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Abstrakt 
Diplomová práca sa zameriava na rekonštrukciu budovy kina v meste Gbely. Je 

to kompletná rekonštrukcia celej budovy ako z exteriéru tak aj z interiéru. Pôvodná 
funkcia budovy, budova s kinosálou, sa zmenila na športovo kultúrne centrum. Objekt 
pozostáva z kaviarne, squashovej haly, lezeckej steny a sauny s oddychovou miestnosťou. 
Na zateplenie bude použitých viacero druhov tepelnej izolácie tak, aby objekt vyhovel 
normovým podmienkam. Tiež sú dodatočne zateplené aj základy. Interiér je rozdelený 
priečkami HELUZ na jednotlivé miestnosti, účelovo oddelené. Vytvorenie nových 
povrchových úprav v celom objekte, použitie tehlovej dlažby, klinkera, keramických 
dlažieb a obkladov. V celom objekte sú vymenené okná a dvere. Pre úsporu miesta sú 
použité posuvné dvere v interiéri. Okná a dvere do exteriéru sú plastové. Tiež je 
vymenené každé hygienické zariadenie. Namiesto použitia nosných prekladov je použitá 
pôvodná ŽB stropná doska. Objekt vyhovuje bezbariérovým podmienkam v 1NP.  
  
Klíčová slova 

Rekonštrukcia, squash, kaviareň, zelená strecha, tepelno-technické posúdenie, 
dodatočné zateplenie, situácia, pôdorys prízemia, búracie práce, terasa, lezecká stena, 
tehlová dlažba, sauna  
  

  

  

Abstract 
The diploma thesis is focused on a reconstruction of a cinema building in the town 

Gbely. It’s complete reconstruction of exterior and interior too. Original function, cinema, 
is change to sport and cultural centrum now. Object is consist of cafe, squash hall, 
climbing wall and sauna with rest room. Several thermal insulations are used to isolate 
object and satisfy a norm terms. The foundations are post insulated too. The interior is 
divided into functional spaces with Heluz system. New finishes in the object is created 
by brick paving, klinker, ceramic tiles and tiling. All windows and doors are replaced by 
new ones in the object. Sliding doors are used in interior for save space. The windows 
and doors are plastic between interior and exterior. All sanitations are replaced by new 
ones too. The reinforced concrete floor is used instead of lead bearing lintels. The 
wheelchair conditions are satisfied on ground floor.  
  
Keywords 

Reconstruction, squash, cafe, green roof, thermo-technical check, additional 
insulation, situation, ground-floor plan, demolition works, terrace, climbing wall, brick 
paving, sauna  
… 
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1 Úvod 

Cieľom práce je navrhnúť a spracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu 

a obsahu pre uskutočnenie stavby rekonštrukcie budovy kina na spoločensko-športové 

centrum podľa najnovších požiadaviek v staviteľstve. Objekt je navrhnutý na 

rekonštrukciu tak, aby bol maximálne využitý potenciál celej budovy a aby boli 

minimalizované tepelné úniky, s veľkým dôrazom na tepelne technické a akustické 

požiadavky, čo zabezpečuje vysoký tepelný odpor konštrukcií. Ďalej je práca zameraná 

na správne zakreslenie výkresovej dokumentácie v znení platných predpisov. Zameranie 

sa na tepelne technické posúdenie, akustické posúdenie a správny výber materiálov pre 

zmeny konštrukcie a súlad s pôvodnými konštrukciami a materiálmi je dôležité pre 

zachovanie rázu budovy a minimalizáciu nákladov na energie, z dôvodu stále sa 

zvyšujúcich nárokov na úsporu energií a materiálov. Objekt určený a rekonštrukciu sa 

nachádza v centre mesta Gbely na rovinatom teréne. Okolitú zástavbu tvoria prevažne 

rodinné domy stojace samostatne a budova pošty a mestského úradu. Objekt je 

situovaný na rozsiahlom pozemku, na ktorom sa nachádzajú zelené plochy využívané 

na kultúrne a spoločenské akcie a tiež miesta určené na parkovanie a komunikačné 

chodníky s mestským mobiliárom. Jedná sa o samostatne stojacu budovu pôvodne 

navrhnutú pre potreby kina a kultúrnych akcií. Rekonštrukcia je zameraná na využitie 

tohto objektu pre športové a spoločenské účely. Budova tak prejde kompletnou 

rekonštrukciou. Objekt je nepravidelného tvaru s dvomi nadzemnými podlažiami 

s členitou plochou jednoplášťovou strechou. Práca je členená na tematicky zamerané 

časti, ktoré podrobne rozoberajú a riešia danú problematiku. Jedná sa o technické 

správy obsiahnuté vo vlastnom texte práce, prípravné a študijné práce, situačné výkresy 

zameriavajúce sa na bližšie a širšie začlenenie objektu do prostredia, architektonicko–

stavebné riešenie obsahujúce výkresy pôvodného stavu, zmeny stavu a nového stavu, 

stavebne konštrukčné riešenie obsahujúce detailné riešenie problematických častí, 

výpisy skladieb a výrobkov, požiarne bezpečnostné riešenie a stavebnú fyziku. 
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2 Vlastný text práce 

2.1 A: Sprievodná správa 

A Obsah 

A.1. Identifikačné údaje .................................................................................................. 12 

A.1.1. Údaje o stavbe .................................................................................................. 12 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi ........................................................................................ 12 

A.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie .......................................... 12 

A.2. Zoznam vstupných podkladov ................................................................................. 12 

A.3. Údaje o území .......................................................................................................... 12 

A.4. Údaje o stavbe ......................................................................................................... 14 

A.5. Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia ....................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

A.1. Identifikačné údaje 

A.1.1. Údaje o stavbe 

a) názov stavby 
Budova kina v meste Gbely 

b) miesto stavby 
SNP 1215/1, 908 45 Gbely, kat. územie: Gbely, č.p. 3/1, 3/2 

 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Mestský úrad Gbely 

Námestie Slobody 1261/1, 908 45 Gbely 

 

A.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Uhrinec Marek 

Čsl. Armády 1190/38, 908 45 Gbely 

 

A.2. Zoznam vstupných podkladov 

- časť pôvodnej projektovej dokumentácie 

- obhliadka predmetného objektu, pozemku a okolia 

- požiadavky investora 

- Stavebný zákon a súvisiace predpisy 

- záväzné stanovisko obce 

 

A.3. Údaje o území 

a) rozsah riešeného územia 
Projektová dokumentácia sa zameriava na spracovanie rekonštrukcie objektu a 

územia na pozemkoch s parcelným číslo 3/1 a 3/2. Na tomto pozemku sa podľa 

projektovej dokumentácie uskutoční rekonštrukcia budovy kina na spoločensko-

športové centrum. Do okolitých parciel prestavba nebude zasahovať vzhľadom na 

rozlohu pozemku. 

 
b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 

Navrhovaný objekt sa nenachádza v žiadnej pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej 

zóne, zvlášť chránenom území, v záplavovom území a ani v žiadnom ochrannom ani 

bezpečnostnom pásme. 

 
 
 



13 

 

c) údaje o odtokových pomeroch 
Pozemok nie je v miernom spáde, voda sa na pozemku nebude hromadiť, 

vsiakne do podložia rozsiahlych zelených plôch. Hranica pozemku čiastočne pozostáva 

z odtokových kanálov. zrážková voda zo zastavanej plochy bude odvádzaná zvodmi 

mimo objekt. 

 
d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou v prípade , že nebolo 
vydané územné rozhodnutie, alebo územné opatrenie, poprípade keby nebol 
vydaný územní súhlas 

Rekonštruovaný objekt je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou a 

schválený. Nie je v rozpore s vydaným uzemním rozhodnutím ani iným územne 

plánovacím opatrením. 

 
e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné 
rozhodnutie nahradzujúce, alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným 
plánom v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie , s povolením stavby 
a v prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby, údaje o jej 
súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Projektová dokumentácia je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou a 

schválená. Nie je v rozpore s vydaným uzemním rozhodnutím ani iným územne 

plánovacím opatrením. 

 

f) údaje o dodržaní obecných požiadavkou na využitie územia 
Projektová dokumentácia dodržuje všetky obecné požiadavky na využitie 

územia. 

 
g) údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov 

Navrhovaný objekt je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou a 

schválený. Projektová dokumentácia splňuje všetky požiadavky pre dotknuté orgány. 

 
h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Stavba má výnimku od dodržovania požadovaných rozmerov a technických, a 

technologických opatrení pre užívanie stavby z dôvodu dodržania charakteristického 

rázu stavby. 

 
i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

K danému objektu nie sú známe žiadne súvisiace a podmieňujúce investície. 
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j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých uskutočňovaním stavby (podľa katastru 
nemovitostí) 

Umiestnenie stavby sa dotýka len pozemkov investora, na ktorých bude 

prebiehať rekonštrukcia a následné užívanie stavby. 

Parcela 3/1 s výmerou    579 m2 – Rekonštruovaný objekt 

Parcela 3/2 s výmerou  2428 m2 

 

A.4. Údaje o stavbe 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
Jedná sa o zmenu dokončenej stavby budovy kina. 

 
b) účel užívania stavby 

Účelom užívania stavby po rekonštrukcii je stavba určená na spoločensko-

športové využitie. Spoločenské využitie formou kaviarne. Športové využitie formou 

squashovej haly, lezeckej steny, priestorom pre stolný tenis. Forma oddychu bude 

zabezpečená saunovým priestorom s oddychovou časťou. 

 
c) trvalá alebo dočasná stavba 

Jedná sa o stavbu trvalého charakteru. 

 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 

Stavba nie je kultúrnou pamiatkou a ani inou stavbou podobného charakteru. 

 
e) údaje o dodržaní technických požiadavkou na stavby a obecných technických 
požiadavkou zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

V projektovej dokumentácii budú dodržané obecné technické požiadavky 

zabezpečujúce bezbariérové užívanie stavby. Navrhovaný objekt dodržiava všetky 

technické požiadavky na stavbu. 

 
f) údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov a požiadavkou vyplývajúcich 
z iných právnych predpisov 

Navrhovaný objekt je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou a 

schválený. Projektová dokumentácia splňuje všetky požiadavky pre dotknuté orgány. 

Projekt nie je v rozpore s žiadnym právnym predpisom vyplývajúcim z požiadavkou 

dotknutých orgánov. 

 

g) zoznam výnimiek a úľavových riešení 
 V projekte budú dodržané obecné technické požiadavky zabezpečujúce 

bezbariérové užívanie stavby. 
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h) navrhované kapacity stavby 
Zastavaná plocha: 579 m2

 

Obostavaný priestor: 3474 m3
 

Počet poschodí: 2 

Rekonštruovaný objekt má dve nadzemné poschodia s plochou jednoplášťovou 

strechou. V objekte sa nachádza 9 hygienických miestností.  

 
i) základné bilancie stavby 

Produkcia odpadu – 320 kg odpadu za rok na obyvateľa. Budova sa zatrieďuje 

do skupiny B energetickej náročnosti budovy. Dažďová voda bude odvádzaná strešnými 

vtokmi do verejnej kanalizácie. 

 
j) základné predpoklady výstavby 

Predbežný termín zahájenia rekonštrukcie 2. 2016 

Predbežný termín dokončenia výstavby 7. 2016 

 
k) orientačné náklady stavby 

Na základe jednoduchej kalkulácie bola orientačná cena stanovená na  

9 500 000 Kč. 

 

A.5. Členenie stavby na objekty a technické a technologické 
zariadenia 

Pôvodný stav      Nový stav 

SO01 – rekonštruovaný objekt  SO01 – rekonštruovaný objekt 

01 – prístupový betónový chodník  01 – prístupový chodník z betónovej dlažby 

02 – vyrovnávacie schodisko: hlavný vstup 02 – vyrovnávacie schodisko: hlavný vstup 

03 – vyrovnávacie schodisko: bočné  03 – letná terasa: tehlová dlažba 

04 – vyrovnávacie schodisko: únik  04 – vyrovnávacie schodisko: zásobovanie 

05 – odkvapový chodník   05 – vyrovnávacie schodisko: únik 

06 – betónová plocha parkoviska  06 – odkvapový chodník, kačírek 

07 – asfaltová plocha parkoviska  07 – parkovisko: zatrávňovacia dlažba 

08 – pešia komunikácia na pozemku  08 – pešia komunikácia na pozemku 
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2.2 Súhrnná technická správa 

B Obsah: 

B.1 Popis územia stavby ................................................................................................ 17 
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B.1 Popis územia stavby 

a) charakteristika stavebného pozemku 
Obvod staveniska je vymedzený pozemkom s popisným číslom 1215/1 v 

katastrálnom území obce Gbely- viz výkres C.1 Situácia širších vzťahov. Príjazd k 

stavenisku je z miestnej komunikácie Slovenské národné povstanie. Vlastný vjazd je 

vyznačený na situácii. Stavenisko je majetkom žiadateľa o povolenie stavby. Stavenisko 

susedí s pozemkami s parcelným číslom 3/3, 3/4, 4, 5/1, 5/2, 5/3. 

 
b) výpočet a zábery prevedených prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebno historický prieskum apod) 

Z dôvodu zastavanosti okolitých parciel a už existujúcej stavby, u ktorej nebol 

zistený zvýšený výskyt vlhkosti zo spojnej vody ani zvýšená objemová aktivita radónu, 

nebolo nutné uskutočňovať hydrogeologický prieskum a meranie objemovej aktivity 

radónu. Zatriedenie základovej pôdy pre potreby rekonštrukcie je irelevantné.  

 
c) existujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Riešený objekt sa nenachádza v žiadnom ochrannom ani bezpečnostnom pásme. 

 
d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 

Riešený objekt sa nenachádza v záplavovom, poddolovanom ani inom území. 

 
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 
odtokové pomery v území 

Rekonštrukcia objektu nezmení tvar stavby a úprava pozemku, nenaruší okolitú 

zástavbu, úplne sa do nej začlení a vylepší celkový architektonický ráz okolia. Nová 

úprava okolitého terénu bude minimálny. Stavba nemá a nebude mať negatívny vplyv 

na odtokové pomery v území. 

 
f) požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín 

Parcela určená na zastavanie neobsahuje žiadne dreviny na rúbanie, po realizácii 

stavby budú na tejto parcele vystavané dreviny plniace estetický účel. Demolácie 

prebehnú prevažne v interiéri, čo negatívne minimálne zaťaží okolie len na dobu 

nevyhnutne nutnú. V exteriéri prebehne demolácia vrstiev strechy a dažďových zvodov, 

odkvapových chodníkov, parkovacích plôch a peších komunikácií na území pozemku. 

 
g) požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plnení funkcie lesa (dočasné/trvalé) 
Projekt nerieši. 
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h) územne technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na existujúcu 
dopravnú a technickú infraštruktúru) 
 Napojenie na existujúci verejný vodovod, elektrinu a plyn bude ponechané, 

taktiež aj napojenie na kanalizáciu ostane pôvodné. Prípojky sú zavedené do 

stávajúceho objektu, ktorý je pripojený na inžinierske siete. Pozemok je priamo 

napojený na existujúcu verejnú dopravnú infraštruktúru. 

 

i)vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
V danom území nie sú známe žiadne vecné a časové väzby stavby ani žiadne 

podmieňujúce, vyvolané alebo súvisiace investície. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základná kapacita funkčných jednotiek 

Účelom užívania stavby po rekonštrukcii je stavba určená na spoločensko-

športové využitie. Spoločenské využitie formou kaviarne. Športové využitie formou 

squashovej haly, lezeckej steny, priestorom pre stolný tenis. Forma oddychu bude 

zabezpečená saunovým priestorom s oddychovou časťou. Stavba bude obsahovať 

dostatočný počet funkčných jednotiek pre užívanie. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 
Navrhovaný projekt splňuje podmienky územnej regulácie. Objekt je 

umiestnený v severnejšej časti a rozdeľuje pozemok na dve časti. Prístup do budovy 

bude zabezpečený priamo z verejnej komunikácie prístupovou komunikáciou aj 

bezbariérovo. Objekt je od verejnej komunikácie oddelený 5 m voľne rastúcej zelene. 

Na pozemku sa bude nachádzať mestský mobiliár určený na oddych a osvetlenie pešej 

komunikácie. Na pozemku sa nachádzajú zelené plochy a bude uskutočnená výsadba 

ďalšej zelene. Objekt bude obsahovať prístup na letnú terasu umiestnenú pri hlavnom 

vstupe do objektu. Na terasu bude umožnený prístup aj priamo z verejnej komunikácie. 

Pri verejnej komunikácii na okraji pozemku bude vytvorený dostatočný počet 

parkovacích miest pre kapacitu riešeného objektu, parkovacie miesta pre zásobovanie 

objektu a taktiež parkovacie miesta pre bezbariérové využívanie a prístup, umiestnené 

v bezprostrednej blízkosti hlavného vstupu do budovy. 

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

Rekonštrukcia je zameraná na komplexné zmenenie užívania a charakteru 

objektu pri zachovaní jeho pôvodného rázu. Objekt je dvojpodlažný, s plochou 

jednoplášťovou strechou s odvodmi mimo objektu. Rekonštrukcia sa nebude týkať 

základových pásov ani roznášacej dosky. Podlaha objektu je situovaná min 150 mm nad 
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úrovňou upraveného terénu. Nosné múry sú pôvodne z tehál CD INA A P10 (pálená 

ílová pórovitá tehla) hr. 375 mm. Stropná konštrukcia je tvorená železobetónovou 

doskou hr. 250 mm. Nové deliace priečky budú tvorené systémom POROTHERM, hr. 

125 mm, pre dostatočnú akustickú izoláciu. Strešná konštrukcia bude nahradená až na 

nosnú ŽB dosku. Spádová vrstva bude tvorená ľahčeným betónom, vrchná vrstva bude 

tvorená hydroizolačnými asfaltovými pásmi. Hlavný vstup do objektu je situovaný na 

severovýchod, je opatrený exteriérovými dvermi aj pre bezbariérové využívanie. 

Dispozícia objektu je projektovaná podľa predstavy stavebníka s drobnými úpravami. 

Fasádna úprava povrchu bude z silikónová fasádna farba biela s hnedým vzorovaním. 

 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

V objekte a ani na pozemku sa nenachádza žiadna technológia výroby. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

 Vstup do objektu je zabezpečený rampou so zábradlím. Pred vchodom do 

objektu sa nachádza dostatočne veľká plocha pre bezbariérový pohyb. Exteriérové dvere 

na vstupe do objektu zodpovedajú normovým hodnotám pre bezbariérový vstup. Objekt 

je zabezpečený dostatočným počtom hygienických zariadení pre bezbariérové 

používanie. Všetky výškové nezrovnalosti sú v max výškových rozdieloch 20 mm. 

Vstup do hygienických zariadení je zabezpečený dvermi šírky 800 mm a otváranými 

posunom do strany. Prechody medzi miestnosťami sú riešené bezprahovo. Pri 

únikových východoch sú pre prekonávanie výškových rozdielov navrhnuté rampy 

s primeraným sklonom. Prístup na letnú terasu je riešený bezbariérovo z interiéru 

objektu. Prístup do 2NP nie je umožnený bezbariérovo z hľadiska pôvodnej dispozície 

objektu. Objekt spĺňa požiadavky v znení platných predpisov pre bezbariérové užívanie 

stavby. 

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Pri uskutočňovaní stavebných prác musia byť dodržované všetky predpisy 

týkajúce sa ochrany života a zdravia osôb, hlavne zákon č.309/2006 Sb., ktorým sa 

upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

pracovnoprávnych vzťahoch a o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti 

alebo poskytovaní služieb mimo pracovnoprávny vzťah (zákon o zaistení ďalších 

podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), v znení zákona č. 362/2007 Sb., 

tiež zákon 183/2006 Sb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vrátane 

uskutočňovaných vyhlášok, rovnako ako všetky platné ČSN a ČSN EN. Dodávateľ 

stavebných prác musí v rámci svojej dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky k 

zaistení bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický 

alebo pracovný postup, ktorý musí byť po dobu prác k dispozícii na stavbe. Každý 

pracovník musí byť preukázateľne zoznámený a preškolený z bezpečnostných 
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predpisov. O školení zamestnancov musí byť vedený denník. Pri stavbe musia byť 

rešpektované predpisy o bezpečnosti práce. Stavba svojím charakterom nevytvára 

bezpečnostné riziko pri užívaní. Pri užívaní objektu a osadených výrobkov budú 

rešpektované bezpečnostné odporučenia dodávateľa technológií. 

 
B.2.6 Základná charakteristika objektu 

a) stavebné riešenie 
Vnútorné dispozičné riešenie je navrhnuté s ohľadom na komfortné využitie 

maximálnej plochy objektu. Navrhnuté riešenie je v súlade s normovými predpismi a 

všetky miestnosti spĺňajú podmienky min. plôch a svetlých výšok s výnimkou WC pre 

mužov, keďže to nedovoľuje dispozičné riešenie a rozmiestnenie nosnej konštrukcie 

budovy. Na zreteľ sú brané dispozičné požiadavky investora. 

 
b) konštrukčné a materiálové riešenie 

Rekonštrukcia je zameraná na komplexné zmenenie užívania a charakteru 

objektu pri zachovaní jeho pôvodného rázu. Objekt je dvojpodlažný, s plochou 

jednoplášťovou strechou s odvodmi zrážkovej vody mimo objektu. Rekonštrukcia sa 

nebude týkať základových pásov ani roznášacej dosky. Podlaha objektu je situovaná 

min 150 mm nad úrovňou upraveného terénu. Nosné múry sú pôvodne z tehál CD INA 

A P10 (pálená ílová pórovitá tehla) hr. 375 mm. Stropná konštrukcia je tvorená 

železobetónovou doskou hr. 250 mm. Nové deliace priečky budú tvorené systémom 

POROTHERM, hr. 125 mm, pre dostatočnú akustickú izoláciu. Strešná konštrukcia 

bude nahradená až na nosnú ŽB dosku. Spádová vrstva bude tvorená ľahčeným 

betónom, vrchná vrstva bude tvorená hydroizolačnými asfaltovými pásmi. Časť strešnej 

konštrukcie bude tvorená zelenou strechou. Hlavný vstup do objektu je situovaný na 

severovýchod, je opatrený exteriérovými dvermi aj pre bezbariérové využívanie. Všetky 

výplne otvorov v budove budú riešené plastovými oknami alebo dverami.  

 

c) mechanická odolnosť a stabilita 
Všetky stavebné dielce sú z tradičných materiálov, rozmerov a technológií. 

Statická únosnosť stavebných materiálov je garantovaná výrobcom systémov a 

jednotlivých prvkov. 

 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

a) technické riešenie 
Objekt bude napojený zemným vedením na distribučnú sieť nízkeho napätia 

prípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásobovaný z verejného vodovodu. Likvidácia 

splaškových vôd bude riešená napojením na verejnú kanalizáciu. Plyn bude zavedený 

do objektu skrz prípojku k nízkotlakému podzemnému verejnému systému. V objekte je 

zavedená klimatizačná jednotka umiestnená v 2NP, ktorá bude zabezpečovať potrebnú 
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výmenu vzduchu. Vykurovanie je zabezpečené v objekte kotolňou taktiež umiestnenou 

v 2NP. Ohrev teplej vody bude zabezpečený plynovým kotlom a teplá voda bude 

uskladňovaná v zásobníkoch na teplú vodu umiestnenými v 2NP.  

 
b) výčet technických a technologických zariadení 

Jednotlivé technické a technologické zariadenia sú zakreslené a bližšie popísané 

v jednotlivých častiach projektovej dokumentácie. 

 
B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Viz samostatnú časť dokumentácie D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. 

 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) kritéria tepelne technického hodnotenia 
Viz samostatnú časť dokumentácie Stavebná fyzika. 

 
b) energetická náročnosť stavby 

Viz samostatnú časť dokumentácie Stavebná fyzika. 

 
c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 

Objekt je vybavený komínovým systémom na odvod plyn spaľujúcich zariadení.  

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

prostredie 

Vetranie v objekte je uskutočnené prirodzene otváraním okien a dverí s použitím 

vzduchotechniky a klimatizačnej jednotky. Klimatizačná jednotka zabezpečuje výmenu 

vzduchu v nevetraných častiach budovy. Objekt je vytápaný vykurovacím systémom na 

zemný plyn. Ohrev TUV bude zabezpečený plynovým kotlom umiestneným v 2NP. 

Denné osvetlenie a preslnenie je zaistené navrhnutými presklenými plochami výplní 

otvorov. Umelé osvetlenie bude zaistené jednotlivými svietidlami podľa výberu 

stavebníka a projektu elektroinštalácie. V navrhovanom objekte nebude inštalovaný 

žiadny podstatný zdroj vibrácií a hluku, ktorý by mohol zhoršiť súčasné hlukové 

pomery pre okolie. Stavba bude zaisťovať, aby hluk a vibrácie pôsobiace na užívateľa 

bola na úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre dané prostredie. Pozemok 

je v centre obce  a medzi zastavanými plochami budovami pre bývanie, takže rušivé 

zdroje z okolia nie sú známe. 
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B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

a) ochrana pred prenikaním radónu do podložia 
Z dôvodu už uskutočnenej stavby a zastavanosti okolitých parciel nebolo nutné 

uskutočňovať geologický prieskumu a meranie objemovej aktivity radónu. Ochrana je 

zabezpečená pomocou komplexného systému izolácie spodnej časti stavby, ktorá 

zabraňuje prenikaniu vlhkosti, ale aj chráni tavbu pred prenikaním radónu z pôdy. 

 

b) ochrana pred bludnými prúdmi 
Korózny prieskum a monitoring bludných prúdov nebol prevedený, keďže sa 

jedná o pozemok v zastavanom území. Významné namáhanie bludnými prúdmi sa 

nepredpokladá. 

 
c) ochrana pred technickou seizmicitou 

Namáhanie technickou seizmicitou (napr. trhacími prácami, dopravou, 

priemyslovou činnosťou, pulzujúcim vodným prúdom apod.) sa v okolí stavby 

nepredpokladá, konkrétna ochrana nie je riešená. 

 
d) ochrana pred hlukom 

Vzhľadom na to, že stavba sa nachádza v centre obce pri hlavnej dopravnej 

komunikácii, ale nie je určená na bývanie, nie je potrebné riešiť zvláštnu ochranu 

vnútorných priestorov objektu pred zdrojom vonkajšieho hluku a postačí útlm použitých 

konštrukcií. V navrhovanom objekte nebude umiestnený žiadny zdroj vibrácií a hluku. 

 
e) protipovodňové opatrenie 

Touto stavbou nevznikajú nové protipovodňové opatrenia a ani stavba 

neporušuje žiadne protipovodňové opatrenie, taktiež nezasahuje do žiadneho 

záplavového územia. 

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry 
Rekonštruovaný objekt je napojený na inžinierske siete rozvodov pitnej vody z 

verejného vodovodu, jednotnú kanalizáciu, elektrorozvody a rozvod zemného plynu. 

Objekt je napojený na inžinierske siete pomocou prípojok dovedených až k objektu 

alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. 

 
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky sú popísané v k tomu 

zodpovedajúcich projektoch – Elektroinštalácie, Zdravotne technické inštalácie, 

Vykurovanie. Nie je súčasťou projektu. 
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B.4 Dopravné riešenie 

a) popis dopravného riešenia 
Pozemok sa nachádza v centre mesta a okrajom pozemku vedie hlavná dopravná 

komunikácia obce. Vstup do objektu je orientovaný na vedľajšiu komunikáciu, priamo 

napojenú na hlavnú komunikáciu. Prístup k objektu z vedľajšej komunikácie je 

bezproblémový a priamy. Príjazdová komunikácia nie je obmedzená žiadnymi 

dopravnými obmedzeniami pre užívanie stavby. 

 
b) napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 

Príjazd k pozemku je umožnený z ulice Slovenského národného povstania. 

Objekt sa nachádza vo vzdialenosti 5 m od hranice pozemku. Na hranici pozemku sú 

navrhnuté parkovacie miesta pre zásobovanie a pre zákazníkov. Prístup k objektu nie je 

ničím blokovaný a je riešený pešou komunikáciou priamo napojenou na príjazdovú 

komunikáciu. 

 
c) doprava a hluk 
Hluk z dopravy nie je tlmený žiadnymi prekážkami na území pozemku, čo ale nemá na 

prevádzku objektu žiadny význam. V okolí sa nenachádza žiadny významný a výrazný 

zdroj hluku, čo nepredpokladá zvýšené nároky na ochranu proti hluku z o okolia. Na 

pozemku stavebníka je umožnené státie osobných automobilov ako aj zásobovacích 

vozidiel. 

 
d) pešie a cyklistické cesty 

Na pozemku sa nachádzajú spevnené plochy pre peší presun. Z verejnej pešej 

infraštruktúry je napojený na hranici pozemku chodník vedúci cez pozemok pre presun 

chodcov po pozemku k objektu. Chodník je osvetlený mestským mobiliárom pre pohyb 

chodcov aj v nočných hodinách alebo za zníženej viditeľnosti. Cyklistické cesty na 

pozemku nie sú známe. 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) terénne úpravy 
Rekonštrukcia sa zaoberá zmenou užívania objektu a jeho celkovou 

rekonštrukciou. Teréne úpravy na pozemku nebudú vykonávané, poškodenie dôsledkom 

rekonštrukcie bude uvedené do pôvodného stavu. 

 
b) použité vegetačné prvky 
 Na pozemku sa nachádzajú dreviny a väčšina plochy je zatrávnená. Na pozemku 

budú rozmiestnené a vysadené dreviny.  
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c) biotechnické opatrenia 
Projekt nerieši. 

 

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

a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 
Stavba svojím pôsobením nijako negatívne neovplyvní životné prostredie v 

okolí. Popis ochrany životného prostredia počas výstavby je popísaný v samostatnej 

časti B.8. 

 

b) vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamiatkových 
stromov, ochrana rastlín a živočíchov apod.), zachovanie ekologických funkcií 
a väzieb v krajine 

Rekonštrukcia a následné užívanie stavby nebude mať negatívny vplyv na 

prírodu a krajinu. 

 
c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

V dosahu stavby sa nenachádzajú európsky významné lokality ani vtáčie oblasti 

pod ochranou Natura 2000. Stavba nemá vplyv na sústavu chránených území Natura 

2000. 

 
d) návrh zohľadnenia podmienok zo záverov zisťovacieho riadenia alebo 
stanoviska EIA 

Zisťovacie riadenie a stanovisko EIA sa pre tento typ stavby nevyžaduje. 

 
e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov 

U navrhovanej stavby je nutné vziať na vedomie vplyv prevádzky spaľovania 

plynného paliva pre vykurovanie a ohrev TUV v kotolni.. Vznikajúce spaliny budú 

odvedené nad strechu budovy. Množstvo spalín zanedbateľne ovplyvní životné 

prostredie. 

Ochrana pôvodnej zelene: 

Na pozemkoch v okolí stavby sa nachádza zeleň, ktorá však nebude stavbou dotknutá. 

 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

Objekt nie je určený pre ochranu obyvateľstva. Obyvatelia v prípade ohrozenia 

budú využívať miestny systém ochrany obyvateľstva. Stavba je situovaná tak, že 

umožňuje príjazd a zásah vozidiel integrovaného záchranného systému, hlavne vozidiel 

HZS a zdravotnej služby. Stavebné riešenie je navrhnuté tak, aby bol umožnený únik 

osobám v prípade ohrozenia. 
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B.8 Zásady organizácie výstavby 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 
Stavenisko bude zaistené dodávkou elektrickej energie a vody z vnútorného 

systému inžinierskych sietí napojených a prípojky na hranici objektu, ktoré budú 

napojené na verejný systém. Dodávateľ stavby si zmluvne zaistí odber energií a 

dohodne detailný spôsob staveniskového odberu so stavebníkom, prípadne aj s 

príslušným správcom siete. 

 
b) odvodnenie staveniska 

Projekt nerieši. 

 

c) napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
Pre odber elektriny počas rekonštrukcie bude využívaná prípojka a na ňu 

napojený vnútorný systém rozvodov. Zásobovanie stavby bude zaistené po miestnej 

komunikácii. 

 
d) vplyv uskutočňovania stavby na okolité stavby a pozemky 

Pri realizácii rekonštrukcie je treba minimalizovať dopady na okolie staveniska z 

hľadiska hluku, vibrácií, prašnosti apod. 

 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, výrub 
drevín 

Pokiaľ nie je stavenisko zaistené iným spôsobom, musí byť oplotené v 

zastavanom území obce súvislým oplotením výšky minimálne 1,8 m tak, aby bola 

zaistená ochrana staveniska a bol oddelený priestor staveniska od okolia. Pre ochranu 

okolia stavby z hľadiska hlukových pomerov je treba dôsledne postupovať podľa 

nariadenia vlády z dňa 21. 1. 2004, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 502/2000 Sb. o 

ochrane zdravia pred nebezpečnými účinkami hluku a vibrácií, uverejnené v zbierke 

zákonov ČR č. 88/2004 Sb. a hlavne § 11 – Hluk v chránenom vonkajšom priestore, v 

chránených vnútorných priestoroch stavieb a v chránených vonkajších priestoroch 

stavieb a § 12 – Najvyšší prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom priestore. Vzhľadom k 

tomu, že sa jedná o realizáciu rekonštrukcie stavby a pri rekonštrukcii budú použité 

bežné drobné stavebné elektrické stroje a ručné náradie, ktoré splňujú hore uvedené 

akustické požiadavky (napr. miešačka, vŕtačka, el. kompresor) a pracovná doba, pri 

uskutočňovaní stavby, bude v časovom rozmedzí podľa vyššie uvedeného predpisu, 

budú požiadavky na najvyššiu prípustnú ekvivalentnú hladinu akustického tlaku podľa 

príslušného predpisu splnené. Skladovaný prašný materiál bude riadne zakrytý a pri 

manipulácii bude pokial možno postrekovaný vodou, aby sa zamedzilo nadmernej 

prašnosti. Dopravné prostriedky musia mať ložnú plochu zakrytú plachtou alebo musia 

byť uzavreté. Zároveň budú pri odjazde na verejnú komunikáciu očistené. Odpady, 



26 

 

ktoré vzniknú pri výstavbe, budú likvidované v súlade so zákonom č. 154/2010 Sb. o 

odpadoch, jeho vykonávajúcimi predpismi a predpismi s ním súvisiacimi (vyhláška 

MŽP č. 381/2001, 383/2001). Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať bezpečnostné 

predpisy. Stavenisko sa musí zariadiť. Usporiadať a vybaviť prístupovými cestami pre 

dopravu materiálu tak, aby sa rekonštrukcia mohla riadne a bezpečne uskutočniť. 

 
f) maximálne zábory pre stavenisko (dočasné/trvalé) 

Trvalý zábor je vymedzený vonkajšími hranicami stavebného pozemku. Ak to 

bude nutné, vzniknú dočasné zábory na priľahlých okolitých pozemkoch, čo sa ale 

nepredpokladá z dôvodu rozľahlosti pozemku. Dočasné zábory budú čo najmenšieho 

rozsahu po dobu nevyhnutne nutnú a budú popredu dohovorené s príslušným 

vlastníkom pozemku a správcom siete. 

 
g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia 

Odpady, ktoré vzniknú pri stavbe, budú v súlade so zákonom č. 154/2010 Sb. o 

odpadoch, jeho vykonávajúcimi predpismi a predpismi s ním súvisiacimi likvidované na 

stavbe, odvozom do zberných surovín alebo na skládku k tomu určenú. 

03 01 04 Piliny, hobliny, odrezky, drevo, drevotrieskové dosky a dyhy 

08 01 11 odpadné farby a laky 

08 04 09 odpadné lepidla a tesniace materiály 

12 01 01 Piliny a triesky železných kovov 

12 01 03 Piliny a triesky neželezných kovov 

12 01 05 Plastové hobliny a triesky 

12 01 13 Odpady zo zvárania 

15 01 Obaly (vrátane oddelene zbieraného komunálneho obalového odpadu) 

17 01 01 Betón 

17 01 02 Tehly 

17 01 03 Krytina a keramické výrobky 

17 02 01 Drevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a oceľ 

17 05 03 Zemina a kameň 

17 09 04 Zmesné stavebné a demolačné odpady 

 
h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponia zemín 

Zemné práce budú uskutočňované v potrebnom rozsahu pre rekonštrukciu alebo 

stavbu parkovacích miest, základov pre letnú terasu, odkvapových chodníkov, pešej 

infraštruktúry na pozemku a likvidáciu iných spevnených plôch. Predbežne sa 

nepredpokladá nutnosť prísunu alebo deponie zeminy. 
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i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Pri uskutočňovaní rekonštrukcie stavby sa musí brať v úvahu okolité prostredie. 

Je nutné dodržiavať všetky predpisy a vyhlášky týkajúce sa uskutočňovania stavieb 

a ochrany životného prostredia a ďalej predpisy o bezpečnosti práce. V priebehu 

realizácie budú vznikať bežné stavebné odpady, ktoré budú odvážané na riadené 

skládky k tomu určené. Realizačná firma alebo osoby angažované v realizácii stavby 

budú používať mobilné WC alebo WC v rekonštruovanom objekte k tomu určené. S 

všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a prevádzke objektu, bude nakladané v 

súlade so zákonom č. 154/2010 Sb. O odpadoch, jeho vykonávajúcimi predpismi a 

predpismi súvisiacimi. Stavebná suť a ďalšie odpady, ktoré je možné recyklovať budú 

recyklované u príslušnej odbornej firmy. Obaly stavebných materiálov budú odvážané 

na riadené skládky k tomu určené. Dopravné prostriedky musia mať ložnú plochu 

zakrytú plachtou alebo musia byť uzatvorené. Zároveň budú dopravné prostriedky pri 

odchode na verejnú komunikáciu očistené. Skladovaný prašný materiál bude riadne 

zakrytý a pri manipulácii s ním bude pokial možno postrekovaný vodou, aby sa 

zamedzilo nadmernej prašnosti. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, posúdenie potreby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 

Pri uskutočňovaní stavebných a montážnych prác musia byť dodržané všetky 

platné bezpečnostné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov 

dodávateľa, hlavne základná vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálnych 

požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách a ďalšie platné 

normy pre uskutočňovanie stavieb. Táto podmienka sa vzťahuje tiež na zmluvných 

partnerov dodávateľa, investora a ďalšie osoby, oprávnené zdržovať sa na stavbe. Ďalej 

musia byť dodržané obecne platné predpisy, normy pre použitie stavebných materiálov 

a vykonávanie stavebných prác tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a majetku a práce boli 

vykonávané účelne a hospodárne. Pri manipulácii so strojmi a vozidlami zaistí 

dodávateľ dohľad vyškolenej osoby. Výkop realizovaný v zastavanej časti a na 

verejných priestranstvách musí byť zaistený proti pádu do výkopu. Zvislé steny 

výkopov vykonávané ručne musia byť zaistené pažením, pokiaľ je hĺbka výkopu väčšia 

ako 1,5 m. ak vzniknú hlbšie výkopy mimo vlastné stavenisko (napr. počas napojovania 

navrhovanej komunikácie alebo počas budovania prípojok), dodávateľ stavby ich musí 

zabezpečiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Pri práci na svahu v sklone min 

1:1 a výške svahu 3 m, musia byť vykonané príslušné opatrenia k zamedzení skĺznutia 

materiálov a pracovníkov po svahu výkopu. Pracujúci musia byť vybavený ochrannými 

pomôckami (ochranné prilby, rukavice, respirátory apod.), potrebným náradím a 

preškolený z bezpečnostných predpisov. Zariadenie staveniska bude súčasťou 

uzavretého areálu, ktorý bude oplotený poprípade inak zaistený. Verejnosť do 

bezprostrednej blízkosti stavby nebude mať prístup. Všetky vstupy na stavenisko musia 

byť označené bezpečnostnými tabuľkami a musia byť uzamykateľné. 
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k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Rekonštrukciou bude zabezpečené bezbariérové užívanie objektu podľa platných 

právnych predpisov. Výstavbou nebudú dotknuté stavby určené pre bezbariérové 

užívanie. 

 

j) zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia 
 Pri zásobovaní staveniska bude rešpektovaná premávka verejnej dopravy a 
chodcov. Uskutočňovaním stavby nebudú vznikať zvláštne dopravne inžinierske 
opatrenia. 
 
m) stanovenie špeciálnych podmienok pre uskutočňovanie stavby (uskutočňovanie 
stavby za prevádzky, opatrenie pri účinkoch vonkajšieho prostredia pri výstavbe 
apod.) 
 Stavba nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky dodržiavané pri rekonštrukcii. 
 
n) postup výstavby, rozhodujúce čiastočné termíny 
 predpokladaná doba rekonštrukcie sa určila na cca 7 mesiacov po začatí 
rekonštrukcie. Stavba nie je členená na etapy a bude uskutočnená ako jednorazová 
akcia. Navrhnutá rekonštrukcia a ostatné úpravy na pozemku predpokladajú bežný 
postup rekonštrukcie: 
 - 4. 2016 – Búracie práce 
 - 5. 2016 – Terénne úpravy, základy 
 - 6. 2016 – Hrubá stavba 
 - 8. 2016 – Dokončovacie práce 
 - 11. 2016 – Konečné úpravy 
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2.3.1 Účel objektu 
Obsahom projektovej dokumentácie je projekt pre stavebné povolenie na budovu 

kina v meste Gbely, ulica SNP 1215/1, č.p. 3/1, 3/2. Hlavným účelom objektu bude 

športovo spoločenská funkcia. Jedná sa o rekonštrukciu dvojpodlažnej nepodpivničenej 

verejnej stavby. 

 

2.3.2 Zásady architektonického, funkčného, dispozičného 
a výtvarného riešenia a riešenia vegetačných úprav okolia objektu, 
vrátane riešenia prístupu a užívania objektu osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientáciou 
 
a) Architektonické riešenie 
 Jedná sa o objekt s dvomi nadzemnými poschodiami bez podpivničenia. Strecha 
je jednoplášťová plochá s vrchnou vrstvou tvorenou hydroizolačnými pásmi. Hlavný 
vstup do objektu je situovaný na severovýchod a krytý 2 NP poschodím na žb doske. 
K hlavnému vchodu do budovy vedie dláždený chodník z betónovej dlažby na štrkovom 
lôžku a taktiež aj k vchodu pre zásobovanie. Únikové východy sú vedené na voľné 
priestranstvo bez ďalšej komunikácie. Dláždený chodník je použitý aj na pešiu 
komunikáciu po celom pozemku. Parkovacie miesta sú vybudované z betónových 
zatravňovacích tvárnic. Prístupové rampy k objektu sú z tehlovej dlažby uloženej do 
tenkovrstvej malty na betónový podklad. Týmto spôsobom sú vytvorené aj 
vyrovnávacie exteriérové schodiská. Terasa na severovýchodnej strane pri objekte je 
tvorená tehlovou dlažbou na betónový podklad s patričnými základmi. Objekt je 
situovaný v mierne svahovom území. Pozdĺž severovýchodnej hranice je situovaná 
komunikácie miestneho významu. Popri juhovýchodnej hranici pozemku vedie cesta 
tretej triedy. Fasáda objektu je riešená na báze silikátovej ryhovanej omietky s bielym 
náterom a hnedým vzorovaním. Výplne otvorov sú z plastových materiálov vo farbe 
duba. Vonkajšie parapety sú ťahané klampiarske výrobky rovnakej farby ako okná. 
Exteriérové zábradlie na terase je tvorené drevenou konštrukciou s drevenou výplňou. 
Zábradlie pre komunikačné rampy je tvorené nerezovou konštrukciou s nerezovou 
výplňou v podobe tyčí. Soklová časť objektu je riešená na báze silikátovej ryhovanej 
omietky s hnedou umývateľnou farbou pre jednoduchú údržbu. Odstupové vzdialenosti 
objektu od hranice pozemku nie sú riešené z dôvodu už existujúcej stavby. Na pozemku 
pri peších komunikáciách je umiestnený mestský mobiliár pozostávajúci z lavičiek 
a smetných košov. Tento priestor je totiž určený na kultúrne akcie. 
 
b) Funkčné, dispozičné a výtvarné riešenie 
 Vstup do objektu je možný hlavným vchodom umiestneným na severovýchodnú 
stranu plastovými dvermi so sklenou výplňou. Vstup do kaviarne je tiež možný z terasy 
vchodovými plastovými dvermi so sklenou výplňou. Každý vchod je opatrený 
bezbariérovým prístupom pomocou vyrovnávacej rampy. Zásobovací vchod je 
vytvorený na severovýchodnej strane objektu vybavený ako vyrovnávajúcim 
schodiskom tak aj rampou. Vchod vedie skrz bar do skladu baru. Za hlavný  vstupom do 
objektu sa nachádza zádverie oddelené ďalšími plastovými dvermi so sklenou výplňou. 
Za zádverím sa nachádza chodba vedúca do kaviarne a celého zbytku objektu. Tento 
priestor obsahuje WC pre mužov, ženy a taktiež hygienické zariadenia pre telesne 
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postihnutých. Ďalej v 1NP sa nachádzajú šatne pre mužov a ženy vybavené ako 
úložným priestorom, tak aj sprchami. Z chodby je možný prístup do najväčšej 
miestnosti objektu, v ktorej sa nachádza squashová bunka, priestor pre stolný tenis 
a taktiež lezecká stena. Z tejto miestnosti je umožnený prístup do dvoch skladov. 
Taktiež tadiaľto vedie jedna z únikových ciest. Výstup do 2NP je možný po schodisku 
vedľa zádveria. V 2NP sa nachádzajú šatne pre mužov a ženy, miestnosť so saunami 
vybavená WC a sprchami. Z miestnosti pre sauny je umožnený výstup do zimnej 
záhrady určenej na odpočinok s výhľadom na mesto. V 2NP sa taktiež nachádzajú 
technické miestnosti pre vzduchotechniku a vykurovanie.  
 
c) Riešenie vegetačných úprav objektu 
 Objekt bude opatrený čiastočne vegetačnou zelenou strechou. Na pozemku budú 
ponechané dreviny a po ukončení prác budú vysadené okrasné dreviny na 
severozápadnej strane pozemku.  
 
d) Užívanie objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
 Napojenie príjazdovej komunikácie na verejnú komunikáciu bude riešené tak, 
aby nespôsobilo výškové rozdiely viac ako 200 mm. Hneď pri hlavnom vchode bude 
vytvorené parkovacie miesto pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou, hlavný vstup a aj 
únikové cesty budú vybavené vyrovnávajúcimi rampami umožňujúcimi prekonať 
výškové rozdiely. Priestory kaviarne a 1NP budú zabezpečené bezprahovými výplňami 
otvorov umožňujúcimi voľný pohyb. Objekt je vybavený WC pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie ako pre mužov, tak aj pre ženy. Bezbariérový prístup 
do 2NP nie je možný z hľadiska pôvodného dispozičného riešenia objektu.  
 
2.3.3 Kapacity, úžitkové plochy, obostavané priestory, zastavané 
plochy, osvetlenie a oslnenie 
a) Kapacitné údaje 
 Zastavaná plocha: 540,856 m2 
 Obostavaný priestor: 2675,104 m3 
 Počet poschodí: 2 
 Počet užívateľov: 50 
 Objekt tvoria dve nadzemné poschodia. Osvetlenie vnútorných priestorov je 
dostatočné z hľadiska prenikania slnečného žiarenia skrz konštrukčné otvory 
v obvodových stenách. Osvetlenie a oslnenie rieši časť dokumentácie stavebná fyzika. 
 
2.3.4 Technické a konštrukčné riešenie, požadovaná životnosť 

Budova je kompletne rekonštruovaná v oboch nadzemných poschodiach aj 
s plochou jednoplášťovou strechou. Strecha nad 1NP je riešená ako vegetačná zelená 
strecha. Konštrukčná výška v 1NP je rozdielna. V priestoroch kaviarne je konštrukčná 
výška 3050 mm a svetlá výška 2700 mm. V priestoroch hygienických zariadení je 
konštrukčná výška 3500 mm a svetlá výška 3150 mm. V miestnosti pre squash 
a lezeckú stenu je konštrukčná výška 6125 mm a svetlá výška 5700 mm. V 2NP je 
konštrukčná výška 3300 mm a svetlá výška 2950 mm. Spádovú vrstvu tvorí ľahčený 
betón, vrchná vrstva je tvorená asfaltovými pásmi, ktoré plnia funkciu hydroizolácie. 
Nosný systém oboch nadzemných podlaží je tvorený murivom z tehál CD INA. 
Pôvodné priečky sú z tehál CDM, nové priečky sú z zo systému HELUZ. Stropnú 
konštrukciu 1NP a 2NP tvoria ŽB dosky hrúbky 250 mm, ktoré zastávajú aj funkciu 



32 

 

prekladov zalomením v obvodovom murive. Podlaha objektu je situovaná min. 300 mm 
nad upraveným terénom. Dispozícia rekonštrukcie je projektovaná s ohľadom na 
pôvodnú dispozíciu a podľa predstáv stavebníka s drobnými úpravami. Fasádna úprava 
povrchu po zateplení bude riešená na báze silikátovej ryhovanej omietky s bielym 
náterom a hnedým vzorovaním. Všetky výplne otvorov budú z plastové vo farbe duba. 
Exteriérové parapety a rámy dverí budú vo farebnom odtieni duba z ťahaných 
klampiarskych výrobkov. Objekt je napojený na prípojky vodovodu, kanalizácie, 
elektriny a plynu. Pozemok, na ktorom stojí objekt je čiastočne oplotený a to zo 
západnej a juhozápadnej strany. V okolí objektu sa nachádzajú trávnaté plochy, plochy 
s okrasnou drevinou sú navrhnuté. Pešie komunikácie na pozemku budú opatrené 
mestským mobiliárom. 
 Životnosť stavby po rekonštrukcii sa predpokladá na 50 rokov, bez ohľadu na 
živelné či iné katastrofy. 
 
2.3.5 Stavebno-technické riešenie – Hlavná stavebná výroba 
a) Búracie práce 
 Búracie práce budú obsahovať ako exteriérové, tak aj interiérové zásahy do 
objektu a jeho okolia. V exteriéri pôjde hlavne o odstránenie asfaltových a betónových 
parkovacích plôch, odstránenie prístupových komunikácií k objektu, vyrovnávacích 
schodísk  a ich betónových základov. Následne sa odpad uloží na miesto k tomu určené. 
Vyhĺbené ryhy po základoch sa čiastočne zasypú a čiastočne využijú pre tvorbu nových 
základov. Zo strešnej konštrukcie sa odstránia všetky vrstvy až na stropnú ŽB 
konštrukciu. Budú odstránené plechové zvody dažďových vôd a následne odnesené do 
zberu kovových materiálov.  
 V interiéri pôjde o odstránenie vyznačených priečok, obkladov, podláh. Podlahy 
budú odstránené až na hydroizolačnú vrstvu, ktorej stav bude zhodnotený a následne 
vytvorené opatrenia pre bezproblémovú funkčnosť vrstvy. Omietky z nosných múrov 
budú odstránené po zhodnotený ich stavu až na nosnú vrstvu danej konštrukcie. 
V premietacej miestnosti bude odstránený akustický podhľad, obklad a stupňovitá 
podlaha. Búracie práce sa budú týkať aj odstránenia všetkých výplní otvorov 
a vytvorením nových otvorov v nosnom systéme objektu. V prípade vytvorenia nových 
otvorov v nosnom systéme objektu nie je nutné zabezpečenie prekladom. Otvory budú 
vytvorené až do výšky zalomenia ŽB stropnej dosky. Odstránené budú aj všetky 
hygienické zariadenia a následne odvezené na skládku odpadov. Po zhodnotení stavu 
vzduchotechniky odborníkom sa vytvoria opatrenia pre odstránenie systému nahradenie 
efektívnejším riešením. Vrstvy schodiska budú odstránené až na nosnú vrstvu a odpad 
bude uložený na miesto k tomu určené.  
 
b) Zemné práce 
 Výkopové práce budú obsahovať ručne hĺbené výkopy pre základové pätky  
terasy, osadenie betónových palisád pre vyrovnávajúce schodiska, rampy a tiež na 
odkrytie základových pásov pre dodatočné zaizolovanie proti vzniku tepelných mostov. 
Pred začatím výkopových prác sa základy vytýčia meračskými lavičkami a označí sa 
použitie už vytvorených jám po pôvodných základoch. Vyťažená hlina z výkopov bude 
ponechaná na skládke na pozemku pre spätné zásypy.  
 
c) Základové konštrukcie 
 Objekt je založený na pôvodnej únosnej zemine. Zemina je priepustná preto nie 
je nutný návrh drenáže pre odvodnenie stávajúcich základových konštrukcií. Samotné 
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základy pre terasu, vyrovnávacie schodiská a rampy budú vytvorené z prostého betónu 
triedy C 20/25. Založenie bude na základových pásoch posúdených v dokumentácii 
a naväzujúcej roznášacej doske hrúbky 100 mm. Pri základových pásoch pre terasu 
budú vytvorené rozšírenia pre uloženie nosných stĺpov strešnej konštrukcie terasy. 
 
d) Zvislé konštrukcie 
 Obvodové murivo použité pre vyplnenie otvorov po nežiadúcich výplniach 
otvorov bude prevedené z keramických tvárnic Porotherm 36,5, tehly rozmerov 
247×365×238 mm kladené na MVC. Nenosné deliace priečky budú tvorené 
z keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU, tehly rozmerov 497×115×238 mm kladené 
na klasickú MVC. 
 
e) Vodorovné konštrukcie 
 Stropné konštrukcie budú ponechané bezo zmeny, ide o ŽB dosky hrúbky 250 
mm. Nad dvernými otvormi v nenosných deliacich priečkach budú použité preklady 
HELUZ 11,5. Nad novovybudovaným vchodom do telocvične bude použitý ako preklad 
valcovaný nosník I 280 zaliaty betónom triedy C 16/20. 
 
f) Strešné konštrukcie 
 Strecha je jednoplášťová plochá s klasickou skladbou vrstiev. Vrchná vrstva 
bude tvorená hydroizolačnými asfaltovými pásmi. Poistnú hydroizolačnú a spodnú 
vrstvu tvorí modifikovaný SBS asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterovej rohože 
ELASTEK 50 Special Dekor. Vrchnú vrstvu hydroizolačnej vrstvy tvorí modifikovaný 
SBS asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterovej rohože ELASTODEK 40 Standard 
Dekor. Tepelná izolácia strechy je zaistená zatepľovacím systémom Isover EPS Grey 
100. Odvod zrážkovej vody je riešený pomocou strešných vtokov s lapačom nečistôt. 
Pre zelenú strechu sú vtoky opatrené šachtou s plastovou krycou mriežkou Okraj je 
ohraničený atikou vymurovanou z tvaroviek CD INA A hrúbky 250 mm. Oplechovanie 
atiky je riešené pozinkovaným plechom hrúbky 0,55 mm. Strešná konštrukcia nad 1NP 
je riešená ako vegetačná strecha s trávnatým porastom s výškou trávneho substrátu 100 
mm a zeminou výšky 200 mm. Odvod vody je zabezpečený nopovou fóliou s výškou 
nopu 2 mm a hrúbkou steny 1 mm zakrytou filtračnou vrstvou z netkanej 
polypropylénovej textílie s plošnou hmotnosťou min 300 g/m2.  Hydroizolačnú vrstvu 
tvorí modifikovaný SBS asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterovej rohože 
ELASTEK 50 Garden s plošnou hmotnosťou 250 g/m2 v kombinácii s SBS 
modifikovaným asfaltovým pásom GLASTEK 40 Special Mineral s nosnou vložkou zo 
skelnej tkaniny s hmotnosťou 200 g/m2. Tepelná izolácia strechy je zaistená 
zatepľovacím systémom Isover EPS Grey 150.  
 
g) Schodisko 
 Vnútorné schodisko, ktoré spája poschodia, je riešené ako dvojramenné priame 
s podestou. Konštrukcia schodiska je monolitická betónová, votknutá do obvodových 
múrov ohraničujúcich schodiskový priestor. Pre schodisko je vytvorený dostatočný 
základ prenášajúci zaťaženie. Nášľapná vrstva je tvorená kamennou dlažbou uloženou 
do maltového lôžka. Každá schodnica má 10 stupníc o rozmeroch 150×300 mm. 
 Vyrovnávacie schodiská v exteriéri sú betónové na štrkovom násype, obsahujú 3 
stupne, pričom prvý stupeň je jalový. Nášľapná vrstva stupníc je tvorená tehlovou 
dlažbou na tenkovrstvej malte. K schodisku je vždy pripojená rampa pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu.  



34 

 

2.3.6 Stavebno-technické riešenie – Pomocná stavebná výroba 
a) Izolácie proti vode 
 Po zhodnotení stavu stávajúcej izolácie spodnej stavby budú použité 
modifikované SBS asfaltové pásy s nosnou vložkou z polyesterovej rohože ELASTEK 
50 Special Dekor. Prebehne tiež dodatočné zaizolovanie základových pásov. 
V miestnostiach, kde je zvýšená vlhkosť bude prevedená hydroizolačná stierka 
Sikalastic 200W. Hydroizolačná vrstva pre vegetačnú strechu bude tvorená 
modifikovaným SBS asfaltovým pásom s nosnou vložkou z polyesterovej rohože 
ELASTEK 50 Garden s plošnou hmotnosťou 250 g/m2 v kombinácii s SBS 
modifikovaným asfaltovým pásom GLASTEK 40 Special Mineral s nosnou vložkou zo 
skelnej tkaniny s hmotnosťou 200 g/m2. Pre strešnú izoláciu proti vode nad 2NP bude 
použitý ako poistná a spodná vrstva izolácie modifikovaný SBS asfaltový pás s nosnou 
vložkou z polyesterovej rohože ELASTEK 50 Special Dekor. Vrchnú vrstvu 
hydroizolačnej vrstvy tvorí modifikovaný SBS asfaltový pás s nosnou vložkou 
z polyesterovej rohože ELASTEK 40 Standard Dekor. 
 
b) Tepelná izolácia 
 Tepelná izolácia základov je tvorená systémom Isover Perimeter o hrúbke 120 
mm. Lepený je pomocou lepšiaceho tmelu weber.tec 915. Táto izolácia je použitá aj 
v oblasti sokla. Pre tepelnú izoláciu v nadzemných poschodiach je použitá izolácia 
Isover TF profi o hrúbke 120 mm. Lepená je na lepiaci tmel weber.therm exclusive. 
Následne je izolácia prekrytá tmelom, v ktorom je zabudovaná armovacia mriežka 
Vertex. Pre izoláciu podláh v 1NP je použitá izolácia Isover EPS Grey 100 hrúbky 100 
mm. Pre izoláciu podláh v 2NP je použitá izolácia Isover EPS Grey 100 hrúbky 50 mm. 
Na izoláciu strechy je použitý zatepľovací systém Isover EPS Grey 100 hrúbky 220 mm 
v dvoch vrstvách po 100 mm a na vegetačnú strechu Isover EPS Grey 150 hrúbky min 
220 mm v dvoch vrstvách po 100 mm, spádová vrstva je tvorená spádovými klinmi, 
min hrúbka 20 mm .  
 
c) Stolárske výrobky 
 Výplne vnútorných dverí sú vyrobené z plnej drevotriesky, jednokrídlové 
a dvojkrídlové. Časť výplne krídla je sklená nepriehľadná výplň. Posuvné dvere v 1NP 
a 2NP sú upevnené v oceľových koľajniciach s obložkovou zárubňou. Šírka krídla pri 
posuvných dverách je 700 mm a 800 mm. Otáčavé jednokrídlové dvere v 1NP a 2NP sú 
upevnené v obložkových zárubniach. Šírka krídla otáčavých jednokrídlových dverí je 
700 mm a 800 mm. Pre vstup do miestnosti pre squash a lezeckú stenu sú použité 
dvojkrídlové otáčavé dvere upevnené v obložkových zárubniach. Tieto dvere sú použité 
aj pre vstup do skladu a pre únikovú cestu. Pre vstup do priestorov WC sú použité 
nesymetrické dvojkrídlové otáčavé dvere uložené do obložkovej zárubne. Šírka krídla 
pri dvojkrídlových symetrických dverách  je 750 mm a nesymetrických 900 mm. Medzi 
stolárske výrobky patrí aj madlo z masívneho duba umiestnené v priestoroch schodiska. 
Upevnené je v stene nerezovými držiakmi. Madlo zábradlia je tiež z masívu duba. 
V exteriéri v priestore terasy je vytvorené drevené zábradlie pozostávajúce z drevenej 
konštrukcie pozostávajúcej zo stĺpikov a vodorovných trámkov. Výplň tvorí drevené 
latovanie. Výška hornej hrany zábradlia je 900 mm. Celá konštrukcia zábradlia je vo 
farbe duba.   
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d) Klampiarske výrobky 
 Všetky exteriérové parapety sú tvorené hliníkovými ťahanými parapetmi 
s profilom hrúbky  0,63 mm. Povrchová úprava parapetov je tvorená protikoróznym 
náterom v odtieni duba. Oplechovanie atiky je tvorené pozinkovaným plechom hrúbky 
0,55 mm. Zvody dažďovej vody zo strechy s mimostrešnými vpustmi sú vytvorené 
z pozinkovaného plechu a upevnené do obvodového muriva.  
 
e) Zámočnícke výrobky 
 Schodiskové zábradlie v interiéri je tvorené dutými stĺpikmi z nerezovej oceli  
Ø 40 mm po 1500 mm. Výška zábradlia je 1000 mm. Kotvené sú do monolitického 
schodiska. Šikmá výplň je tvorená nerezovými tyčkami Ø 10 mm uložených po 120 
mm. Kotvené sú do stĺpikov. Zábradlie v exteriéri k vyrovnávajúcim rampám je tvorené  
stĺpikmi z nerez oceli Ø 40 mm po 1500mm. Zábradlie má výšku 900 mm, je vybavené 
vodiacou tyčou vo výške 250 mm po celej dĺžke. Madlo je polkruhového prierezu o  
Ø 50 mm.  
 K juhozápadnej stene sú pripevnené jednodielne požiarne hliníkové rebríky. 
Kotvené sú každé dva metre nastaviteľnými stenovými príchytkami. Rebríky sú 
opatrené bezpečnostnými hliníkovými košmi upevnenými do tela rebríka, predĺženými 
nad úroveň atiky, bezpečnostná funkcia proti pádu. Rebríky majú rozdielnu dĺžku, jeden 
vedie na zelenú vegetačnú strechu nad 1NP a druhý na strechu objektu nad 2NP. 
 
f) Plastové výrobky 
 V celom objekte ú osadené plastové šesťkomorové okná od firmy Profress. 
V objekte sa nachádzajú jednokrídlové a dvojkrídlové okná. Sú buď výklopné, alebo 
otváravé. Všetky okná sú vybavené izolačným trojsklom so súčiniteľom  
Ug = 0,6 W/m2.K. Kovanie je celoobvodové, osadené 2 bezpečnostnými rýmovými 
uzávermi. Súčasťou okna je tiež plastový interiérový parapet. Farba všetkých rámov 
okien je hnedá v odtieni dub. Plastové sú aj dvere v hlavnom vstupe do objektu, dvere 
pre únikové cesty, exteriérové dvere do zimnej záhrady v 2NP a dvere na terasu. Pre 
tieto dvere platia rovnaké technické parametre ako pre okná. Bezpečnosť zabezpečuje 
zámok s 5 uzamykacími miestami. Plastové sú tiež svetlíky nad 2NP kopulovitého 
tvaru. 
 
g) Podlahy 
 Podlahy sú navrhnuté s pochôdznou vrstvou podľa účelu miestnosti. V zádverí, 
kaviarni, vstupnej haly, všetkých skladoch, chodbách a šatniach je položená tehlová 
dlažba do tenkovrstvej malty. V miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou je použitá ako 
nášľapná vrstva keramická dlažba lepená celoplošne štandardným lepidlom AD530 
(C2TE S1). Pod lepidlo bude nanesená hydroizolačná stierka Sikalastic 200W. V 
miestnosti pre squash a lezeckú stenu budú položené dubové vlysy na roznášacej vrstve 
z OSB dosiek. Samotná nášľapná vrstva v bunke pre squash bude z materiálu k tomu 
určenému.  

V 2NP je na chodbe a v šatniach položená tehlová dlažba do tenkovrstvej malty. 
V miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou je použitá ako nášľapná vrstva keramická 
dlažba lepená celoplošne štandardným lepidlom AD530 (C2TE S1). Pod lepidlo bude 
nanesená hydroizolačná stierka Sikalastic 200W. V zimnej záhrade bude ako nášľapná 
vrstva použitá palubová podlaha hrúbky 23 mm na podkladové hranoly. Táto podlaha 
zabezpečí pocitovú pohodu miestnosti. 
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h) Obklady 
 V miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou sú použité keramické obklady lepené 
celoplošne štandardným lepidlom AD530 (C2TE S1). Pod lepidlo bude nanesená 
hydroizolačná stierka Sikalastic 200W. V priestoroch kaviarne a vstupnej haly budú 
steny obložené lícovými tehlami klinker lepenými celoplošne na maltu. 
 
i) Maľby, nátery a omietky 
 Po zhodnotení stavu omietok sa nanesú nové vrstvy. Omietky sú všetky 
jednovrstvové nanášané ručne. Na všetky plochy, okrem plôch obložených keramickým 
obkladom a obkladom z lícových tehál, sú použité vnútorné oteruvzdorné nátery 
Primalex. V exteriéri je použitá fasáda na báze silikátovej ryhovanej omietky s bielym 
náterom a hnedým vzorovaním.  
 
j) Spevnené plochy 
 Najväčšia spevnená plocha prístupná priamo z objektu je terasa na 
severovýchodnej strane objektu prístupná z kaviarne. Ako nášľapná vrstva je použitá 
tehlová dlažba na tenkovrstvej malte. Na pozemku sa nachádzajú plochy určené na 
parkovanie vytvorené zo zatrávňovacích betónových tvárnic. Prístupové chodníky 
a pešia komunikácia na pozemku je tvorená betónovou dlažbou na zhutnenom štrkovom 
lôžku. 
 
2.3.7 Tepelno-technické posúdenie vlastností objektu 

 

 Pôvodný objekt bol klasifikovaný do skupiny D – úsporný. Zrekonštruovaný 
objekt je klasifikovaný do skupiny B – úsporný. Kompletné posúdenie 
zrekonštruovaného objektu viz Stavebná fyzika a Energetický štítok. 
 
2.3.8 Spôsob založenia objektu s ohľadom na výsledky 
inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu 
  

Jedná sa o stávajúcu stavbu, neposudzuje sa založenie stavby. Objekt je založený 
na základových pásoch z prostého betónu C 16/20 a roznášacej betónovej dosky triedy 
C 8/10 vystuženej sieťovinou. Základové pásy sú uložené v nezámrznej hĺbke.  
 
2.3.9 Vplyv objektu a jeho užívania na životné prostredie 
  

Pôvodná aj zrekonštruovaná stavba svojím pôsobením nijako negatívne 
neovplyvní životné prostredie a okolie. Odpady pri užívaní stavby budú triedené do 
nádob na to určených a vyvážané na miesto pre to určené v pravidelných intervaloch. 
Dodatočné zateplenie a odizolovanie objektu sa vyznačuje vysokou hodnotou tepelného 
odporu, čo prispieva k znižovaniu spotreby energií, čo priaznivo pôsobí na životné 
prostredie. 
 
2.3.10  Dopravné riešenie 

 

Pozemok sa nachádza v centre mesta a okrajom pozemku vedie hlavná dopravná 

komunikácia obce. Vstup do objektu je orientovaný na vedľajšiu komunikáciu, priamo 

napojenú na hlavnú komunikáciu. Prístup k objektu z vedľajšej komunikácie je 
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bezproblémový a priamy. Príjazdová komunikácia nie je obmedzená žiadnymi 

dopravnými obmedzeniami pre užívanie stavby. 

 

2.3.11  Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho 
prostredia, protiradónové opatrenia 
 

 Objekt je zrekonštruovaný tak, aby odolával bežným a zvýšeným nárokom na 
ochranu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Pozemok je v oblasti s veľmi 
nízkym radónovým indexom, preto nie sú potrebné žiadne protiradónové opatrenia. 
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3 Záver 

 Pri spracovaní projektovej dokumentácie vznikali rôzne problémy, ktoré bolo 
nutné vyriešiť. Základom boli Prípravné a študijné práce, podľa ktorých bola následne 
spracovaná výkresová dokumentácia objektu. Boli navrhnuté a zakreslené jednotlivé 
úpravy skladieb konštrukcií a následne posúdené z hľadiska tepelne-technického, 
akustického a funkčného. Boli vytvorené aj výpisy pre výrobky použité na objekte ako 
napríklad klampiarske, stolárske apod. Objekt bolo nutné posúdiť aj na požiarnu 
odolnosť a bezpečnosť v prípade požiaru. Celková projektová dokumentácia bola 
vytvorená so súladom s priloženým zadaním. V priebehu spracovávania projektovej 
dokumentácie sa vyskytli problémy, kvôli ktorým bolo nutné pozmeniť prvotné návrhy.  
 V diplomovej práci je obsiahnutá celá projektová dokumentácia spracovaná 
podľa vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentácii stavieb, prílohy 6 rozsah a obsah 
dokumentácie pre uskutočňovanie stavieb. Obsahuje výkresovú prílohu s kompletným 
spracovaním potrebných výkresov. Taktiež obsahuje posúdenia, tepelne-technické, 
akustické a požiarne-bezpečnostné výpočty a posúdenia, ako aj celkovú technickú 
dokumentáciu. 
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4 Zoznam použitých zdrojov 

Normy: 
 
ČSN 73 0540–1. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. 2005. 
ČSN 73 0540–2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. 2011. 
ČSN 73 0540–3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 2005 
ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 2010. 
ČSN 73 0801. Požární bezpečnost staveb: Společní ustanovení. 2005. 
ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. 2009. 
ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. 2010. 
ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. 2003. 
ČSN 01 3495. Výkresy ve stavitelství: Výkresy požární bezpečnosti staveb. 1997. 
 
Vyhlášky: 
 
Vyhláška MVČR č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška MVČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
Vyhláška MMRČR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška MMRČR č. 62/2013 Sb. dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání staveb 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. o odpadech 
 
Elektronické pramene: 
 
Primalex [online]. 2004 [cit. 2014-05-28]. Dostupné z: http://www.primalex.sk/ 
Cemix [online]. 2009 [cit. 2014-05-28]. Dostupné z: http://www.cemix.sk/produkty/84- 
VRCHNE-OMIETKY/109-Vrchne-omietky/240-073-BLUEbrJednovrstvova-
omietkastrojova-arucna 
Isover [online]. 2012 [cit. 2014-05-28]. Dostupné z: http://www.isover.sk/ 
Rako [online]. 2014 [cit. 2014-05-28]. Dostupné z: 
http://www.rako.cz/produkty/light/variace.html?usage=koupelna 
HELUZ. Technická příručka pro projektanty a stavitele 9. vyd. HELUZ cihlářský 
průmysl v.o.s. 2014. 
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5 Zoznam použitých skratiek a symbolov 

NP   nadzemné poschodie 
ŽB   železobetón 
S   sever 
V  východ 
J  juh 
Z  západ 
min   minimálne 
max   maximálne 
Rdt  zvislá výpočtová únosnosť [kPa] 
SO01   Stavebný objekt 
Ri   tepelný odpor i-tej vrstvy konštrukcie v [m2.K.W–1] 
λi   súčiniteľ tepelnej vodivosti i-tej vrstvy v [W/(m.K)] 
RT   celkový tepelný odpor pri prestupe tepla [m2.K.W–1] 
Rsi   tepelný odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu v [m2.K.W–1] 
Rse   tepelný odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu v [m2.K.W–1] 
RT   celkový tepelný odpor pri prestupe tepla [m2.K.W–1] 
U   súčiniteľ prestupu tepla v [W/(m2.K)] 
θsi,min   najnižšia povrchová teplota v [°C] 
θai   teplota v interiéri v [°C] 
θe   teplota v exteriéri v [°C] 
fRsi   teplotný faktor v interiéri [–] 
φ   vlhkosť 
fRsi,cr   kritický teplotný faktor [–] 
fRsi, N   normová hodnota teplotného faktoru v interiéri [–] 
ξRSIK   tepelný rozdiel vnútorného povrchu v rohu pre napojenie dvoch 

vonkajších konštrukcií [–] 
RSIK   odpor pri prestupe tepla v interiéri 0,25 m2.K.W-1

 

θsi,minR   najnižšia vnútorná povrchová teplota v rohu [°C] 
R´W   stavebná vzduchová nepriezvučnosť [dB] 
RW   laboratórna vážená nepriezvučnosť [dB] 
R´W,N   normová hodnota [dB] 
L´W,N   akustický tlak krokového zvuku [dB] 
Sp   plocha požiarneho úseku v [m2] 
Spo   plocha požiarne otvorených plôch v [m2] 
Po   percento požiarne otvorených plôch v [%] 
Pv   výpočtové požiarne zaťaženie [kg×m–2] 
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6 Zoznam príloh 

Zložka A – Prípravné a študijné práce 
Štúdie: A.01 Štúdia – Situácia M 1:200 

A.02 Štúdia – Pôdorys 1NP – Nový stav M 1:100 
A.03 Štúdia – Pôdorys 2NP – Nový stav M 1:100 
A.04 Štúdia – Rez A-A‘ – Nový stav M 1:100 
A.05 Štúdia – Rezy B-B‘ – Nový stav M 1:100 
A.06 Štúdia – Rezy C-C‘ – Nový stav M 1:100 
A.07 Štúdia – Pohľady J a V – Nový stav M 1:100 
A.08 Štúdia – Pohľady S a Z – Nový stav M 1:100 

 A.09 Štúdia – Situácia M 1:200 
A.10 Štúdia – Pôdorys 1NP – Pôvodný stav M 1:100 
A.11 Štúdia – Pôdorys 2NP – Pôvodný stav M 1:100 
A.12 Štúdia – Rez A-A‘ – Pôvodný stav M 1:100 
A.13 Štúdia – Rezy B-B‘ – Pôvodný stav M 1:100 
A.14 Štúdia – Rezy C-C‘ – Pôvodný stav M 1:100 
A.15 Štúdia – Pohľady J a V – Pôvodný stav M 1:100 
A.16 Štúdia – Pohľady S a Z – Pôvodný stav M 1:100 

3D vizualizácia objektu 
 
Zložka B – C Situačné výkresy 

C.1 Situácia širších vzťahov M 1: 2000 
C.2 Celkový situačný výkres – Pôvodný stav M 1: 200 
C.3 Koordinačný situačný výkres – Pôvodný stav M 1:200 
C.4 Celkový situačný výkres –Nový stav M 1: 200 
C.5 Koordinačný situačný výkres – Nový stav M 1:200 
C.6 Celkový situačný výkres – Výkres zmien M 1: 200 
 

Zložka C – D.1.1.1 Architektonicko–stavebné riešenie – Nový stav 
D.1.1.1.01 Základy – Nový stav M 1:50 
D.1.1.1.02 Pôdorys 1NP – Nový stav M 1:50 
D.1.1.1.03 Pôdorys 2NP – Nový stav M 1:50 
D.1.1.1.04 Strop nad 1NP – Pôvodný/Nový stav M 1:50 
D.1.1.1.05 Strop nad 2NP – Pôvodný/Nový stav M 1:50 
D.1.1.1.06 Plochá jednoplášťová strecha – Nový stav M 1:50 
D.1.1.1.07 Rez A–A‘ a B–B‘– Nový stav M 1:50 
D.1.1.1.08 Rez C–C‘– Nový stav M 1:50 
D.1.1.1.09 Pohľady J a V – Nový stav M 1:50 
D.1.1.1.10 Pohľady S a Z – Nový stav M 1:50 
 

Zložka D – D.1.1.2 Architektonicko–stavebné riešenie – Pôvodný stav 
D.1.1.2.01 Základy – Pôvodný stav M 1:50 
D.1.1.2.02 Pôdorys 1NP – Pôvodný stav M 1:50 
D.1.1.2.03 Pôdorys 2NP – Pôvodný stav M 1:50 
D.1.1.2.04 Plochá jednoplášťová strecha – Pôvodný stav M 1:50 
D.1.1.2.05 Rez A–A‘ a B–B‘–Pôvodný stav M 1:50 
D.1.1.2.06 Rez C–C‘–Pôvodný stav M 1:50 
D.1.1.2.07 Pohľady J a V – Pôvodný stav M 1:50 
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D.1.1.2.08 Pohľady S a Z – Pôvodný stav M 1:50 
 
Zložka E – D.1.2 Stavebne technické riešenie 

D.1.2.01 Detail A M 1:5 
D.1.2.02 Detail B M 1:5 
D.1.2.03 Detail C M 1:5 
D.1.2.04 Detail D M 1:5 
D.1.2.05 Detail E M 1:5 
D.1.2.06 Pôdorys 1NP – Výkres zmien M 1:50 
D.1.2.07 Pôdorys 2NP – Výkres zmien M 1:50 
D.1.2.08 Plochá jednoplášťová strecha – Výkres zmien M 1:50 
D.1.2.09 Rez A–A‘ a B–B‘ – Výkres zmien M 1:50 
D.1.2.10 Rez C–C‘ – Výkres zmien M 1:50 
D.1.2.11 Pohľady J a V – Výkres zmien M 1:50 
D.1.2.12 Pohľady S a Z – Výkres zmien M 1:50 
Výpis skladieb konštrukcií 
Výpis výplní otvorov, stolárskych, klampiarskych a zámočníckych výrobkov 

 
Zložka F – D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 

D.1.3.01 Situácia odstupové vzdialenosti M 1:200 
D.1.3.02 Požiarny pôdorys 1NP M 1:100 
D.1.3.03 Požiarny pôdorys 2NP M 1:100 
Požiarne bezpečnostné riešenie stavby – Technická správa požiarnej ochrany 

 
Zložka G – Stavebná fyzika 

Stavebná fyzika – správa 
Prílohy 


