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Ing. Radim Smolka, Ph.D. 
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ÚVOD 

Témou diplomovej práce je administratívna budova spracovaná na úrovni 

projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb. Objekt je výškovo rozdelený do 

štyroch nadzemných podlaží  a jedného podzemného podlažia. Je rozdelený do 

troch častí A, B, C a do troch navzájom nezávislých dispozičných celkov.  Prevažnú 

časť tvorí administratívna časť, ktorá sa nachádzajú v častiach A a B. V suteréne sa 

nachádza hromadná garáž.  Časť objektu tvorí prevádzka, kaviareň, nachádzajúca 

sa v prvom nadzemnom podlaží v časti C.  Jednotlivé časti majú oddelené vstupy 

a neobmedzuju sa v prevádzke. Objekt má nosný systém riešený ako monolitický, 

železobetónový skelet  s dvoma stužujucími jadrami, uložený na železobetónových 

pätkach. Ako výplňové murivo sú navrhnuté keramické tvarovky. Strešná 

konštrukcia je navrhnutá ako jednoplášťová plochá, vegetačná prípadne. Fasáda 

je riešená ako vetraná s cementotrieskovými doskami.  V rámci špecializácie je 

riešenie technického zariadenia, núteného vetrania prostredníctvom 

vzduchotechniky. 
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A Sprievodná správa 

A.1 Identifikačné údaje 

A1.1 Údaje o stavbe 

a) Názov stavby:

Administrativní budova 

b) Miesto stavby

adresa:  Ulica Vídeňská,  

619 00 Brno, Česká republika 

katastrálne územie: Dolní Heršpice [612111] 

parcelné čísla pozemkov: parc. č. 489/19 3 894 m2 

parc. č. 489/20 3 580 m2 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Slavomír Michalov Ing., 

Na Brehu 1359/16, 04018 Košice 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Patrik Michalov Bc., 

Na Brehu 1359/16 

04018 Košice 

Slovenská republika 
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A.2 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 

PRÍPRAVA STAVBY 

SO.01 PRÍPRAVA ÚZEMIA A ZABEZPEČENIE STAVAJÚCICH OBJEKTOV 

         .01 ČISTENIE PORASTU, VYČISTENIE POZEMKU 

HLAVNÉ STAVEBNÝ OBJEKTY 

SO.02 HRUBÉ TERÉNNÉ ÚPRAVY, VÝKOPY, NÁSYPY 

SO.03 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

INŽINIERSKÉ OBJEKTY 

SO.04 VODOVOD 

         .01 VODOVODNÁ PRÍPOJKA 

         .02 VODOMERNÁ ŠACHTA 

         .03 AREÁLOVÝ ROZVOD 

         .04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA NA HYDRANT 

         .05 NADZEMNÝ HYDRANT 

SO.05 KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ 

         .01 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 

         .02 REVÍZNA ŠACHTA 

       .03 AREÁLOVÝ ROZVOD 

SO.06 KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ ZO SPEVNENÝCH PLOCH 

         .01 AREÁLOVÝ ROZVOD 

         .02 DRENÁŽNÝ ROZVOD 

         .03 ORL - ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK 

SO.07 KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ 

         .01 AREÁLOVÝ ROZVOD 

         .02 RETENČNÁ NÁDRŽ 

         .03 VSAKOVACIE TELESO 

         .04 VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY NA SPLÁCHOVANIE 

         .05 PRÍPOJKA  

SO.08 ELEKTROINŠTALÁCIA 

         .01 PRÍPOJKA NN 

         .02 AREÁLOVE ROZVODY NN 

         .03 HL. ROZVÁDZAČ EL.ENERGIE NN 

SO.09 KOMUNIKÁCIA A SPEVNENÉ PLOCHY 
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         .01 ZJAZD ZO STÁVAJÚCEJ KOMUNIKÁCIE 

         .02 AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE 

         .03 PARKOVACIE PLOCHY 

         .04 AREÁLOVÉ CHODNÍKY 

         .05 RAMPA PRE PEŠÍCH (ŽB, SKLON max 1:8 - 8 m, š.1,5 m) 

         .06 VONKAJŠIE SCHODISKO (8x150/300 mm, ŽB) 

SO.10 OSTATNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY 

         .01 OPORNÝ MÚR, VIĎ POZN. 1 

SO.11 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 

         .01 PLOCHA PRE ODPAD 

 .02 OPLOTENIE ( ŽB HR. 250 mm + PLETIVOVÉ DIELCE ) 

A.3 Zoznam vstupných podkladov 

a) Základné informácie o rozhodnutiach alebo opatreniach, na základe ktorých bola stavba

povolená (označenie stavebného úradu / meno autorizovaného inšpektora, dátum

vyhotovenia a číslo jednacie, rozhodnutie alebo opatrenie)

Nie je predmetom diplomovej práce. 

b) Základné informácie o dokumentácii alebo projektovej dokumentácii, na ktorej základe

bola spracovaná projektová dokumentácia pre prevedenie stavby

Názov:  Administrativní budova 

Stupeň: Architektonická štúdia 

Spracovateľ:  Bc. Patrik Michalov 

Dátum: 11/2019 

c) Ďalšie podklady

Prehliadka územia, mapové podklady, geologicko-inžiniersky prieskum, podklady 

od správcov sieti, podklady od výrobcov, platné ČSN vzťahujúce sa k danej problematike, 

hygienické a požiarne predpisy. 
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B Súhrnná technická správa 

B.1 Popis územia stavby 

a) charakteristika územia a stavebného pozemku; zastavané / nezastavané územie, doterajšie

využitie a zastavanosť územia

Stavebný pozemok je situovaný na južnom okraji mesta Brno – Jih v časti Dolní 

Heršpice. Pozemok je nezastavaný, mierne svažitý smerom na východ. Príjazdová 

komunikácia sa nachádza zo severnej strany pozemku, odkiaľ bude trasovaná aj príjazdová 

cesta.  Vegetačný porast je trávnatý a krovinatý. Na pozemkoch na nenachádzajú žiadne 

existujúce objekty. Nachádzajú sa v nadmorskej výške 227 m n. m. . Stavebný pozemok sa 

nachádza v čiastočne zastavanom území. Jedná sa o nezastavaný pozemok, využitý ako orná 

pôda. V okolí je plánovaná výstavba administratívnych objektov. 

b) súlad s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného plánovania

Pozemok je v územnom pláne mesta Brno zaradený do plôch pre občiansku 

vybavenosť – komerčnú (OK). Stavba je v súlade s územným plánom mesta Brno. 

c) údaje o súhlase s územne plánovacou dokumentáciou, v prípade stavebných úprav

podmieňujúcich zmenu užívania stavby

Umiestnená stavba a jej konštrukčné riešenie je v súlade s územným plánom mesta 

Brno. 

d) informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimiek z všeobecných požiadaviek na

využívanie územia

Požiadavky dotknutých orgánov budú zohľadnené pri vypracúvaní projektovej 

dokumentácie. 

e) informácie o tom, či sa v niektorých častiach dokumentácie zohľadnili podmienky

záväzných stanovísk dotknutých orgánov

Záväzné stanoviska dotknutých orgánov budú uvedené v dokladovej časti E. 

projektovej dokumentácie 

f) výskum a realizácia výskumov a analýz - geologický prieskum, hydrogeologický prieskum,

stavebno-historický prieskum a pod.

Na pozemku nebol vykonaný geologický ani radónový prieskum, vychádza sa z 

skúseností a poznatkov získaných pri vykonávaní okolitých objektov podobného charakteru. 

Ako ďalší zdroj informácií bol použitý najbližší geologický vrt a radónové mapy. Podľa 

radónových máp, spadá riešený pozemok do oblasti s nízkou radónovou aktivitou.  

g) ochrana územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácie, pamiatková

zóna, obzvlášť chránené územie, záplavové územie apod.), stávajúce ochranné a

bezpečnostné pásma

Stavebný pozemok sa nachádza mimo pamiatkovú zónu mesta Brno. V okolí stavby sa 

nenachádzajú žiadne historické pamiatky na ktoré by mala stavba vplyv. Stavebný pozemok 

sa nenachádza v záplavovom území.  

Prostredie nebude narušené hlukom ani vibráciami vzniknutými pri výstavbe a budú dodržané 

podmienky daného nariadenia vlády č. 272/2011 Sb., O ochrane zdravia pred nepriaznivými 

účinkami hluku a vibrácií. 



16 

Zistené siete technickej infraštruktúry sú orientačne zakreslené v časti C – situačné výkresy. 

Pred zahájením hlavných stavebných prác je nutné všetky siete vytýčiť aby nedošlo k ich 

poškodeniu. Pri práci je nutné postupovať s maximálnou opatrnosťou. 

h) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanom územiu apod.

Stavebný pozemok sa nenachádza v záplavovom ani poddolovanom území. 

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

pomery v území

Stavba nebude mať vplyv na okolité stavby, pozemky ani odtokové pomery v danom 

území. Okolité prostredie nebude narušené hlukom ani vibráciami vzniknutými pri výstavbe a 

budú dodržané podmienky daného nariadenia vlády č. 272/2011 Sb., O ochrane zdravia 

pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. Na stavbe bude udržiavaný poriadok a odpad 

bude likvidovaný v súlade so zákonom 185/2001 Sb., O odpadoch a o zmene niektorých 

zákonov. 

Vsakovanie dažďovej vody zo spevnených plôch bude pomocou spádu odvodnené 

do priľahlých plôch upraveného terénu. Dažďová voda zo strechy bude odvedená pomocou 

vnútorných zvodov do retenčnej nádrže a následne odvedená do dažďovej kanalizácie alebo 

vyžitá ako voda na splachovanie a závlahu. Dalšia retenčná nádrž bude mať osadené 

vsakovacie teleso. 

j) požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín

Pred zahájením stavby budú na stavenisku odstránené nízke kroviny a dreviny. 

Iné požiadavky nie sú kladené. 

k) požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov

určených k plneniu funkcie lesa

Z poľnohospodárskeho pôdneho fondu bude vyňatá pôda v rozsahu zastavaných plôch 

pozemku, spevnených plôch a terénnych úprav. Jedná sa o trvalé vyňatie pôdy 

z poľnohospodárskeho pozemkového fondu. Vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

bude realizované podľa zákona č. 334/1992 Sb., O ochrane poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu. 

l) územne technické podmienky - najmä možnosť pripojenia na existujúcu dopravnú a

technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu k navrhovanej stavbe

Napojenie stavebného pozemku na dopravnú infraštruktúru bude riešené napojením na 

miestnu komunikáciu (parc. č. 489/19 ). Súčasťou projektovaného objektu sú dve vjazdy, 

jeden slúži ako vjazd do podzemnej hromadnej garáže nachadzajúcej sa v podzemnom 

podlaži objektu a jeden vjazd na vonkajšie parkovisko. K objektu budú realizované prípojky 

kanalizačnej sieti, dažďovej kanalizácie, vodovodu a prípojka elektrickej energie - NN. 

Momentálne sa v okolí pozemku nenachádza plynovod, ale je plánovaná realizácia 

nízkotlakového plynovodu, ktorý bude prechádzať z východnej a západne strany parcely. 

Plánované umiestnenie je znázornené vo výkresovej dokumentácií. Verejné siete technickej 

infraštruktúry sú vedené pod miestnymi komunikáciami. Budú splnené všetky technické 

požiadavky na stavby podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb. .Vstup do administratívnej časti a 

kaviarne bude riešený ako bezbariérový, budú dodržané aj technické požiadavky 

zabezpečujúce bezbariérové využitie stavby podľa vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
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m) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície

Súčasťou stavby nie sú žiadne podmieňujúce, vyvolané alebo inak súvisiace investície 

viazané časovo a vecne na stavbu. 

n) zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje

PARCELY PRIAMO DOTKNUTÉ STAVBOU 

PARC.Č. 
DRUH 

POZEMKU 

SPÔSOB 

VYUŽITIA 
VLASTNICKÉ PRÁVO SPÔSOB 

OCHRANY 

VÝMERA 

PARCELY BPEJ 

489/7 
Ostatná 

plocha 

JINÁ 

PLOCHA 

Euro Mall Brno Real 

Estate, s.r.o., Vídeňská 

132/100, Dolní Heršpice, 

61900 Brno žiadny nepodstatné - 

489/20 
Ostatná 

plocha 

JINÁ 

PLOCHA 

Euro Mall Brno Real 

Estate, s.r.o., Vídeňská 

132/100, Dolní Heršpice, 

61900 Brno žiadny nepodstatné - 

489/19 Orná pôda 

ZASTAVANÁ 

PLOCHA A 

NÁDVORIE 

INVESTOR, 

CODEVINTEC 

COMPANY a.s., č. p. 184, 

66431 Česká  
poľnohospodársky 

pôdny fond 3894 20810 

489/20 Orná pôda 

ZASTAVANÁ 

PLOCHA A 

NÁDVORIE 

INVESTOR, 

CODEVINTEC 

COMPANY a.s., č. p. 184, 

66431 Česká  
poľnohospodársky 

pôdny fond 3580 20810 

o) zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých vznikne ochranná alebo

bezpečnostné pásmo

Na žiadnom z dotknutých pozemkov nevznikne ochranné ani bezpečnostné pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby 

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

súčasnom stave, závery stavebne technického posúdenia nosných konštrukcií

Jedná sa o novostavbu. 

b) účel užívania stavby

Občianska stavba – Administratívna budova s prevádzkou (kaviareň) 

c) trvalá alebo dočasná stavba

Trvalá stavba. 
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d) informácie o vydaných rozhodnutiach o povoleniach výnimiek z technických požiadaviek

na stavby a technické požiadavky zabezpečujúce bezbariérové užívanie stavby

Nie sú kladené žiadne výnimky. 

e) Informácie o tom, či a v ktorých častiach dokumentácie sa zohľadnili podmienky

záväzných stanovísk dotknutých orgánov

Požiadavky dotknutých orgánov budú zohľadnené pri vypracúvaní projektovej 

dokumentácie. 

f) Ochrana stavby podľa iných právnych predpisov 1,

Projektová dokumentácia stavby nerieši ochranu stavby podľa iných právnych 

predpisov. Nejedná sa o kultúrnu pamiatku. 

g) Navrhované parametre stavby - zastavaná plocha, obostavaný priestor, užitočná plocha,

počet funkčných jednotiek a ich veľkosti atď.

Celková výmera pozemku (parc.č 489/19 a 489/20): 7 474,00 m2 

Zastavaná plocha, objekt SO.03 – Admin. budova: 2 285,11 m2 

Plocha komunikácie a parkoviska SO.09.01 a SO.09.02: 1 314,60 m2 

Plocha spevnených plôch:    526,93 m2 

Plocha zelene (nová):  2 554,23 m2 

Plocha zelene (stávajúca):    793,13 m2 

Počet parkovacích miest: vonkajsšie parkovisko  33 

hromadná garáž  64 

h) Základné bilancie stavby - spotreba a spotreba médií a látok, hospodárenie s rašelinou,

celkové množstvo a druhy odpadov a emisií, triedy energetickej náročnosti budov atď.

Základné bilancie stavby sú spracované v projektovej dokumentácii. Pri výstavbe sa 

predpokladá iba bežné množstvo a druh stavebného odpadu. Likvidácia odpadu bude 

prebiehať v súlade s platnou legislatívou. Elektrická energia bude vybavená elektromerom. 

Vodovodná prípojka bude vo vodomernej šachte vybavená vodomerom, odkiaľ bude možný 

odber vody. Na pozemku bude v dobe výstavby zriadené sociálne zázemie pre pracovníkov, 

kryté skladové materiály a zázemie pre vedenie stavby. 

Elektrická energia: 13 855 m3/rok 

Spotreba vody: 30 MWh/rok 

Dažďová voda: - zo strechy a  odvedená do retenčnej nádrže a následne použitá 

  ako voda na splachovanie a závlahu odvedená 

- zo spevnených ploch odvedená do retenčnej nádrže a následne 

  použitá ako voda na závlažovanie a následne odvedená 

  dažďovej kanalizácie. 

Trieda prestupu tepla obálkou budovy: B 

Hospodárenie s odpadmi: pravidelný odvoz odpadov zaisťuje obec. 

i) Základné predpoklady výstavby- časové údaje o realizácii stavieb, rozdelenie na etapy

Výstavba by mala trvať 18 mesiacov. 
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Postup výstavby nasledovne: Vytýčenie stavby a zemné práce, realizácia základových 

konštrukcií, výstavba 1.S a železobetónového skeletu so stropom, výstavba 1.NP a strop nad 

1.NP, výstavba 2.NP a strop nad 2.NP, výstavba 3.NP a strop nad 3.NP, výstavba 4.NP

a strop nad 4.NP, realizácia strešnej konštrukcie, výplne otvorov a realizácia inštalácií, výplne 

otvorov, realizácia podláh, dokončovacie práce. 

j) Orientační náklady stavby.

Odhadované náklady bez stavebného pozemku sú 154 288 894 Kč. 
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D.1.1.a Technická správa 

• Účel objektu, funkčná náplň, kapacitné údaje

Základným účelom výstavby administratívnej budovy na pozemkoch s parcelným 

číslom 489/19 a 489/202, katastrálne územie Dolní Heršpice v Brne. Objekt je výškovo 

rozdelený do troch nadzemných podlaží  a jedného podzemného podlažia. Je rozdelený do troch 

blokov A, B, C a do troch navzájom nezávislých dispozičných celkov.  Prevažnú časť tvorí 

administratívna časť, ktorá je tvorená štyrmi administratívnymi celkami, ktoré sa nachádzajú v 

bloku A a B. V podzemnom podlaží sa nachádza hromadná garáž.  Časť objektu tvorí 

prevádzka, kaviareň, nachádzajúca sa v prvom nadzemnom podlaží v časti C.  Obe zóny majú 

oddelené vstupy a neobmedzujú sa v prevádzke. Súčasťou zámeru sú aj terénne úpravy, 

spevnené plochy, pripojenie na vodovod, kanalizáciu a elektrickú energiu - nízke napätie.

Pre mesto Brno a široké okolie prináša nové pracovné miesta, možný záujem nových 

investorov. Je určená na prenájom súkromných osôb a je navrhnutá ako samostatne zárobkovo 

činná. Ponúka pracovné miesta v širšom okruhu Brna a tým pádom aj odľahčí dopravnú 

infraštruktúru v užšom centre Brna. 

Kapacitné údaje: 

Celková výmera pozemku (parc.č 489/19 a 489/20): 7 474,00 m2 

Zastavaná plocha, objekt SO 01 – Admin. budova:  2 291,37 m2 

Plocha komunikácie a parkoviska SO 02 a SO 03:  1 314,60 m2 

Plocha spevnených plôch:  216,30 m2 

Plocha zelene (nová):  2 720,74 m2 

Plocha zelene (stávajúca):   930,99 m2 

Počet parkovacích miest: vonkajsšie parkovisko  32 

hromadná garáž  64 

• Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné riešenie,

bezbariérové užívanie stavby

Administratívna budova je rozdelená na časti A, B, C. Každá časť má vlastný únikový

východ na voľné priestranstvo. Celý objekt je podpivničený a v podzemnom podlaží sa 

nachádza hromadná garáž s navrhovaným počtom parkovacích miest 64. V prvom nadzemnom 

podlaží v časti A sa nachádza hlavný vstup pre administratívnu časť a samostatné 

administratívne pracovisko. Ďalej v časti C sa nachádza kaviareň s vlastným vchodom, ktorá 

nie je prepojená s administratívnou častou a ma samostatný vchod a únikový východ. V časti B 

sa nachádza hlavný vstup pre administratívnu časť s hygienickým zázemím. V druhom 

nadzemnom podlaží je objekt rozdelený len na dva častí a to na časť A a B, v ktorých sú spolu 

dve samostatné pracoviska. V treťom nadzemnom podlaží sa nachádza jedno samostatné 

administratívne pracovisko. V poslednom (štvrtom nadzemnom podlaží) sa nachádza 

miestnosť pre vzduchotechniku, skladovací priestor a strecha na ktorej je časť pochôdzna časť 

terasy a vyhradené miesto pre vzduchotechnické jednotky. Únik z budovy je možný hlavným 

a vedľajším vstupom z južnej strany v bloku C, v bloku A a B buď hlavným vstupom alebo 

vedľajším vstupom z južnej strany. Ďalej z bloku A a B z 2.NP – 4.NP pomocou 
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komunikačného schodiska, ktoré sú zároveň chránenou únikovou cestou. Administratívne 

parkoviska sú prepojené s hromadnou garážou pomocou komunikačného schodiska tj. 

chránenými únikovými cestami. Vstupy do objektov sú bezbariérové. Objekt je riešený ako 

monolitický železobetónový skelet so železobetónovými stĺpmi rozmerov 400 x 400 mm (bez 

hlavíc), ktorý je uložený na monolitických železobetónových pätkách a monolitických 

železobetónových pásoch. V suteréne sú železobetónové monolitické steny hrúbky 250 mm 

doplnené vhodnou hydroizoláciou a extrudovaným polystyrénom. Ako nenosné konštrukcie, 

priečky sú v suteréne z keramických tvaroviek Porotherm hrúbky 150 mm. Stropy a stĺpy sú 

zateplené tepelnou izoláciou Multipor, trieda reakcie na oheň A1. V nadzemných podlažiach je 

výplňové murivo, keramické tvarovky Porotherm hr. 250 mm doplnené tepelnou izoláciou 

z minerálnej vaty a prevetrávanou fasádov z cementotrieskových dosiek. Preklady nad 

výplňami otvorov sú železobetónové monolitické a sú súčasťou železobetónového venca. 

Vnútorne nenosné priečky sú sadrokartónové uložené a kotvené do roznášacej vrstvy podlahy. 

Železobetónové stužujúce jádra sú z monolitického železobetónu doplnené spraženými 

sadrokartónovými predstenami. Strešná konštrukcia je plochá, vegetačná strecha so spádovou 

vrstvou z expandovaných klínov v spáde 2 %.  Hydroizolačnú vsrtvu strechy tvora dve 

modifikované asfaltové pásy. 

• Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby

Objekt je rozdelený do troch navzájom nezávislých funkčných celkov z dôvodu 

rozličnej prevádzky. V suteréne sa nachádza hromadná garáž, ktorá je určená len pre 

zamestnancov a administratívnej časti. Prístupová cesta (vjazd) je z východnej časti objektu, 

nachádza sa tu tiež vyhradené miesto pre zložky požiarnej ochrany, ktoré musia mať trvale 

voľný prístup v prípade požiaru. V prvom nadzemnom poschodí sa nachádza kaviareň a dve 

nezávisle vstupy do administratívnych častí A a B. Hlavný vchod sa nachádza zo severnej 

strany objektu a nie je prepojená so zvyšnou časťou. Parkovacie miesta pre kaviareň sa 

nachádzajú v západnej časti objektu a majú vlastný vjazd. Taktiež sa tu nachádza vyhradené 

miesto pre zásobovanie. Vedľajší vchod do bloku A, B, C sú z južnej strany objektu a slúžia 

hlavne ako únikové cesty. Technológie výroby sa v objekte nevyskytujú. 

• Konštrukčné a stavebné technické riešenie a technické vlastnosti

stavby

Stavebné riešenie 

Novostavba administratívnej budovy je podpivničený objekt s troma nadzemnými 

podlažiami a s jednoplášťovou plochou, vegetačnou strechou. Miestnosti v navrhovanom 

objekte splňujú požiadavky na minimálnu plochu, rozmery a svetlu výšku miestnosti. 

Konštrukcie oddeľujúce administratívne časti a kaviareň splňujú požiadavky z hľadiska 

tepelnej techniky a akustiky. Ďalej sú splnené požiadavky na činiteľ denného osvetlenia 

v pracovných priestoroch. 
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Konštrukčné a materiálové riešenie 

Výkopy 

Zemné práce budú realizované do bez zrážkového obdobia. Základovú škáru je nutné 

chrániť proti vode respektíve proti prevlhčeniu. Pred začatím výkopových prác bude vybratá 

vrchná časť humusovej vrstvy, ktorá bude uložená na deponií na pozemku stavby pre neskoršie 

použitie pri terénnych úpravách. Geologický posudok stanovil, že základová pôda je tvorená 

prevažne ílom so štrkopieskom. Podzemná voda sa podľa geologického prieskumu nenachádza 

a preto neovplyvni základy. 

Základové konštrukcie 

Základové konštrukcie budú plošné základové pásy zo železobetónu  betónu C20/25 

a ocele B500 šírky 750 mm a výšky 600 mm a monolitické železobetónové pätky  z betónu 

C20/25 a ocele B500. Základové železobetónové pätky budú mať rozmery buď 1,8 m x 1,8 m 

a hĺbky 800 mm (vonkajšie stĺpy) alebo 2,2 m x 2,2 m a hĺbky 800mm (vnútorne stĺpy). 

Rozmery boli stanovené pomocou empirických vzorcov na výpočet zaťaženia viď. Príloha  

D.1.2a01 – Výpočet základových konštrukcií. Podkladná základová doska bude pod 

železobetónovými základmi hrúbky 100 mm. a bude v hĺbke – 4,255 m pod základovými pásmi 

a -4,605m pod železobetónovými pätkami. Výťahovú šachtu tvorí železobetónová vaňa, ktorá 

ma spodnú hranu podkladnej betónovej dosky v hĺbke -4,760 m. Podkladová doska je z betónu 

triedy C20/25, ktorá je vystužená KARI sieťou KH30 100x100x6mm. 

Zvislé nosné konštrukcie 

V suteréne sú obvodové steny z monolitického železobetónu hr. 250 mm, betón C30/37, 

oceľ B500 a stĺpy z monolitického železobetónu rozmerov 400 x 400 mm, betón C30/37, oceľ 

B500. Steny stužujúceho jadra sú taktiež z monolitického železobetónu hrúbky 200 mm a steny 

v kontakte so zeminou hrúbky 250 mm, betón C30/37, oceľ B500. Potrebnú výstuž a pevnosť 

betónu musí navrhnúť statik. Nie je predmetom tejto diplomovej práce. Výpočty boli 

realizované čiste empiricky. 

V  nadzemných podlažiach je výplňové obvodové murivo železobetónového skeletu 

z keramických tvaroviek Porotherm 25  na tenkovrstvú maltu s pevnosťou v tlaku 5 MPa. Nad 

výplňovým murivom budú železobetónové preklady ako celoobvodový železobetónový veniec 

výšky 500 mm a hrúbkym 200 mm betón C30/37, oceľ B500 z vonkajšej strany doplnený 

polyuretánovou tepelnou izoláciou hr. 50 mm aby došlo k zamedzeniu tepelných mostov. 

Vnútorné nosné konštrukcie sú len stĺpy z monolitického železobetónu rozmerov 400 x 

400 mm, betón C30/37, oceľ B500. Steny stužujúceho jadra sú taktiež z monolitického 

železobetónu hrúbky 200 mm a steny v kontakte so zeminou hrúbky 250 mm, betón C30/37, 

oceľ B500.  
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Zvislé nenosné konštrukcie 

V suteréne sú vnútorne nenosné priečky z tvárnic z autoklávovaného pórobetónu 

hrúbky 150 mm, 599 x 249 x 150mm. Tvárnice sú spojované pomocou malty s pevnosťou 

v tlaku 5 Mpa. Ako zakladacia malta pre tvárnice bude použitá BAUMIT s pevnosťou v tlaku 

5 Mpa so zrnitosťou 0,6mm. 

Vnútorné nenosné konštrukcie v nadzemných podlažiach sú zo sadrokartónových 

priečok s oceľovými pozinkovanými CW a UW profilmi alebo CD a UD profilmi. Rozmery sú 

v závislosti od použitej konštrukcie od hrúbky 100 mm až do 160 mm.  Bezpečnostné 

sadrokartónové priečky sú doplnené pancierovaním tj. oceľovými plechovými tabuľami. 

Inštalačné steny na vedenie TZB budú zhotovené zo sadrokartónových priečok 

montážou s CW a UW profilmi. Sadrokartónové predsteny, ktoré sa nachádzajú okolo 

železobetónových jadier budú jednoplášťové, spražené, vytvorené z profilov CD a UD.   

Dilatácie budú dodržané podľa pokynov a technologických listov od výrobcov. 

Vodorovné konštrukcie preklady 

Preklady v objekte sú tvorené systémom z keramických prekladov Porotherm 7 a 

výstužnou oceľou B500B. Nad výplňovým murivom budú železobetónové preklady ako 

celoobvodový železobetónový veniec výšky 500 mm a hrúbky 200 mm betón C30/37, oceľ 

B500 z vonkajšej strany doplnený polyuretánovou tepelnou izoláciou hr. 50 mm aby došlo 

k zamedzeniu tepelných mostov. 

Vodorovné stropné konštrukcie 

Konštrukcia stropov je riešená ako monolitická železobetónová doska betón C30/37 

a oceľ B500. Monolitické železobetónové dosky sú vo väčšine prípadoch krížom vystužené 

z betónu C30/37 a výstužnou oceľou B500B o hrúbkach 200 až 240 mm. V suterénnej časti sú 

v spáde 1,75 % viď projektová dokumentácia. 

Nad 1. nadzemným podlažím bude vykonzolovaná stropná doska v spáde, podľa 

projektovej dokumentácie a bude doplnená vhodným izolantom ( obalená ) aby nedošlo 

k tepelným mostom. 

Schodisko 

Schodisková konštrukcia je riešená ako monolitická železobetónová kotvená do 

postranných stien. Schodiskové stupne v suteréne majú výšku 148 mm a šírku 320 mm. 

Schodiskové stupne v prvom nadzemnom podlaží majú výšku 170 mm a šírku 320 mm. 

V poslednom nadzemnom podlaží majú schodiskové stupne výšku 172/174 mm a šírku 300 

mm. Po obvode schodiska je umiestnené bezpečnostné oceľové zábradlie vo výške 1000 mm 

doplnené tabuľami z bezpečnostného skla s vnútornou fóliou . Šírka schodiskových ramien je 

1200 mm.  
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Hlavná strešná konštrukcia P5a 

Strešná konštrukcia je navrhnutá ako plochá jednoplášťová s klasickým poradím vrstiev 

s minimálnym sklonom 2 %. Strešnú konštrukciu tvorí monolitická železobetónová krížom 

vystužená doska opatrená parotesnou, vzduchoizolačnou a provizorne hydroizolačnou vrstvou 

z modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou  na nej je spádová vrstva 

z expandovaného polystyrénu EPS 200 kliny, na ktorej sú dve vrstvy tepelnej izolácie hrúbky 

100 a 120 mm z expandovaného stabilizovaného polystyrénu EPS 200S ktoré sú navzájom 

lepené polyuretánovým lepidlom. Hlavná hydroizolačná vrstva sa nachádza nad touto vrstvou 

a je tvorená dvoma hydroizolačnými pásmi z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou zo 

sklennej tkaniny hr. 3 a 5,3 mm. Tieto vrstvy sú opatrené geotextíliami a nopovou fóliou 

s perforáciou. Celá strešná konštrukcia je priťažená vrstvou substrátu a vegetačnou rohožou 

alebo riečným kamenivom. Podrobná skladba viď projektová dokumentácia. 

Strešná konštrukcia nad schodiskom P6 

Strešná konštrukcia je navrhnutá ako plochá jednoplášťová s klasickým poradím 

vrstiev s minimálnym sklonom 2 %. Strešnú konštrukciu tvorí monolitická železobetónová 

krížom vystužená doska opatrená parotesnou, vzduchoizolačnou a provizorne hydroizolačnou 

vrstvou z modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou  na nej je spádová vrstva 

z expandovaného polystyrénu EPS 200 kliny, na ktorej sú dve vrstvy tepelnej izolácie 

z expandovaného stabilizovaného polystyrénu EPS 200S ktoré sú navzájom lepené 

polyuretánovým lepidlom. Hlavná hydroizolačná vrstva sa nachádza nad touto vrstvou a je 

tvorená dvoma hydroizolačnými pásmi z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou zo 

sklennej tkaniny hr. 3 a 5,3 mm. Tieto vrstvy budú mechanický kotvené do nosnej 

konštrukcie. 

Výplne otvorov 

Okenné a dverné výplne v styku s vonkajším prostredím sú hliníkové konštrukcie z 

trojkomorového profilového systému o stavebnej hĺbke 75-150mm ,Uf = 0,92-1,2 W.m-2K-1. 

Osadené sú izolačnými trojsklami s Ug = 0,6 W.m-2K-1. Okná sú opatrené pozinkovaných 

plechovým parapetom, ktoré sú súčasťou dodávky od výrobcu. Vstupné dvere a konšrukcie 

presklenných stien v 1. nadzemnom podlaží budú osadené na izolant compacfoam. 

Podlahy 

V suteréne sú podlahy tvorené betónovou zmesou s prísadami – strižné vlákna + 

KARI sieť v spade 0,5 % a hrúbke 80-120 mm. Nášľapná vrstva je tvorená silnovrstvým 

epoxidovým dvojzložkovým náterom  

V objekte sú nášľapne vrstvy z epoxidového náteru, podlahy z PVC podľa účelu 

miestnosti. Všetky podlahy budú dilatované z hľadiska akustiky a prenosu vibrácií do okolitých 

konštrukcií.  

Tepelná izolácia 

Tepelná izolácia suterénnej časti je z extrudovaného polystyrénu hrúbky 60 až 100 mm. 
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Strop hromadnej garáže je izolovaný pomocou kalcium silikátových dosiek multipor hrúbky 

100 mm. Exteriérová časť objektu je riešená ako vetraná fasáda s minerálnou čadičovou 

izoláciou hrúbky 200 mm, časť fasády tj. jadro je zateplené certifikovaným kontaktným 

systémom ETICS z dosák z čadičových vlákien hr. 100mm 

Izolácia proti vode 

Izolácia proti zemnej vlhkosti a ochrana proti prenikaniu radónu z podložia bude 

realizovaná z dvoch modifikovaných asfaltových pásov s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny. 

Vrstva hydroizolácia bude plošne natavená na železobetónovú vrstvu, ktorý bude penetrovaný. 

Hydroizolácie na plochej streche bude z pásov modifikovaného asfaltu s bridlicovým posypom, 

v prípade prístrešku Z8 bude realizovaná ako samolepiaci asfaltový modifikovaným pás 

s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny.  

Vnútorne povrchy 

Vnútorné steny a stropy budú realizované strojným omietaním s jednovrstvovou sádrovou 

omietkou hrúbky 10 mm. Sadrokartónové konštrukcie budú tmelené a farbené pomocou 

tmelov na to určeným,v závislosti na účelu miestnosti. Ako pohľadová vrstva bude použitá 

interiérová maliarska farba nanášaná v dvoch vrstvách. V hygienických miestnostiach budú 

použité keramické obklady na sadrokartónové steny ktoré budú vopred napenetrované a budú 

sa riadiť podľa pokynov výrobcov . 

Vonkajšie povrchy 

Do výšky 0,5 m nad terénom podľa projektovej dokumentácie bude finálna povrchová 

úprava fasády z marmolitu. Tam kde bude kontaktný zatepľovací systém ETICS, bude 

omietnutá silikátovou prefarbovanou omietkou sivej farby. 

Vytápanie 

Objekt bude vytápaný a vetraný pomocou vzduchotechnických jednotiek, ktoré budú 

umiestnené na strešnej konštrukcií na vopred pripravených roštoch. Vzduchotechnika bude 

zodpovedať platným zákonným a normatívnym predpisom. 

Pre získanie energie z obnoviteľných zdrojov bude použité tepelné čerpadlo vzduch - vzduch 

s rekuperáciou. Špecifikácie sú v projektovej dokumentácií v časti D.1.4 

VZDUCHOTECHNIKA. 

Mechanická odolnosť a stabilita 

Stavba je navrhnutá tak, aby zaťaženie na ňu pôsobiace v priebehu výstavby a užívania 

nemalo za následok: 

a. zrútenie stavby alebo jej časti

b. väčší stupeň neprípustnej deformácie

c. poškodenie iných častí stavby alebo zariadení či inštalovaného vybavenia

v dôsledku významnej deformácie nosnej konštrukcie 

d. poškodenie v prípade, kde je rozsah neúmerný pôvodnej príčine
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Mechanická odolnosť a stabilita 

Stavba je navrhnutá z hľadiska bezpečnosti pri užívaní stavby v súlade s vyhláškou 

č.  268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, a s ňou súvisiace normy a 

predpisy. Navrhované stavebné prestupy neovplyvňujú účel, pre ktorý bola stavba navrhnutá. 

Navrhnuté stavebné technológie a materiály, negatívne neovplyvňujú užívanie  

stavby po jej dokončení. Všetky inštalované zariadenia budú odpovedať požiadavkám  

bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Stavba rešpektuje práva a oprávnené záujmy  

dotknutých subjektov. Pri užívaní stavby musia byť dodržiavane platné zákony a vyhlášky  

České republiky, hlavne zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  

a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pri prevádzke je užívateľ povinný 

realizovať bežnú údržbu a zaisťovať predbežné revízie v priebehu užívania stavby. 

Zásady hospodárenia s energiami 

Splnenie požiadaviek na náročnosť budov a splnenie porovnávajúcich ukazovateľov 

podľa jednotnej metodiky výpočtu energetickej hospodárnosti budov. Stanovenie celkovej 

energetickej spotreby stavby. 

Všetky navrhnuté konštrukcie spĺňajú požiadavky na energetickú náročnosť budov. Je 

riešené ako samostatná príloha projektovej dokumentácie. Energetický štítok obálky budovy 

je riešený samostatnou prílohou v projektovej dokumentácií. 

Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

Na základe protokolu kategorizácie radónového rizika základových pôd, bola parcela 

zaradená do kategórie nízkeho radónového rizika. V danom prípade z hľadiska bezpečnosti bola 

použila dvojitá vrstva modifikovaného asfaltového pásu, zabraňujúcou prenikaniu radónu do 

objektu. Stavby musia byť podľa zákona č. 13 / 2002Sb § 6, odst.4 chránené proti prenikaniu 

radónu z podložia. Vykonanie tejto izolácie musí byť odborné, bez akýchkoľvek prestupov a 

dokonale utesnené. Postup podľa technologických postupov od výrobcov. 

Na dotknutom pozemku sa nevyskytujú agresívne spodne vody, seizmicity, 

poddolovania, ochranné a bezpečnostné pásma apod.. Škodlivé vplyvy nie sú známe.         

Pri realizácii je hlavne nutné prispôsobiť kvalitu izolácie spodnej stavby skutočným 

hydrogeologickým podmienkam zisteným na stavbe. 
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• Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií

Navrhnutý objekt je posudzovaný v súlade s vyhláškou 23/2008Sb., ČSN 730802 a ďalších 

noriem, ktoré súvisí s touto problematikou. 

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

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

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

Vyhláška MVČR č. 246/2001 Sb. ─ o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru,  

Zákon 133/1985 Sb. ─ Zákon o požární ochraně 

ČSN 01 3495/1997 ─ Výkresy ve stavebnictví ─ Výkresy požární bezpečnosti staveb,  

ČSN 73 0802/2009 + Z1 ─ Požární bezpečnost staveb ─ Nevýrobní objekty, 

ČSN 73 0873/2003 ─ Požární bezpečnost staveb ─ Zásobování požární vodou,  

ČSN 73 0824/1993 ─ Požární bezpečnost staveb ─ Výhřevnost hořlavých látek,  

Zákon 133/1985 Sb. ─ Zákon o požární ochraně .  

Podrobnejšie spracovanie návrhu a posúdenie jednotlivých konštrukcií s požiadavkami 

na požiarnu odolnosť viď Složka č. 3 – D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. 

• Údaje o požadovanej kvalite navrhnutých materiálov a o kvalite

prevedenia

Materiály použité pri stavebných prácach budú spĺňať požiadavky príslušných technických 

noriem a vyhlášok vrátane požiadaviek na kvalitu. 

• Opis netradičných technologických postupov a osobitných požiadaviek

na implementáciu a akosť navrhnutých konštrukcií

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná obvyklým spôsobom. Nie sú tu použité 

netradičné ani osobitné postupy a požiadavky. 

• Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zabezpečované 

zhotoviteľom stavby - obsah a rozsah výrobnej a dielenské 

dokumentácie zhotoviteľa; 

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie. 

• Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií a

prípadných kontrolných meraní a skúšok, ak sú požadované nad

rámec povinných - stanovených príslušnými technologickými

predpismi a normami

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie. 
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• Výpis použitých noriem a právnych predpisov

Použité normy:  

- ČSN 01 3420Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební část. 2004.  

- ČSN 74 4301+Z1-Z3. Obytné budovy. 2004  

- ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. 2005  

- ČSN 73 0540-2+Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2011  

- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3:Návrhové hodnoty veličin.2005  

- ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 2005.  

- ČSN 73 0580 -1. Denní osvětlení budov – Základní požadavky.2007  

- ČSN 73 0580 -2. Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov.2007  

- ČSN 73 4201+Z1. Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv. 2010.  

- ČSN 73 0532+Z1. Akustika- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky.2010  

- ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. 2010.  

- ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 2011.  

- ČSN 73 0810+Z1-Z3. Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení. 2009.  

- ČSN 73 0802+Z1. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2009  

- ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. 2003.  

- ČSN 73 0818+Z2. Požární bezpečnost staveb –Objekty obsazené osobami. 1997  

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód1: Zatížení konstrukcí-výkresy betonových konstrukcí. 1988  

Právní předpisy:  

- ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. ln: č. 36/2013.   

- ČR. Vyhláška č.20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., technických 

požadavcích na stavby. ln: č. 6/2012  

- ČR. Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2013 Sb a č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb.  

- ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

- ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

Odborná literatura:  

REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2013. 191 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 

Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů 
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ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť administratívnu budovu s názvom 

Administrativní budova ako projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby. Ako 

špecializácia bola vyriešená technika budov – vzduchotechnika. Navrhovaný objekt 

administratívna budova bol vypracovaný v súlade s platnými a technickými normami, 

predpismi a vyhláškami, ktoré sa týkajú jednotlivých časti zmienených v dokumentácií. 

Administrativní budova splňuje požiadavky na výstavbu, vyhovuje z hľadiska požiarnej 

bezpečnosti, tepelnej techniky, osvetlenia a akustiky. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 

Použité normy: 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební část 2004 ČSN 74 

4301+Z1-Z3 Obytné budovy 2004 

ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování vlastností stavebních 

výrobku 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 2005 ČSN 73 0540-2+Z1 

Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 2011 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3:Návrhové hodnoty veličin 2005 ČSN 73 

0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 2005 

ČSN 73 0580 -1 Denní osvětlení budov – Základní požadavky 2007 

ČSN 73 0580 -2 Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov 2007 

ČSN 73 0532+Z1  Akustika-  Ochrana proti  hluku  v budovách  a posuzování  akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 2010 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 2010 ČSN 73 6056 Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel 2011 ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

2011 

ČSN 73 0810+Z1-Z3. Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 2009 ČSN 73 

0802+Z1. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 2009 ČSN 73 0873. Požární 

bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 2003 

ČSN 73 0818+Z2. Požární bezpečnost staveb –Objekty obsazené osobami 1997 

ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-výkresy betonových konstrukcí 1988 ČSN 

EN 12354 – Stavební akustika 

Právne predpisy: 

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. ln: č. 36/2013. ČR Vyhláška 

č.20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., technických požadavcích na stavby. 

ln: č. 6/2012 

ČR. Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2013 Sb a č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

ČR. Vyhláška  č.  398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. In: 63/2006. 2006. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Odborná literatúra 

REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2013. 191 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. Zoufal a kol.: Hodnoty požární 

odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů 

Webové stránky 
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www.styrotrade.cz/cs/ 

www.schuco.com 

www.bimobject.com 

https://www.autodesk.com/products/revit/overview 

https://www.wienerberger.cz/ 

https://www.nonstopstavebniny.sk/2156-samovrtne-skrutky-5-5-x-19-mm-zinkovane-gt-

5.html 

https://data.krytinystrechy.cz/100183/www/www.krytiny-

strechy.cz/downloads/navody,%20letaky/seamline%20montaz.pdf 

https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty/skripta/Zilinsky_a_kol._Konstrukcie_pozem

nych_stavieb_Konstrukcie_spodnej_stavby_www.stranky.pdf 

https://www.ventilatory.net/vzt-potrubi/ctyrhranne-potrubi/lkr 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

1.S  suterén 

1.NP  prvé nadzemné podlažie 

2.NP  druhé nadzemné podlažie 

3.NP  tretie nadzemné podlažie 

4.NP  štvrté nadzemné podlažie 

B. p. v.  Balt po vyrovnaní 

č. p.  číslo parcely 

ČSN  česká štátna norma 

EPS  expandovaný polystyrén 

ER  elektrická rozvodná skriňa 

HI  hydroizolácia 

HR.  hrúbka 

HUP  hlavný uzáver plynu 

J  juh 

JTSK  jednotná trigonometrická sieť katastrálna 

k. ú.  katastrálny úrad 

m n. m. metrov nad morom  

NN  nízke napätie 

PBR  požiarno bezpečnostné riešenie 

PT  pôvodný terén 

RŠ  revízna šachta 

S  sever 

Sb.  Zbierka 

SO  stavebný objekt 

SPB  stupeň požiarnej bezpečnosti 

TI  tepelná izolácia 

UT  upravený terén 

V  východ 

VŠ                  vodomerná šachta 

WC  samostatná miestnosť pro záchodovú misu  

XPS  extrudovaný polystyrén 

Z                     západ 

ŽB                  železobetón 
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d                     hrúbka [m] 

R                     tepelný odpor konštrukcie [m2.K/W] 

U                     súčiniteľ prestupu tepla [W/(m2.K)] 

UN,rq       požadovaná hodnota súčiniteľa prestupu tepla [W/(m2.K)]  

UN,rc          doporučená hodnota súčiniteľa prestupu tepla [W/(m2.K)]  

Uem                        priemerný súčiniteľ prestupu tepla   [W/(m2.K)] 

λ                     súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/(m.K)] 

ρ                     objemová hmotnosť [kg/m3] 

Rsi             tepelný odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane konštrukcie. [m2.K/W]  

Rse                 tepelný odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane . [m2.K/W]  

θi                     návrhová teplota vnútorného prostredia [°C] 

θai                   teplota vnútorného vzduchu  [°C] 

θe                    návrhová teplota vonkajšieho vzduchu v zimnom období [°C] 

φi                    návrhová vlhkosť vnútorného vzduchu [%] 

φe                   relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu [%] 

fRsi                          teplotný faktor vnútorného povrchu [-] 

HT                           merná strata prestupom tepla [W/K] 

Qi  celková predbežná tepelná strata budovy [W]  

b  činiteľ teplotnej redukcie [-] 

Rw                           laboratórna vzduchová nepriezvučnosť [dB] 

Ln,w  laboratórna normalizovaná kročajová  nepriezvučnosť [dB]  

Rw´  vážená vzduchová nepriezvučnosť [dB] 

Ln,w´  vážená normalizovaná hladina kročajovej nepriezvučnosti [dB]  

zp  difúzny odpor konštrukcie [m/s] 

pSAT                         čiastočný tlak nasýtenej vodnej páry [Pa] 

Mca  množstvo skondenzovanej vodnej páry [kg/(m2.a)]  

Mev,a  množstvo vyparenej vodnej páry [kg/(m2.a)] 
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