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Tržnica
Žiar nad Hronom
Súčasný vývoj Slovenských miest v posledných rokoch poznačila invázia
supermarketov, ktorých prínos pre kvalitu života v mestách je diskutabilný
kvôli vysávaniu života z prirodzených mestských cen�er.
Vedenie mesta Žiar nad Hronom celkom správne prišlo s ideou postaviť
kompaktnú mestskú tržnicu v centre mesta.
Návrh tržnice reaguje na niekoľko faktorov. V prvom rade je to situácia v
ktorej sa objekt bude nachádzať a tá deﬁnuje pôdorysný tvar pozdĺžneho
charakteru o rozmere 3650x25550 mm. Jednotraktový dispozičný plán
veľmi jednoducho rozdeľuje zónu predajcov a zónu zákazníkov na dva
funkčné pruhy a maximálne tak otvára kontaktnú zónu predaja.
Konštrukčne je objekt tržnice uvažovaný ako drevený skelet (3,65x3,65m)
spájaný pevnými oceľovými 3D spojmi. Pultový tvar strechy reaguje na
svetové strany ako aj na jednotlivé zóny - kým predajca má nižšiu svetlú
výšku, zákazník si užíva veľkorysejší priestorový pocit. Strešná kry�na je
navrhnutá z vlnitého hliníkového plechu, ktorý je použitý aj na čelnom
“vlnovkovom” záklope. Výrazné oblúky sa dajú vnímať z odstupu
niekoľkých desiatok metrov. Podbi�e z vnútornej strany objektu je
navrhnuté z exteriérovej preglejky.
Súčasťou návrhu je �ež nová betónová dlažba (20x20cm), ktorá zabezpečí
prijemnejší pohyb a bezbariérový prístup priamo k predajným stolom.
Predajné stoly sú navrnuté z konštrukcie z uzavretých jaklových proﬁlov
3x3cm s kapotážou z vodeodolnej preglejky a pozinkovaného plechu.
Čelná strana predajného stola je znížená a umožňuje tak zákazníkovi lepší
prehľad tovaru.
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Tržnica
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika
investor/client

mesto Žiar nad Hronom
architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

dlažba SEMMELROCK
Citytop Plus so systémom EINSTEIN
20x20 cm

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

SITUÁCIA - DLAŽBA
číslo výkresu/drawing number

A - N - 001
mierka/scale

M 1:250
revízia/revision

N

SITUÁCIA - DLAŽBA

M 1:250
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formát/size

dátum/date

A4X2

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika
investor/client

mesto Žiar nad Hronom
architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

dlažba SEMMELROCK
Citytop Plus so systémom EINSTEIN
20x20 cm

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

SITUÁCIA
číslo výkresu/drawing number

A - N - 002
mierka/scale

M 1:250
revízia/revision

N

SITUÁCIA

M 1:250
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formát/size

A4X2

dátum/date

18.5.2017
dátum/date
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Slovenská republika
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mesto Žiar nad Hronom
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T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

1

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

2

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

PÔDORYS

A

číslo výkresu/drawing number

A - N - 003

PÔDORYS

mierka/scale

M 1:50
revízia/revision

PÔDORYS

M 1:50
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formát/size

dátum/date

A4X3

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika
investor/client

mesto Žiar nad Hronom
architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

vlnitá kry�na

+ 4.160

kontralatovanie
prierez hranolu 80x50 mm

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

preglejkový záklop hr. 30 mm

oceľová rozpera
kruhového prierezu
50/5 mm

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
+ 0.000

kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

PRIEČNY REZ
číslo výkresu/drawing number

PRIEČNY REZ

A - N - 004
mierka/scale
revízia/revision

PRIEČNY REZ

M 1:50
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formát/size

dátum/date

A4X2

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika
investor/client

mesto Žiar nad Hronom
architekt/architect

drevené rebrá
prierez 80x160 mm
(viď. sta�ka)

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

preglejkový záklop
hr. 30 mm
poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

+ 0.000

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ
POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ
(bez oblúkov)

číslo výkresu/drawing number

A - N - 005
mierka/scale

M 1:50
revízia/revision

POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

M 1:50
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formát/size

A4X3

dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika
investor/client

mesto Žiar nad Hronom
architekt/architect

preglejkový záklop
hr. 30 mm

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

vlnitý plech skrutkovaný
na preglejkovom záklope hr. 30 mm
poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

+ 4.160

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

+ 0.000

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ
POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ
(s oblúkmi)

číslo výkresu/drawing number

A - N - 006
mierka/scale

M 1:50
revízia/revision

POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

M 1:50
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formát/size

dátum/date

A4X3

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
preglejkový záklop
hr. 30 mm
kontralaťovanie 80x50 mm

miesto projektu/project loca�on

parc. č. ?
Žiar nad Hronom
Slovenská republika

investor/client

mesto Žiar nad Hronom
architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

drevený preklad
prierez 160x160 mm
drevené rebro
prierez 80x80 mm

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

oceľová vzpera kruhového prierezu
Ø 50 mm (viď sta�ka)

drevené rebro
prierez 160x160 mm
drevený stĺp
prierez 160x160 mm
oceľová papuča kotvená
do základov (detail G)

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

AXONOMETRIA

číslo výkresu/drawing number

A - N - 007
mierka/scale

formát/size

A4X2
AXONOMETIRA

AXONOMETRIA
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revízia/revision

dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika
investor/client

drevený nosný preklad
prierez 160x160 mm

mesto Žiar nad Hronom

drevené nosné rebro
prierez 160x160 mm

architekt/architect

otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

DETAIL A
drevený stĺp
prierez 160x160 mm

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

pohľad bočný

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

oceľová papuča
/viď sta�ka/

DETAIL A

číslo výkresu/drawing number

A - N - 008
mierka/scale

M 1:10
revízia/revision

pohľad bočný

DETAIL A
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!
!

pohľad predný

formát/size

A4X2

dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika

drevený nosný preklad
prierez 160x160 mm

investor/client

mesto Žiar nad Hronom

drevené nosné rebro
prierez 160x160 mm

DETAIL B

architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)
otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

drevený stĺp
prierez 160x160 mm

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

pohľad bočný
oceľová papuča
/viď sta�ka/

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

DETAIL B

číslo výkresu/drawing number

A - N - 009
mierka/scale

M 1:10
revízia/revision

pohľad bočný
DETAIL B
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!
!

pohľad predný

formát/size

A4X2

dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika

drevený nosný preklad
prierez 160x160 mm

DETAIL C

investor/client

mesto Žiar nad Hronom

DETAIL C

drevené nosné rebro
prierez 160x160 mm

DETAIL C

otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)
otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)
drevený nosný preklad
prierez 160x160 mm

architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

DETAIL C
DETAIL C
DETAIL C

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

drevený stĺp
prierez 160x160 mm

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
oceľová papuča
/viď sta�ka/

výkres/drawing

DETAIL C

číslo výkresu/drawing number

A - N - 010
mierka/scale

M 1:10
revízia/revision

DETAIL C

!
!
!

formát/size

A4X2

dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

DETAIL D

Tržnica

DETAIL D
DETAIL D

miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika

DETAIL D

drevený nosný preklad
prierez 160x160 mm

investor/client

DETAIL D

mesto Žiar nad Hronom

DETAIL D

drevené nosné rebro
prierez 160x160 mm

architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)
otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)
drevený nosný preklad
prierez 160x160 mm

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

drevený stĺp
prierez 160x160 mm

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

pohľad bočný

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
oceľová papuča
/viď sta�ka/

výkres/drawing

DETAIL D

číslo výkresu/drawing number

A - N - 011
mierka/scale

M 1:10
revízia/revision

pohľad bočný

DETAIL D

!
!
!

pohľad predný

formát/size

dátum/date

A4X2

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica

DETAIL E
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika
investor/client

drevené nosné rebro
prierez 160x160 mm

mesto Žiar nad Hronom

otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)
otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)

architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

drevený nosný preklad
prierez 160x160 mm

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

drevený stĺp
prierez 160x160 mm

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

pohľad bočný

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík

oceľová papuča
/viď sta�ka/

výkres/drawing

DETAIL E

číslo výkresu/drawing number

A - N - 012
mierka/scale

M 1:10
revízia/revision

pohľad bočný

DETAIL E

!
!
!

pohľad predný

formát/size

A4X2

dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

DETAIL F

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika
investor/client

mesto Žiar nad Hronom

otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)

architekt/architect

otvor pre skutky /viď sta�ka/
(hlavice skru�ek zafrézovať tak aby nevytrčali)

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

drevené nosné rebro
prierez 160x160 mm
drevený nosný preklad
prierez 160x160 mm

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

drevené nosné rebro
prierez 80x80 mm
drevený stĺp
prierez 160x160 mm

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

pohľad bočný
oceľová papuča /viď sta�ka/

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

DETAIL F

číslo výkresu/drawing number

A - N - 013
mierka/scale

M 1:10
revízia/revision

pohľad bočný
DETAIL F
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!
!

pohľad predný

formát/size

A4X2

dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
DETAIL G

miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika

DETAIL G
DETAIL G

investor/client

DETAIL G
DETAIL G

mesto Žiar nad Hronom

DETAIL G
DETAIL G

architekt/architect

DETAIL G
DETAIL G

DETAIL G
DETAIL G

drevený stĺp
prierez 160x160 mm

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava
DETAIL G
poznámky/notes

DETAIL G

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

DETAIL G
vyfrézovaný otvor Ø10 mm
pre skrutky /viď sta�ka/
so zapustenými hlavami

DETAIL G

skrutka s pro�kusom a
zafrézovanou hlavou v
s rovinou stĺpa /viď sta�ka/

otvor v oceľovej platni
Ø 11 mm
/viď sta�ka/

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

oceľový kotviaci proﬁl
tvorený platňami hr. 10 mm

kreslil/drawn by

ing. arch. Michal Kontšek
zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

DETAIL G
OCEĽOVÁ KOTVIACA PAPUČA
číslo výkresu/drawing number

A - N - 014
axonometria

mierka/scale

pohľad

DETAIL G - OCEĽOVÁ KOTVIACA PAPUČA

M 1:10

!
!
!

pohľad

M 1:10
revízia/revision

formát/size

A4X2

dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

Žiar nad Hronom
Slovenská republika
investor/client

mesto Žiar nad Hronom
drevený stĺp
prierez 160x160 mm

drevený stĺp
prierez 160x160 mm

skrutka s pro�kusom a
zafrézovanou hlavou

skrutka s pro�kusom a
zafrézovanou hlavou

architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

skrutka s pro�kusom a
zafrézovanou hlavou
oceľový kotviaci proﬁl
tvorený platňami hr. 10 mm

oceľový kotviaci proﬁl
tvorený platňami
hr. 10 mm
betónová dlažba SEMMELROCK
Citytop Plus so systémom EINSTEIN
20x20 cm

betónová dlažba SEMMELROCK
Citytop Plus so systémom EINSTEIN
20x20 cm

štrkové lôžko z drveného kameniva
hrúbka 50 mm
fr. 4-8 mm

štrkové lôžko z drveného kameniva
hrúbka 50 mm
fr. 4-8 mm

štrkové lôžko z drveného kameniva
hrúbka 150 mm
fr. 8-16 mm

štrkové lôžko z drveného kameniva
hrúbka 150 mm
fr. 8-16 mm

štrkové lôžko z drveného kameniva
hrúbka 150 mm
fr. 16-32 mm

štrkové lôžko z drveného kameniva
hrúbka 150 mm
fr. 16-32 mm

1x Stĺpiková tvárnica ST-40
rozmer 400x400x230 mm

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

1x Stĺpiková tvárnica ST-40
rozmer 400x400x230 mm

štrkové lôžko z drveného kameniva
hrúbla 160 mm
fr. 32-64 mm

štrkové lôžko z drveného kameniva
hrúbka 160 mm
fr. 32-64 mm
základ z prostého betónu
rozmer 500x500x500 mm

základ z prostého betónu
rozmer 500x500x500 mm

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

ing. arch. Michal Kontšek
zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

pôvodná zemina

pôvodná zemina
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rezopohľad

DETAIL F
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formát/size
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dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica

DETAIL H
DETAIL H

miesto projektu/project loca�on

DETAIL H

Žiar nad Hronom
Slovenská republika

DETAIL H

investor/client

mesto Žiar nad Hronom

DETAIL H
DETAIL H

architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
drevený stĺp
prierez 160x160 mm

kreslil/drawn by

oceľový tyčový proﬁl Ø50 mm
viď sta�ka

zodpovedný projektant/project engineer

otvor pre skrutky - hlavy skru�ek zafrézovať
tak aby boli v rovine dreveného stĺpa
typ skru�ek - viď sta�ka

výkres/drawing

ing. arch. Michal Kontšek

mgr. art. Tomáš Tokarčík

DETAIL H
KOTVENIE OCEĽOVEJ VZPERY
číslo výkresu/drawing number

A - N - 016

rez

mierka/scale

samontný detail bude upresnený po konzultácií s realizátorom stavby

M 1:20
revízia/revision

DETAIL H - KOTVENIE OCEĽOVEJ VZPERY
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formát/size

A4X2

dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

parc. č. ?
Žiar nad Hronom
Slovenská republika

investor/client

mesto Žiar nad Hronom

plech - pozink
plech - pozink

architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

plech - pozink

obalová
vodeodolná preglejka
(čierna)

poznámky/notes

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

plech - pozink
obalová
vodeodolná preglejka
(čierna)

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík

jaklová konštrukcia

výkres/drawing

STÔL
číslo výkresu/drawing number

A - N - 017
mierka/scale

M 1:20
revízia/revision

axonometria

STÔL

priečny rez

M 1:20
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formát/size

A4X2

dátum/date

18.5.2017
dátum/date

projekt/project

Tržnica
miesto projektu/project loca�on

parc. č. ?
Žiar nad Hronom
Slovenská republika

investor/client

mesto Žiar nad Hronom
architekt/architect

T O T A L S T U D I O, s. r. o.
Povraznícka 5
811 05 Bra�slava

poznámky/notes

pohľad zo strany
predávajúceho

pohľad bočný

mgr. art. Tomáš Tokarčík
autorizovaný architekt (AA 1924)

± 0.000 = 277.850 m n. m.

stupeň projektu/project level

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
časť projektu/project part

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
kreslil/drawn by

mgr.art. Aleš Šedivec
ing. arch. Michal Kontšek

zodpovedný projektant/project engineer

mgr. art. Tomáš Tokarčík
výkres/drawing

STÔL - POHĽADY
číslo výkresu/drawing number

A - N - 018
mierka/scale

M 1:20
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