

 

predpokladané náklady stavby: 159.000.000,00 Kč s DPH 
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a) urbanizmus – územné regulácie, kompozície priestorového riešenia, 

 

Stavba je v súlade s územným plánom mesta. Jedná sa o čiastočne podpivničené objekty 

s dvoma nadzemnými podlažiami. Strecha je navrhnutá ako jednoplášťová plochá 

strecha s atikami. Pôdorysný tvar je v tvare obdĺžniku s odskočenými časťami fasády. 

Vstupy do objektov sú umiestnené na juhozápadnej časti, príjazd na parkovisko je 

z severozápadnej časti.  

 

b) architektonické riešenie – kompozície tvarového riešenia, materiálové a farebné 

riešenie 

 

Objekty sú nepravidelného obdĺžnikového tvaru, avšak vzájomne symetrické 

a navzájom zrkadlovo otočené. Priečelie budovy je dvojaké. Spodná časť fasády je 

riešená ako prevetrávaná zatiaľ čo horná časť je riešená silikónovou omietkou. Obklad 

aj fasádny náter sú riešená v bledých tónoch a obklad prevetrávanej fasády je riešený 

ako hliníková avšak s dekórom imitácie dreva. 

 

a) Multifunkčný dom ma jeden hlavný vstup do každého objektu. V objekte A sa nachádza 

prevádzka kaviarne na dvoch podlažiach. V prízemí sídli cestovné kancelária 

a samostatné vstupy z exteriéru majú dve obchodne prevádzky s bytovými doplnkami 

a darčekový obchod. 

V objekte B sa na prízemí nachádza prevádzka kvetinárstva a taktiež reštaurácia. 

V druhom nadzemnom podlaží sídli rodinná firma. 

 

Objekt je navrhnutý v súlade s vyhláškou 398/2009 Sb., obecné technické požiadavky 

zabezpečujúce bezbariérové užívanie stavieb. 

 

Objekty sú novostavba a sú navrhnuté tak, aby splňovali požiadavky na bezpečné 

užívanie stavby. Investor bude dodávateľom oboznámený s pravidlami bezpečného 

užívania všetkých zariadení dodaných na stavbu. 

 

a) stavebné riešenie

 

Jedná sa o dva dispozične podobné stavebné objekty. Oba dvojpodlažné, čiastočne 

podpivničené z nehorľavého konštrukčného systému. Obvodové a nosné zdivo 

objektov je Porotherm 30 DRYFIX, nenosné zdivo je vyzdené z tvárnic porotherm 14 

Profi. Vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové dosky, schodisko riešené ako 

monolitické železobetónové. Stavby sú založené na základových pásoch. 

Pozn. obchodné názvy výrobkou a materiálov sú len príklady splňujúce technické 

parametre, minimálne kvalitatívne požiadavky. 
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a) technické riešenie, 

 

Zdravotne – technické inštalácie 

 

Vykurovanie – objekt bude vykurovaný sálavými telesami vhodne umiestnenými 

v objektoch. Časť vykurovania bude riešená pomocou teplovzdušného rozvodu VZT. 

Rozvody VZT budú vedené prevažne v podhľadoch. V objektoch je vo väčšine 

prípadov zaistené nútene vetranie. Potrubia vzduchotechniky vedené v podhľadoch. 

Zdravotne technické inštalácie navrhnuté len predbežne a teoreticky. Návrh rozvodov 

a dimenzií sietí nerieši tento projekt. Je potrebné aby návrh spresnil projektant TZB. 

 

Odvetranie 

 

Odvetranie priestorov reštaurácie a kuchyne v objekte B a kaviarne v objekte 

A zaisťuje vzduchotechnika, čiastočne nútene a čiastočne prirodzeným vetraním. 

Návrh a odvetranie, jeho dimenzie nerieši tento projekt diplomovej práce. Návrh je 

treba spresniť projektantom VZT. 

 

Kanalizácia 

 

Napojenie zariaďovacích predmetov bude prevedené cez zápachové uzávery. Odpadné 

vody budú zvedené pripojovacím potrubím do odpadných potrubí a zvodných potrubí.  

 

Zvodným potrubím budú splaškové vody odvádzané do revizní šachty umiestnenej 

vedľa objektu. Na odpadnom potrubí navazuje v hornej časti vetracie potrubie. Ktoré 

vedie 500 mm nas strechu objektu.  

 

Elektroinštalácie 

 

Prípojka elektrického vedenia bude realizovaná napojením na elektrickú sieť 

prebiehajúcu pozemkom zo severozápadu. Objekt bude vybavený hromozvodom, 

ktorý bude uzemnený pomocou zemniacej pásky osadenej do spodnej stavby pri 

zakladaní objektu. Vnútorné osvetlenie bude zaistené pomocou prisadených stropných 

svietidiel. 

 

b) Zoznam technických a technologických zariadení 

 

-vzduchotechnické jednotky VZT 

-trakčný výťah bez strojovne  

-akumulačná nádrž na dažďovú vodu 

 

 

 

 Požiarne bezpečnostné riešenie je komplexne riešené v samostatnej časti projektovej 

dokumentácie – Požiarno bezpečnostné riešenie.  
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Objekty sú navrhnuté tak, aby splňoval požadované hodnoty normy ČSN 73 0540-2. 

Podrobne viz. samostatná časť energetickej náročnosti budovy.  

 

Objekty multifunkčných objektov sú novostavbami a splňujú hygienické predpisy 

a predpisy pre ochranu zdravia a životného prostredia. Stavby nevykazujú negatívne 

účinky na životné prostredie ani na zdravie osôb. Každá budova  je navrhnutá a bude 

využívaná v súlade s príslušnými hygienickými predpismi a záväznými normami a 

požiadavkami ČSN na ochranu zdravia a zdravých životných podmienok..

a) ochrana  pred prenikaním radónu z podložia, 

 

Na pozemku bol stanovený nízky index kategórie rizikovosti radónu. Stavba bude 

chránená proti prenikaniu radónu z geologického podložia. Objekt bude dostatočne 

chránený navrhnutým odvetraním základového podložia. 

 

b) ochrana pred bludnými prúdmi, 

 

Namáhanie objektov prúdmi sa nepredpokladá.  

 

c) ochrana pred technickou seizmicitou, 

 

Namáhanie seizmickou aktivitou sa nepredpokladá, stavba nie je vystavená zvýšením 

hodnotám technickej seizmicity.  

 

d) ochrana pred hlukom, 

 

Podľa hlukovej mapy sa nenachádza v blízkosti zdroj vonkajšieho hluku. V okolí 

objektov sa nenachádzajú žiadne stacionárne zdroje hluku. 

 

e) protipovodňové opatrenia 

 

Objekt sa nenachádza v oblasti s nebezpečím výskytu povodní. 

 

f) Ostatné účinky – vplyv poddolovania, výskyt metánu a pod., 

 

Nevyskytuje sa. 

 

a)  napojovacie miesta technickej infraštruktúry, 

 

Hlavný vstup na pozemok a objektov je umiestnený na severozápadnej strane z ulice. 
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Výjazd z parkoviska je taktiež na severozápadnej strane napojený na stávajúce 

komunikácie. Prípojky inžinierskych sietí budú vybudované na severozápadnej 

a juhozápadnej strane z ulice. Pri súbehu a krížení s ostatným vedením a inžinierskymi 

sieťami je nutné dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti podľa ČSN 736005. 

 

b) Pripojovacie rozmery, výkonné kapacity a dĺžky, 

 

Vedenie nízkeho napätia  

 

Bude zriadená nová prípoja nízkeho napätia. Táto prípojka bude ukončená poistkovou 

skriňou pred parkovisko. V poistkovej skrinke bude namontovaný hlavný istič a 

rozvádzač elektromeru s elektromerom. Pripojenie konštrukcie z tejto poistkovej 

skrinky bude prevedené pozemným káblom. Dĺžka trate bude 37,8 m. 

 

Splašková kanalizácia 

 

Pre odvod splaškových vôd z objektov bude vybudovaná nová prípojka kanalizácie 

DN 200 z PVC KG. Kanalizačná prípojka bude napojená na stoku pomocou 

kanalizačnej vložky po uhlo 60 stupňov. Hlavná revízna šachta bude umiestnená na 

pozemku investora. Dĺžky vedenia sú pre objekt A 27,80 m pre objekt B 39,47m. 

 

Dažďová kanalizácia  

 

Zvodné potrubie dažďovej kanalizácie bude pripojené k vsakovacím blokom alebo 

budú napojené na akumulačné nádrže.  

Dažďová voda zo spenených plôch bude odvedená do líniových žľabov a odtiaľ do 

akumulačných nádrží. 

 

Vodovod 

 

Pre zásbobanie pitnou vodou bude vybudovaná nová vodovodná prípojka prevedená 

z HDPE DN50. Vodovodná prípojka bude na verejný vodovodný rád napojená 

navŕtavacím pásom. 

 

a) popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť a užívanie 

stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie 

 

Dopravné riešenie je patrné zo situačného výkresu. Z parkoviska sa pripája na miestnu 

komunikáciu. Rýchlosť obojsmernej komunikácie je 50 km/h. Rozhľadové pomery sú 

dostačujúce, podrobne vid. Prílohu Koordinačný výkres. 

 

b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru, 

 

Príjazdová komunikácia je napojená na severozápadnej strane a to novovybudovaným 

zjazdom. 

 

c) doprava v kľude, 
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Bude vybudované vonkajšie parkovisko s počtom parkovacích miest 43 z toho 3 pre 

ZTP.  

 

d) Pešie a cyklistické stezky. 

 

Prístup na pozemok je navrhnutý zo severozápadnej strany. Chodník pre peších je 

vedený k vchodu budov a relaxačnej zóne na pozemku.  

 

a) terénne úpravy 

 

Multifunkčné budovy sú zasadené do rovinatého terénu a budú kopírovať terén. 

Mierne nerovnosti na pozemku budú zrovnané v rámci terénnych úprav. 

 

b) použité vegetačné prvky 

 

Pozemok bude zatrávnený štandartne podľa zvyklostí v danej vegetačnej oblati. Budú 

vysadené nové stromy, kry aj záhony kvetín.  

 

c) biochemické opatrenia 

 

Dažďové vody budú odvádzané do verejnej dažďovej kanalizácie. Na pozemku 

nebude dochádzať k zachytávaniu dažďovej vody. 

a) vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda, 

 

Navrhnuté konštrukcie a materiály zaisťujú ochranu hluku podľa platných predpisov. 

Pri stavebnej úprave nedôjde k prekročeniu prípustných hladín hluku vo vonkajšom 

prostredí a vnútornom prostredí. Hygienické limity sú stanovené nariadením vlády č. 

148/2006 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibráciami. 

Okolie nebude zaťažované nadmerným hlukom zo stavby. Automobilová doprava, 

ktorá bude dovážať stavebný materiál bude zaisťovaná mimo nočných hodín. 

 

b) vplyv na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, ochrana 

rastlín a živočíchov, apod.), zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine,  

 

Pozemok je zatrávnený, na pozemku sa nevyskytujú žiadne dreviny, pamätné stromy, 

rastliny ani živočíchy. Novostavby nemajú vplyv na okolné či väzby v krajine. 

c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000, 

 

Stavba sa nenachádza v chránenom území Natura 2000. 

d) spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia vplyvu zámeru na 

životné prostredie, ak je podkladom, 

 

Stanovisko nie je riešené. Nejedná sa o veľkú stavbu ani o stavbu s výrazným účinkom 
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na životné prostredie. 

 

e) v prípade zámeru spadajúceho do režimu zákona o integrovanej prevencií základné 

parametre spôsobu naplnenia záveru o najlepších dostupných technikách alebo 

integrované povolenie, ak bolo vydané, 

 

Stavebný zámer nespadá do režimu tohto zákona. 

 

f) navrhovaná ochrana a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany 

podľa iných právnych predpisov, 

 

Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. Ochranné pásma technickej 

infraštruktúry nebudú stavebnými objektmi plánovanej výstavby dotknuté. Pred 

začatím stavebných prác bude prevedené vytýčenie stávajúcich inžinierskych sietí.  

 

Splnenie základných požiadavkou z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva. 

 

Stavebné riešenie stavby je z hľadiska ochrany obyvateľstva splnené podľa 

požiadavkou na situovanie.  

 

Všetci zamestnanci budú v oblasti BOZP pravidelne a riadne zaškolovaný, bude 

dodržovaný pracovný rád, zákonník práce. Počas výstavby bude pozemok oplotený, 

zabezpečený uzamykateľnou bránou, označenou značkou so zákazom vstupu 

nepovolaným osobám. 

 

 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistení 

 

Energie a voda budú odoberané z novovybudovaných pripojovacích miest v rámci 

areálu.   

 

b) odvodnenie staveniska 

 

Na území sa nenachádza podzemná voda. Odvodnenie staveniska bude riešené pre 

potreby odčerpania zrážkovej vody. Odvodnenie staveniska a výkopov bude prevedené 

vybudovanou provizórnou drenážou  bude ústiť do vsakovacej jamy. 

 

c) Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru  

 

Vjazd na stavenisko bude v mieste budúceho zjazdu a to z miestnej komunikácie na 

ulici Kobúrgova. Zjazd sa pripája k pozemku na severozápadnej strane. Stavenisko 

bude mať zaistenú dodávku energie a vody z novovybudovaných prípojok. 

 

d) Vplyv prevadení stavby na okolnú stavby a pozemky 

 

Stavba nemá negatívny vplyv na okolité pozemky a stavby v blízkosti je nulový. 

Všetky stavebné práce budú prebiehať výlučne na pozemkoch investora. 
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Požiarne nebezpečný priestor stavieb nezasahuje na okolité pozemky. Pri výstavbe ani 

pri jej užívaní nepríde k zásahu do ochranných pásiem nijakým spôsobom. 

 

e) Ochrana okolia staveniska na súvisejúce asanácie, demolácie, kácanie drevín 

 

Stavenisko bude zo všetkých strán zaistené oplotením z vlnitého plechu a opatrené 

uzamykateľnými bránami. Nie sú žiadne požiadavky súvisejúce s asanáciou, 

demoláciou alebo kácaním. 

 

f) maximálne dočasné a trvalé zábory pre stavenisko 

 

Časť parcely sa nachádza v pôdnom fonde z ktorého bude vyňatá. Odobraná ornica 

v hrúbke cca 150 mm bude dočasne uložená v depóniach na okraji časti parcely, 

neskôr bude využitá na finálne úpravy terénu. 

 

g) Požiadavky na bezbariérové obchôdzne trasy 

 

Všetky okolité obchádzkové trasy budú riešené v súlade s bezbariérovým prístupom 

a prechodom.  

 

h) Maximálne produkované množstvá a druhy odpadov pri výstavbe, spôsoby likvidácie 

 

Likvidácie odpadov na stavbe 

 

So všetkým odpadom sa bude riadne nakladané v zmysle ustanovení zákona. č. 

185/2001 Z. z., o odpade, vyhláška. č. 93/2016 Z. z., vyhláška č. č. 383/2001 Z. z. a 

súvisiace predpisy. Strojca odpadu je povinný klasifikovať odpad podľa druhu a 

kategórií podľa § 5 a 6, aby sa zabezpečilo prednostné využívanie odpadu podľa § 11. 

Odpad, ktorý nemôže zhodnotiť alebo zneškodniť v súlade s týmto zákonom (č. 

185/2001 Z.z.) a vykonávacím právnym predpisom, sa do vlastníctva berie len osobe 

oprávnenej prevziať podľa § 112 ods. 3, a to buď priamo, alebo prostredníctvom 

právnickej osoby zriadenej táto osoba. Odpad sa môže skládkovať len na skládkach, 

ktoré svojou technickou konštrukciou spĺňajú požiadavky na zneškodňovanie takéhoto 

odpadu. Rozhodujúcim aspektom zneškodňovania odpadu na skládkach je jeho 

zloženie, miešateľnosť, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látok vo vodnom 

výluhoch, podrobnejšie pozri viac podrobností. §20 zákona. č. 185/2001 Z. z.:  

 

Charakteristika a klasifikácia očakávaného odpadu zo stavby podľa Katalógu odpadov 

z vyhlášky č. 93/2016 Z.z.: 
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Evidencia odpadov, vrátane, doloženia zpôsobu odstránenia odpadov bude priložená 

pri kolaudácií stavby a na OŽP. Dodávateľ zodpovedá za likvidáciu všetkých odpadov 

v rámci realizácie stavby. 

 

i) Bilancie zemných prác, požiadavkou na prísun alebo deponie zemín 

 

Všetka prebytočné zemina bude skladovaná na pozemku ivestora a bude ponúknutá 

k využitiu vrámci okolných pozemkou, v prípade nutnosti bude vyriešený jej odvoz.  

 

j) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 

Nepredpokladá sa negatívny dopad stavebných prác na životné prostredie. Budú 

dodržané obecné zásady ochrany vodných zdrojov, ochrana zamädzujúca devastácií 

pôdy. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 

 

V prípade stavebných činností sa bude vykonávať regulácia stavebných prác v 

príslušných ochranných pásmach Stavebné a montážne práce sa musia vykonávať v 

súlade s ustanoveniami predpisov o bezpečnosti pri práci, konkrétne nariadenia vlády 

č. 591/2006 Z. z. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

staveniskách a zákon č. 309/2006 Z. z. zabezpečujúce ďalšie podmienky bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalej, ako je uvedené v 

príslušných častiach stavebného riešenia projektovej dokumentácie. Okrem toho 

nariadenie vlády č. 362/2005 Z. z., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci na pracoviskách s rizikom pádu z výšky alebo do hĺbky. 

 

l) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

 

Úpravy pre bezbariérové použitie pri výstavbe dotknutých budov nie sú potrebné 
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m) Zásady pre dopravne-inžinierke opatrenia 

 

Na stavenisku je zabezpečený bezpečný vjazd a výjazd  Značky typu "Po- 

zor výjazd vozidiel stavby" a značiek so znížením rýchlosti. Vozidlá vykonávajúce 

všetky práce, ktoré následne opustia stavenisko, musia byť očistené. 

 

n) určenie osobitných podmienok na vykonanie stavby  

 

Nie je potrebné stanoviť špeciálne podmienky pre prevedenie stavby 

 

o) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 

 

Predpokladaná lehota výstavby je cca 24 mesiacov. Presnejšie údaje nie sú stanovené. 

Navrhované stavby i ostatné úpravy na pozemku predpokladajú bežný postup 

výstavby. 
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- 

 

 

Novostavby multifunkčného centra budú slúžiť pre obyvateľov mesta a širšieho okolia 

ako relaxačné, komerčné zázemie. 

 

 

Tvar budov multifunkčných budov je pomerne jednoduchý, zložený z viacerých 

ustupujúcich kvádrov. Budovy sú svojim vzájomným zrkadlovým odrazom. Strechy 

objektov sú navrhnuté ako jednoplášťové nepochôdznej. V podzemí objektov sa 

nachádza technické zázemie a hygienická zázemie pre zamestnancov, sklady.  

 

V okolí budov je priestor prispôsobený na relaxáciu, oddych. Súčasťou situácie je 

oddychová zóna, jazierko, detské ihrisko.  

 

Materiálovo bude fasáda prevedená dvojmo a to v prízemí odvetrávanou fasádou 

a v druhom nadzemnom podlaží silikónovou omietkou so štandardným zatepľovacím 

ETICS.  

 

Farby budú volené v odtieňoch šedej a bielej, Okná a dvere hliníkovo šedej farby. 

 

Objekty sú v podlažiach funkčne rozdelené na dve časti. Objekt A – na prízemí sa 

nachádza cestovná kancelária, dve samostatné predajne so samostatnými vstupmi 

z exteriéru, kaviareň. Pričom kaviareň sa nachádza cez dve nadzemné podlažia.  

Budova B je z časti administratívou. Na prízemí sa nachádza prevádzka kvetinárstva, 

rešzaurácia a v nadzemnom podlaží sídli firma o 14tich zamestnancoch.  

 

Princípy komunikácie a prístupu fyzických a fyzických osôb sú riešené v plnom súlade s 

vyhláškou č. 398/2009 Z. z. Všetky prístupové oblasti sú riešené bez bariér. Všetky 

výškové rozdiely v budove sú do 20 mm.Hlavný vchod je bezbariérový. Na navrhovanom 

parkovisku sa navrhujú dve parkovacie miesta pre ľudí so zníženou pohyblivosťou vonku 

a v interiéri v podzemnej garáži. Všetky poschodia sú spojené výťahom, ktorý spĺňa 

požiadavky na bezbariérový výťah. Presklené panely budú kontrastne označené vo výške 

800 - 1000 a vo výške 1400 - 1600 mm s výrazným pruhom so šírkou min. 50 mm alebo 

pásom značiek s priemerom najmenej 50 mm s jasne viditeľnou vzdialenosťou osi max. 

150 mm v porovnaní s pozadím. 
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Pred vytýčením obejktu dôjde k odstráneniu ornice tl. 150 mm pod celým objektom 

stavby. Ornica bude uložená na deponií na pozemku.  

 

Výskyt podzemnej vody nie je na úrovni základov alebo vykopov, a preto nebude mať 

negatívny vplyv na výstavbu objektu a nebudú sa musieť navrhnúť vhodné ochranné 

opatrenia. Základná pôda je štrková s prímesou jemnozrnnej pôdy G3 G-F. Zbierané 

topsoilv tl. 200 mm bude dočasne uskladnených v depách v severnej časti pozemku a 

neskôr použitých na zasypávania a konečné terénne úpravy. Všetka pôda z vykopávok 

bude použitá na násypy a konečné terénne úpravy.  

 

 

Nosnou konštrukciou objektu sú nosné obvodové a vnútorne noste steny Porothem 30. 

Vnútorné nenosné steny sú z keramických tvárnic Porotherm 14 na maltu pre tenké 

špáry. Murivo sa bude prevedie podľa technologického postupu výrobcu. Steny 

výťahovej šachty budú ako monolitická železobetónová stena, hrúbka 250 mm. Návrh 

a umiestnenie výstuží a posudzovanie konštrukcií sa bude vykonávať na základe 

statického posúdenia, ktoré nie je súčasťou tejto práce. 

 

Poznámka: obchodné názvy výrobkov a materiálov sú len príkladmi spĺňajúcich 

technické parametre, minimálne požiadavky na kvalitu a vzhľad viditeľných prvkov. 

 

Stropy sú navrhnuté ako proste uložené železobetónové dosky tl. 250 mm. Použitý 

betón a triedu ocele upresní statik 

Preklady sa používajú hlavne keramicky, niektoré sa realizujú ako železobetón 

monolitický a zodpovedá typu a hrúbke steny, šírke otvorov. U typových prekladov je 

nutné dbať na dodržanie požiadavie predpísané výrobcom. 

 

 

V objekte je navrhnuté vnútorné schodisko. Trojramenné, monolitické železobetónové 

schodisko. Schodisková konštrukcia je navrhnuté ako železobetónové monolitické 
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vrátane podiest a medzipodiest. Schodisko bude vystužené železobetónovou výstužou, 

výstuž bude spracovaná v rámci projektu výstavby. Povrchová úprava z keramickej 

dlažby s protiskluznou úpravou.  

 

Výťahová šachta bude vyrobená zo železobetónu s rozmermi 250 mm. Rozmery 

šachty sú 2 000 x1 800 mm. V budove sa nachádza výťah s nosnosťou  500 kg, 

kapacitou  6 osôb a dostupnosťou všetkých podlaží. 

 

 

Strecha je navrhnutá o oboch objektov jednoplášťová plochá nepochôdzna. Nosná 

konštrukcia strechy je tvorená monolitickou železobetónovou doskou o hrúbke 200 

mm. Spádovanie strešného plášťa pomocou strešných klinou z EPS v 3% spáde. 

Strešné roviny sú odvodnené strešnými vtokmi a poistnými bezpečnostnými prepadmi. 

Vtoky sú zvedené do zvodného potrubia cez inštalačné šachty.  

 

Vonkajší systém s upevňovaným tepelným izolantom k podkladu, výstužnou vrstvou a 

konečnou povrchovou úpravou s tenkovrstvou omítkou. Systém nemá prevetrávanou 

vzduchovou medzeru. 

Má výstužnú vrstvu s následnou úpravu, aplikovanou kontaktne na tepelný izolant. 

Spôsob privedení a všetky opatrená pri návrhu a realizácii ETICS budú rešpektovať 

technologické požiadavky a systémová riešení výrobcu ETICS. 

 

Omietky sa budú vykonávať v súlade s technologickými predpismi výrobcu. Vnútorné 

povrchy sú z vápencovo-cementovej omietky. Obklady stien budú vyrobené 

z keramických obkladov. Prechody sa skončia prechodovou lištou, kútovými lištami. 

Spoje sú utesnené pružnými silikónovými tmelmi odolnými voči plesniam 

 

 

 

Vnútorná čistiaca zóna 

Pozostáva z predsieňu, kde sa nachádza čistiaca rohož hliníkových profilov šírky 

27 mm, s nehorľavou výplňou.  

 

Vonkajšia čistiaca zóna 

Exteriérová rohož o veľkosť 2,0x1,0 m pred hlavným vchodom do budovy. 

Dizajn: kefový pásik v hliníkovom ráme, výška 30 mm. 
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Navrhnuté sú okná hliníkové s izolačným trojsklom. Celkový koeficient prenosu tepla 

okien je podľa normy uspokojivý. Ukotvenie okien do obvodových stien je pomocou 

kotiev do obloženia otvorov. Ukotvenie bude na bokoch, na spodnom a hornom ráme 

okien. Podrobne vyriešené v príslušnom zozname okien. 

 

 

Dvere sú vyrobené z hliníkových delených profilov s prerušením  tepelným mostom s 

dvojitým tesnením. Súčinitel prestupu tepla Uw podľa výpisu. Zasklenie izolačním 

trojsklom bezpečnostným, Podrobne vid v príslušnom zozname dverí. 

 

 

Vnútorné dvere sú navrhnuté ako plastové v prevedení farebnom dub. Presklené alebo 

plné. Číre sklo sa používa pre glazované časti. Typy dverí a otvorenosť sú uvedené v 

zozname prvkov. Podrobne riešené v príslušnom zozname dverí. 

 

Hlavná hydroizolácia v rámci strešného pláštu je navrhnutá s pvc fólií , parozábrana je 

navrhnutá s asfaltových pásov.  

Izolácia je navrhnutá proti vlhkosti zeme a radónu (stredný radónový index) 

z dvoch modifikovaných asfaltových pásov SBS, jeden s polyesterovou vložkou, 

druhý so sklenenou textilnou vložkou.  

 

 

Objekt je zateplený v sokle a pod zeminou kontaktne ISOVER PERIMETR tl. 

150mm. 

Zateplenie strešného plášťa bude prevedené pomocou dosiek z penového polystyrénu. 

ISOVER EPS a to v hrúbke 2x100 mm. Zateplenie podlahy na zemine pomocou 

ISOVER TERMPIR. a to v hrúbke 130 mm.  

 

 

V podlahe bude na stropnej doske položená kročejová izolácia v celkovej hrúbke 

podľa špecifickej skladby podlahy. Budú sa rešpektovať požiadavky podľa ČSN 73 

0532 na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií budov. Všetkým zdrojom 

prenosu hluku musí byť zamedzené. 
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Oplechovanie atiky z pozinkovaného ocelového plechu, parapetu,  oplechovanie okien 

podľa predajcov. Klampiarske výrobky podrobne viď. vo výpise klampiarskych 

výrobkov. 

 

Viď. výpis zámočníckych výrobkov 

 

 

Viď. príloha stavebná fyzika. 

 

 

 

Na základe radónovej mapy sa stavba realizuje v strednom radónovom riziku. 

Proti zemnej vlhkosti a radónu je izolácia navrhnutá dvoma SBS modifikovanými 

bitúmenovými pásmi, jeden so sklenenou tkanou vložkou, druhý s polyesterovou 

vložkou  

Neočakávajú sa žiadne ďalšie negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia na 

stavenisko. 

 

 
 

Vid. zložku Riešenie požiarnej bezpečnosti. 

 

 
 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků 

ČSN 73 0540 Denní osvětlenost budov 

ČSN 73 6160 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pri 

práci 

 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 

 

Výstupom tejto diplomovej práce je projektová dokumentácia pre multifunkčný 

komplex budov s relaxačnou a oddychovou časťou v rámci areálu. Obsah bol 

spracovaný na základe doterajších znalostí získaných v rámci štúdia.  

 

Súčasťou práce je architektonická štúdia, výkresová čásť, technické správy, po- 

žiarn bezpečnostné riešenie, stavebná fyzika, posudzujeme tepelno technické, 

akustické riešenie a osvetlenie, výpisy prvkov, skladby konštrukcií, výkresy detailov. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

DP   diplomová práca 

B.p.v.   Balt po vyrovnaní 

BOZP   bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

apod.   a podobne 

ČSN   Česká státní norma 

HI   hydroizolácia 

IČ   identifikačné číslo 

vyhl.   vyhláška 

dl.   dĺžka 

tl.   tloušťka 

EPS   expandovaný polystyrén 

XPS   extrudovaný polystyrén 

PT   pôvodný terén 

UT   upravený terén 

p. č.   parcela číslo 

k.ú.  katastrálne územie 

odst.   odstavec 

Sb.   zbierky 

NP   nadzemné podlažie 

S   suterén 

S – JTSK  jednotné trigonometrické siete  

m n. m.  metre nad morom 

SPB   stupeň požiarna bezpečnosť 

VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 

ŽB   železobetón 

TI   tepelná izolácia 

U   súčinitel prestupu tepla 

∑   suma 

KV   konštrukčná výška 

SV   svetlá výška 

VZT   vzduchotechnika 

PE   polyetylén 

λ   súčinitel tepelné vodivosti 

mm   milimeter 

m   meter 

SO   stavebný objekt 

min.   minimálna 

max.   maximálna 

CHÚC   chránená úniková cesta 

NÚC   nechránená úniková cesta 

S   sever 

J   juh 

V   východ 

Z   západ 

RAL   štandard pre stupnicu 

 

 

 


