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ABSTRAKT 

Predmetom tejto diplomovej práce je návrh skladovej haly s prevádzkou v obci 
Sokolnice. Pozemok investora sa nachádza na ulici Kobylnická. Navrhovaná budova 
je rozdelená na dva stavebné objekty, a to na objekt skladovej haly a administratívny 
objekt. Objekt skladovej haly je navrhnutý ako trojloďový a má jedno nadzemné 
podlažie. Objekt je navrhnutý pre skladovanie krmiva a chovateľských potrieb. 
Administratívny objekt má dve nadzemné podlažia. Nachádzajú sa v ňom 
kancelárske priestory pre administratívnu činnosť firmy, zázemie pre zamestnancov 
a podniková predajňa. Nosný systém oboch objektov je z oceľovej konštrukcie, ktorá 
je opláštená izolačnými sendvičovými panelmi. Stropná konštrukcia 
v administratívnom objekte je navrhnutá taktiež z oceľových nosných prvkov 
a trapézového plechu zaliateho betónovou vrstvou. Strešná konštrukcia oboch 
objektov je plochá, jednoplášťová a odvodnená pomocou podtlakového 
potrubia. Skladba strechy pozostáva z trapézového plechu, parozábrany, 
vyspádovaného tepelného izolantu a z povlakovej hydroizolácie. Vnútorné 
dispozičné členenie je navrhnuté zo sadrokartónových priečok. Zateplenie v oblasti 
soklu pri skladovej hale je riešené pomocou systému ETICS. Základové konštrukcie 
sú navrhnuté ako monolitické. Diplomová práca podľa zadania obsahuje vytvorenie 
projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Skladová hala, administratívny objekt, trapézový plech, izolačný sendvičový panel, 
oceľová konštrukcia, kancelária, podniková predajňa, plochá strecha, podtlakové 
potrubie, povlaková hydroizolácia, monolitické základy, sadrokartónové priečky 
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ABSTRACT 

The subject of this diploma thesis is a proposal of a warehouse hall and an operation 
hall in Sokolnice. A land of the investor is located on Kobylnická street. Designed 
building is devided into two buildings which are a warehouse hall and an 
administrative building. The warehouse hall is designed as three-ship and has one 
floor above the ground. This building is designed for feed storage and breeding 
needs. The administrative building has got two floors above the ground. There is an 
office space for administrative company activity, facilities for employees and a 
company store. The support system of both buildings is made of steel structure, 
which is clad with insulating sandwich panels. A ceiling construction in the 
administrative building is also designed of steel support elements and trapezoidal 
sheet metal which is covered with a concrete layer. A roof construction of both 
buildings is flat, single skin and drained by means of a vacuum pipe. A roof 
composition consists of trapezoidal sheet metal, vapor barriers, dropped thermal 
insulator and from coating waterproofing. Internal layout is designed from 
plasterboard partitions. Thermal insulation in the plinth area at the warehouse is 
solved by using ETICS system. Foundation structures are designed as monolithic. 
Diploma thesis, according to the assignment, contain the creating of project 
documentation for the construction. 

KEY WORDS 

Warehouse hall, administrative building, trapezoidal sheet metal, insulating 
sandwich panel, steel structure, office, company store, flat roof, vacuum pipes, 
coating waterproofing, monolithic foundations, plasterboard partitions 
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ÚVOD 

Hlavnou úlohou mojej diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre prevedenie stavby. Pozemok investora sa nachádza v obci Sokolnice  na ulici 
Kobylnická. Požiadavkou investora je návrh skladovej haly s prevádzkou. Návrh 
stavby pozostáva zo skladovej haly a administratívneho objektu. Skladová hala je 
navrhnutá ako jednopodlažná a bude slúžiť na skladovanie krmiva a chovateľských 
potrieb. Administratíva je dvojpodlažná a nachádzajú sa tu kancelárske priestory, 
zázemie pre zamestnancov a podniková predajňa. Oba objekty sú dispozične 
prepojené a nadväzujú na seba. V exponovanej časti pozemku je navrhnutá zeleň 
a parkovacie stojiská pre zamestnancov a zákazníkov. V severnej časti pozemku je 
navrhnuté obratisko pre nákladné vozidlá a priestor pre dočasné uloženie 
prázdnych paliet. 

Nosný systém oboch objektov je z oceľovej konštrukcie. Opláštenie oceľovej 
konštrukcie je z izolačných sendvičových panelov. Strecha je plochá a jednoplášťová. 

Súčasťou práce je návrh konštrukčného a dispozičného systému a taktiež posúdenie 
stavby z požiarneho a stavebne fyzikálneho hľadiska. Podmienkou pri vypracovaní 
tejto diplomovej práce je dodržanie všetkých aktuálnych právnych predpisov 
a platných noriem. 
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A.1. Identifikačné údaje 

A.1.1. Údaje o stavbe 

a) Názov stavby 

Skladová hala s prevádzkou 

b) Miesto stavby (adresa, čísla popisné, katastrálne územie, parcelné 
čísla pozemkov) 

Adresa: Sokolnice 664 52 
Čísla popisné: - 
Katastrálne územie: Sokolnice [752193] 
Parcelné čísla: 421/4, 423/2, 423/3, 423/4 a 423/6 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: JUKO petfood, s.r.o. 
Adresa: Vážany nad Litavou 279, 684 01 Slavkov u Brna, CZ 

A.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

a) Meno, priezvisko, obchodná firma, identifikačné číslo osoby, miesto 
podnikania (fyzická osoba podnikajúca) alebo obchodná firma alebo 
názov, identifikačné číslo osoby adresa sídla (právnická osoba) 

Meno:  Bc. Lukáš Kukučka 

b) Meno a priezvisko hlavného projektanta, vrátane čísla, pod ktorým je 
zapísaný v evidencii autorizovaných osôb vedenej Českou komorou 
architektov alebo Českou komorou autorizovaných inžinierov a 
technikov činných vo výstavbe s vyznačeným odborom, prípadne 
špecializáciou jeho autorizácie 

Meno vedúceho práce:  Ing. Dušan Hradil 
Členské číslo: 1007038 
Obor: IP00 

c) Mená a priezviská projektantov jednotlivých častí spoločnej 
dokumentácie vrátane čísla, pod ktorým sú zapísaní v evidencii 
autorizovaných osôb vedené českou komorou autorizovaných 
inžinierov a technikov činných vo výstavbe, s vyznačeným odborom, 
prípadne špecializáciou ich autorizácie 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Dušan Hradil 
Členské číslo: 1007038 
Obor: IP00 

Architektonicko-stavebná časť:  Bc. Lukáš Kukučka 
Stavebne-konštrukčná časť: Bc. Lukáš Kukučka 
Požiarne-bezpečnostné riešenie:  Bc. Lukáš Kukučka 
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Zdravotne-technické inštalácie: Nie je predmetom diplomovej práce 
Vzduchotechnika: Nie je predmetom diplomovej práce 
Vykurovanie: Nie je predmetom diplomovej práce 
Silnoprúd, slaboprúd: Nie je predmetom diplomovej práce 

V rámci rozsahu diplomovej práce boli spracované určité časti dokumentácie 
objektov a technických a technologických zariadení. 

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

Objektová sústava 

D Pozemné stavebné objekty SO.100 
E Inžinierske objekty SO.200 – SO.800 
 SO.200 – Príprava územia 
 SO.300 – Novonavrhované inžinierske siete – Vodovod, kanalizácia, plynovod 
 SO.310 – Vodovod 
 SO.320 – Kanalizácia 
 SO.330 – Plynovod 
 SO.400 – Novonavrhované inžinierske siete – Elektrické siete 
 SO.410 – Vonkajšie silnoprúdové rozvody 
 SO.420 – Slaboprúdové rozvody 
 SO.500 – Novonavrhované komunikácie 
 SO.600 – Oporné steny, oplotenie 
 SO.700 – Terénne a vegetačné úpravy 

SO.101 Nový stavebný objekt – Administratíva s firemnou predajňou 
SO.102 Nový stavebný objekt – Skladová hala 
SO.201 Nový stavebný objekt – Vegetačné úpravy 
SO.202 Nový stavebný objekt – Terénne úpravy 
SO.311 Nový stavebný objekt – Vodovodná prípojka pre objekt SO.101 
SO.312 Nový stavebný objekt – Vodomerná šachta pre objekt SO.101 
SO.321 Nový stavebný objekt – Kanalizačná prípojka pre objekt SO.101 
SO.322 Nový stavebný objekt – Dažďová kanalizácia 
SO.323 Nový stavebný objekt – Dažďová kanalizácia 
SO.324 Nový stavebný objekt – Dažďová kanalizácia 
SO.325 Nový stavebný objekt – Dažďová kanalizácia 
SO.326 Nový stavebný objekt – Retenčná nádrž s regulovaným odtokom 
SO.327 Nový stavebný objekt – Retenčná nádrž s regulovaným odtokom 
SO.328 Nový stavebný objekt – Dažďová kanalizácia - vsakovanie 
SO.331 Nový stavebný objekt – Plynovodná prípojka pre objekt SO.101 
SO.332 Nový stavebný objekt – HUP pre objekt SO.101 
SO.411 Nový stavebný objekt – Elektrická prípojka NN pre SO.101 
SO.412 Nový stavebný objekt – Elektrické vedenie NN pre vonkajšie osvetlenie 
SO.413 Nový stavebný objekt – Elektrická skriňa pre objekt SO.101 
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SO.414 Nový stavebný objekt – Elektrická skriňa pre vonkajšie osvetlenie 
SO.415 Nový stavebný objekt – Elektrická skriňa pre areálovú bránu 
SO.501 Nový stavebný objekt – Komunikácie a parkoviská 
SO.502 Nový stavebný objekt – Spevnené plochy 
SO.601 Nový stavebný objekt – Oporná stena 
SO.602 Nový stavebný objekt – Oporná stena 
SO.603 Nový stavebný objekt – Oporná stena 
SO.604 Nový stavebný objekt – Oporná stena 
SO.605 Nový stavebný objekt – Oporná stena 
SO.606 Nový stavebný objekt – Oporná stena 
SO.607 Nový stavebný objekt – Plot pre rozdeľovaciu skriňu 
SO.608 Nový stavebný objekt – Plot pre skriňu HUP 
SO.611 Nový stavebný objekt – Oplotenie pozemku 
SO.612 Nový stavebný objekt – Oplotenie pozemku 
SO.613 Nový stavebný objekt – Areálová brána 
SO.701 Nový stavebný objekt – Terénne úpravy 
SO.702 Nový stavebný objekt – Terénne úpravy 
SO.703 Nový stavebný objekt – Vegetačné úpravy 
SO.704 Nový stavebný objekt – Terénne úpravy 

A.3. Zoznam vstupných podkladov 
a) Základné informácie o rozhodnutiach alebo opatreniach, na ich 

základe bola stavba povolená – označenie stavebného úradu, meno 
autorizovaného inšpektora, dátum vyhotovenia a číslo rokovacieho 
rozhodnutia alebo opatrenia 

V rámci diplomovej práce nebolo požiadané o rozhodnutia alebo opatrenia na 
základe, ktorých by bola stavba povolená. 

Stavebný úrad: Obecní úřad Sokolnice 
 Stavební úřad 
 Komenského 435 
 664 52 Sokolnice 

Autorizovaný inšpektor: Nie je predmetom diplomovej práce 
Dátum vyhotovenia: Nie je predmetom diplomovej práce 
Číslo rokov. rozhodnutia: Nie je predmetom diplomovej práce 

Výpis dotknutých orgánov štátnej správy: 

Obec s ORP a POU: 
Názov: MěÚ Šlapanice 
Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 

Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
Názov: MěÚ Šlapanice 
Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
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Ochrana prírody a krajiny 
Názov: MěÚ Šlapanice 
Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 

Vodné hospodárstvo 
Názov: MěÚ Šlapanice 
Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 

Ochrana verejného zdravia 
Názov: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 
Adresa: Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

Odpadové hospodárstvo a ochrana ovzdušia 
Názov: MěÚ Šlapanice 
Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 

Polícia Českej republiky 
Názov: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Územní odbor Brno-

venkov 
Adresa: Rybářská 17, 611 33  Brno 

Požiarna ochrana 
Názov: HZS Jihomoravského kraje Územní odbor Brno-venkov 
Adresa: Cihlářská 1, 666 03 Tišnov 

Doprava na pozemných komunikáciách 
Názov: MěÚ Šlapanice, Obor dopravy 
Adresa: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 

Výpis správcov sietí dopravnej a technickej infraštruktúry: 

Vodovody a kanalizácie 
Názov: Vodárenská akciová společnost, a.s. Divize Brno-venkov 
Adresa: Soběšická 820/156, 638 00 Brno Lesná 

Plyn 
Názov: RWE Distribuční služby, s.r.o. 
Adresa: Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

Elektrina 
Názov: EG.D, a.s. 
Adresa: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 

Elektronická komunikácia 
Názov: CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
Adresa: Českomoravská2510/19, Praha 9 Vysočany 190 00 

Pozemné komunikácie a odpad 
Názov: Obecní úřad Sokolnice 
Adresa: Komenského 435, 664 52 Sokolnice 
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b) Základné informácie o dokumentácií alebo projektovej 
dokumentácií, na ktorej základe bola spracovaná projektová 
dokumentácia pre prevedenie stavby 

Spracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby bolo vyhotovené na 
základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

Dátum vypracovania DSP: 01/2020 

c) Ďalšie podklady 

 Podklady od stavebníka, vlastníka pozemku a doklad o vlastníctve pozemku 
 Podklady od vedúceho práce 
 Katastrálna mapa a územný plán obce Sokolnice 
 Odborná prehliadka pozemku 
 Fotodokumentácia pozemku 
 Geodetické zameranie existujúceho stavu pozemku a objektov 
 Správa IG a HG prieskumu 
 Vyjadrenia dotknutých orgánov 
 Vyjadrenia prevádzkovateľov o existencií sietí 
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B.1. Opis územia stavby 
a) Charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavané územie a 

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

Riešený stavebný pozemok sa nachádza v k. ú. [752193] obce Sokolnice na p. č. 
423/2, 423/3, 423/4 a 423/6. Terén pôvodného pozemku je mierne svahovitý a stúpa 
smerom na severovýchod od verejnej komunikácie. Na riešenom pozemku sa 
nenachádzajú žiadne budovy, ktoré je potrebné odstraňovať. Podľa základného 
členenia územia sa pozemok nachádza v zastavanom území obce Sokolice. 
Navrhované objekty stavby sú v súlade s územným plánom obce a s charakterom 
územia, na ktorom sú situované. Doterajšie využitie je klasifikované podľa katastra 
nehnuteľností ako manipulačná a ostatná plocha. Zastavanosť územia, v ktorom sa 
pozemok nachádza je nízka, pretože samotný pozemok je na hranici zastavaného 
územia obce Sokolnice. 

b) Údaje o súlade stavby s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi 
a úlohami územného plánovania, vrátane informácií o vydanej 
územne plánovacej dokumentácií 

Podľa aktuálneho územného plánu obce pozemok je určený pre plochy výroby, a to 
hlavne pre drobnú výrobu, skladovanie a služby. 

Prípustné využitie pozemku je pre administratívne budovy, vybavenosť pre 
zamestnancov, prevádzka maloobchodu do 100 [m²], obytná zeleň, komunikácie a 
parkovacie státia pre potrebu danej prevádzky a stavby technickej infraštruktúry. 

Neprípustné využitie pozemku je pre bývanie, občianske vybavenie vyžadujúce 
nezávadné prostredie (školské základné zariadenie, zdravotnícke a sociálne 
zariadenia), komerčné aktivity (veľkoobchodné a skladové zariadenia, servisné a 
opravárenské areály). 

Podmienky priestorového usporiadania sú: max. výška výrobných a skladových 
objektov do 9 [m] výšky, zastaviteľnosť pozemku max. 50 [%], 30 [%] spevnené 
plochy, 20 [%] zelene, uplatnenie izolačnej zelene z pohľadovo exponovaných strán, 
všetky negatívne dopady na životné prostredie budú eliminované na hranici 
pozemku. Riešeným pozemkom prechádza vedenie s vysokým napätím 22 [kV]. 

Zastupiteľstvo obce Sokolnice schválilo dňa 11.06.2019 zmenu číslo I. územného 
plánu Sokolnice, ktorá nadobudla účinnosti dňa 27.06.2019. 
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Obrázok č. 1. - Výrez z koordinačného výkresu územného plánu 

c) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, v prípade 
stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby, 

Podľa aktuálneho územného plánu obce pozemok je určený pre plochy výroby, a to 
hlavne pre drobnú výrobu, skladovanie a služby, a preto navrhované stavebné 
objekty sú v súlade s územne plánovacou dokumentáciou.  

d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky zo 
všeobecných požiadaviek na využívanie územia 

Žiadne výnimky z obecných požiadaviek na využitie územia neboli stanovené. 

e) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené 
podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov 

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky príslušného stavebného úradu a 
všetkých ostatných dotknutých orgánov štátnej správy. Vyjadrenie dotknutých 
orgánov bude súčasťou projektovej dokumentácie v časti E Dokladová časť. 

f) Výpočty a závery vykonaných prieskumov a rozborov - geologický 
prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebne-historický prieskum a 
pod. 

Bol vyhotovený IG a HG prieskum pozemku. V danej lokalite ide o základové pomery 
zložité podľa ČSN P 73 1005. Dôvodom je predovšetkým výskyt navážok. Navrhovaný 
objekt je hala s administratívou, a preto sa jedná zo statického hľadiska 
o konštrukciu nenáročnú podľa ČSN P 73 1005 E.1.3.2. Podľa týchto predpokladov 
sa jedná o 2. geotechnickú kategóriu podľa ČSN P 73 1005 E.1.4.2. Nepredpokladá 
sa vykonanie výkopov pod hladinou podzemnej vody a bude sa jednať o obvyklé 
typy konštrukcií a základov s bežným rizikom, preto môžeme vychádzať podľa 
platnej normy ČSN EN 1997-1 z postupov pre 1. geotechnickú kategóriu. Napriek 
tomu je doporučený výpočet oboch medzných stavov základových pôd pre 
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predpokladané zaťaženie na základe šmykových a pretváraných parametrov, ktoré 
sú uvedené pre príslušné typy pôd v prílohách IG a HG prieskumu. 

Posudzovaný pozemok je možné hodnotiť ako použiteľný pre navrhovanú výstavbu 
halového objektu s administratívnou časťou. Podzemná voda sa vyskytovala takmer 
vo všetkých sondách v hĺbke 4,1 - 8,1 [m] pod úrovňou pôvodného terénu. 

Konzistencia pre jednotlivé sondy podľa ČSN P 73 1005 vyšla prevažne ako pevná 
zemina so zatriedením F6-CI a konzistencia podľa ČSN EN ISO 14688 vyšla prevažne 
ako veľmi pevná zemina so zatriedením siCl. 

Podľa prieskumu je možné pozemok hodnotiť ako použiteľný, avšak nie príliš 
priaznivý pre vsakovanie dažďových vôd kvôli nízkej hodnote koeficientu 
vsakovania. 

Obrázok č. 2. - Výrez zo situácie vykonaných geotechnických sond 
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g) Ochrana územia podľa iných právnych predpisov 

Pozemok v danom území nezapadá do žiadnych zvláštnych ochranných celkov a nie 
je v pamiatkovej zóne a ani v prírodnej chránenej rezervácií. 

h) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a 
pod. 

Navrhované objekty na danom pozemku sa nenachádzajú v záplavových a 
poddolovaných územiach. Pozemok je vyznačený na mapových výrezoch červenou 
oblasťou. 

Obrázok č. 3. - Výrez z mapy poddolovaného územia 
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Obrázok č. 4. - Výrez z mapy poddolovaného územia 

Obrázok č. 5. - Výrez z mapy záplavového územia 
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i) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv 
stavby na odtokové pomery v území 

Nové stavebné objekty, ktoré vzniknú na p. č. 421/4, 423/2, 423/3, 423/4 a 423/6 
nebudú mať značný vplyv na okolité stavby, pozemky a obyvateľov v tomto okolí. 
Susedné pozemky majú nízku zastavanosť. Za udržiavanie čistoty pozemnej verejnej 
komunikácie a triedenie odpadu zodpovedá zhotoviteľ stavby a taktiež je nutné 
vykonávať stavebné práce počas denných hodín, pracovných dní a neprekračovať 
normou stanovené najvyššie hodnoty hluku. Zo spevnených plôch parkovísk 
a areálových komunikácií bude dažďová voda najskôr prečistená v odlučovači 
ľahkých kvapalín a následne odvedená do rigolu. O napojenie dažďovej kanalizácie 
do rigolu je nutné požiadať dotknuté orgány. Zo striech SO.101 a SO.102 bude 
dažďová voda odvádzaná do retenčných nádrží za účelom využitia pri zavlažovaní 
novej areálovej zelene. Pri nadmernom množstve zrážok a plnom využití nádrží 
bude možnosť nadbytočnú dažďovú vodu z jednej retenčnej nádrže priamo odpustiť 
do dažďovej kanalizácie, ktorá sa napojí na rigol. Pri druhej retenčnej nádrži pre 
tento účel budú slúžiť vsakovacie bloky. 

j) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 

Stavebné objekty SO.201 a SO.202 označené a popísané vo výkrese C.2 Koordinačná 
situácia predstavujú asanácie, demolácie a výrob drevín pred samotným zahájením 
terénnych a výkopových prác. Na pozemku investora sa nachádzajú na zemi voľne 
položené betónové panely o ploche približne 280 [m2], ktoré je nutné odstrániť. 
Nachádza sa tu aj určité množstvo drevín, ktorých výrub je nevyhnutný. 

k) Požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zaberanie 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov určených na 
plnenie funkcie lesa 

Pri návrhu stavby na tomto pozemku nenastanú tieto požiadavky. Pozemok je 
vedený v územnom pláne ako plocha výroby. V katastri nehnuteľností definovaný 
ako ostatná a manipulačná plocha. 

l) Územne-technické podmienky - najmä možnosť napojenia na 
jestvujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru, možnosť 
bezbariérového prístupu k navrhovanej stavbe 

Navrhované objekty budú priamo napojené na pozemnú verejnú komunikáciu III. 
triedy 4183 z juhozápadnej strany pozemku na ulicu Kobylnická a z južnej strany na 
miestnu komunikáciu. Napojenie technickej infraštruktúry bude cez miestnu 
komunikáciu z južnej strany pozemku na už existujúce inžinierske siete. Podniková 
predajňa objektu SO.101 bude mať bezbariérový prístup s možnosťou 
bezbariérového parkovania. 
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m) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 
investície 

Momentálnej dobe nie sú známe žiadne vecné a časové väzby, podmieňujúce, 
vyvolané alebo súvisiace investície. 

n) Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa 
stavba realizuje 

Parcely sa nachádzajú na Kobylnickej ulici v obci Sokolnice. Celková výmera 
pozemku je 11 678 [m2]. Vlastníkom parciel je spoločnosť JUKO petfood, s.r.o.. 

Tabuľka č. 1. - Zoznam dotknutých parciel podľa K. Ú. 

Parcelné 
číslo 

Výmera 
[m2] 

Druh pozemku Spôsob využívania 
pozemku 

421/4 14 Ostatná plocha Iná plocha 

423/2 3490 Ostatná plocha Manipulačná plocha 

423/3 4028 Ostatná plocha Manipulačná plocha 

423/4 3499 Ostatná plocha Manipulačná plocha 

423/6 647 Ostatná plocha Manipulačná plocha 

o) Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých vznikne 
ochranné alebo bezpečnostné pásmo 

Ochranné a bezpečnostné pásma vzniknú na p. č.: 426/2 – Obec Sokolnice 
 421/4 – Juko petfood s.r.o. 
 423/2 – Juko petfood s.r.o. 
 423/3 – Juko petfood s.r.o. 
 423/4 – Juko petfood s.r.o. 
 423/6 – Juko petfood s.r.o. 
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B.2. Celkový opis stavby 

B.2.1. Základná charakteristika stavby a jej užívania 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby; pri zmene stavby údaje 
o ich súčasnom stave, závery stavebne technického, prípadne 
stavebne historického prieskumu a výsledky statického posúdenia 
nosných konštrukcií 

Jedná sa o novú stavbu. 

b) Účel užívania stavby 

Účel užívania stavby pozostáva zo skladového objektu SO.102 pre uskladnenie krmív 
a chovateľských potrieb a administratívnej časti SO.101 so zázemím pre 
zamestnancov a podnikovou predajňou. Jedná sa o priemyselný skladovací objekt 
s administratívou. 

c) Trvalá alebo dočasná stavba 

Jedná sa o trvalú stavbu.  

d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z 
technických požiadaviek na stavby a technických požiadaviek 
zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby 

Neboli podané žiadne žiadosti o výnimky v rámci diplomovej práce. 

e) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené 
podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov 

Neboli vydané žiadne stanoviská v rámci diplomovej práce. 

f) Stavby podľa iných právnych predpisov  

Na pozemok a navrhovanú stavbu sa nevzťahuje žiadna požiadavka na osobitnú 
ochranu (pamiatková zóna, chránená pamiatka, ochrana prírody a pod.). 
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g) Navrhované parametre stavby - zastavaná plocha, obostavaný 
priestor, úžitková plocha, počet funkčných jednotiek a ich 
veľkosti a pod. 

Tabuľka č. 2. - Prehľad navrhovaných parametrov stavby 

Navrhované parametre stavby Množstvo Jednotka 

Maximálna výška objektov 9,00 [m] 
Pôdorysné rozmery SO.101 20,54x15,37 [m] 
Pôdorysné rozmery SO.102 45,64x67,14 [m] 
Konštrukčná výška SO.101 4,00 [m] 
Konštrukčná výška SO.102 - [m] 
Svetlá výška SO.101 na 1PP 2,90 [m] 
Svetlá výška SO.101 na 1NP 2,70 [m] 
Svetlá výška SO.102 7,50 [m] 
Zastavaná plocha SO.101 350,16 [m2] 
Zastavaná plocha SO.102 3 089,77 [m2] 
Zastavaná plocha celkom 3 439,93 [m2] 
Spevnená plocha 3 835,32 [m2] 
Oporné steny a murované ploty 85,37 [m2] 
Plocha zelene 4 433,16 [m2] 
Percento zastavanej plochy 62,41 [%] 
Percento plochy zelene 37,59 [%] 
Úžitková plocha SO.101 539,92 [m2] 
Úžitková plocha SO.102 2 914,24 [m2] 
Úžitková plocha celkom 3 454,16 [m2] 
Obostavaný priestor SO.101 2 849,05 [m3] 
Obostavaný priestor SO.102 26 367,09 [m3] 
Obostavaný priestor celkom 29 216,14 [m3] 
Počet kancelárskych jednotiek v SO.101 4 [-] 
Počet kancelárskych jednotiek v SO.102 1 [-] 
Počet skladových samostatných jednotiek 3 [-] 
Počet parkovacích stojísk 23 [stojísk] 
Počet parkovacích stojísk s bezbariérovým prístupom 1 [stojísk] 
Počet parkovacích stojísk pre cyklistov 6 [stojísk] 
Počet zamestnancov v podnikovej predajni 1 [osôb] 
Počet zamestnancov v kanceláriách 11 [osôb] 
Počet zamestnancov v skladoch 10 [osôb] 
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h) Základné bilancie stavby - potreby a spotreby médií a hmôt, 
hospodárenia s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a 
druhy odpadov a emisií, trieda energetickej hospodárnosti budov a 
pod. 

Odhad potreby vody a odhad nákladov na vodné a stočné 

Tabuľka č. 3. – Smerné čísla ročnej potreby vody podľa vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

Druh prevádzky Množstvo Jednotka 

Predajne s čistou prevádzkou 18 
[m3/(osoba x 

rok)] 
Kancelárske priestory 14 
Prevádzka, kde sa voda nevyužíva k výrobe 26 
Počet zamestnancov v podnikovej predajni 1 

[osôb] Počet zamestnancov v kanceláriách 11 
Počet zamestnancov v skladoch 10 
Odhadovaná potreba vody 432,00 [m3/rok] 
Celková cena vodného a stočného v obci Sokolnice 83,44 [Kč/m3] 
Odhadované náklady na vodné a stočné bez DPH 36 046,08 [Kč/rok] 

Odhad nákladov vychádza z priemernej ceny, ktorá sa momentálne na trhu 
vyskytuje. Výsledná reálna cena sa môže na základe zmien od investora a iných 
faktorov diametrálne odlišovať. Presnejší odhad potreby tepelnej vody bude 
uvedený v návrhu ZTI podľa ČSN 06 0320. 

Hospodárenie s dažďovou vodou 

Celkové hospodárenie s dažďovou vodou, odvodnenie stavby, odhadovaný výpočet 
zrážok a následné dimenzie potrubí s bezpečnostnými opatreniami sú riešené podľa 
normy ČSN 75 6760. Riešenie odvodnenia stavby sa nachádza, viď. Zložka č. 1 - S 
Prípravné a študijné práce. 

Celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií 

S produkovanými odpadmi bude nakladané podľa zákona č. 541/2020 Sb. Zákon 
o odpadech a podľa vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů. 
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Tabuľka č. 4. - Prehľad produkovaných odpadov podľa vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog 
odpadů 

Číslo Názov Likvidácia 

15 01 Obaly (vrátane oddelene zbieraného 
komunálneho obalového odpadu) 

Recyklácia 

20 01 
Zložky z oddeleného zberu (okrem odpadov 
uvedených v podskupine 15 01) Recyklácia 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad Odvoz na skládku 

20 03 Ostatný komunálny odpad Odvoz na skládku 

Odhadované ročné náklady na odpadové hospodárstvo 

Počet osôb v navrhovaných objektoch 22 [osôb] 
Cena za odvoz a likvidáciu odpadu na osobu 600,00 [KČ/osoba x rok] 
Odhadované ročné náklady na odpad s DPH 13 200,00 [KČ/rok] 

Odhad nákladov vychádza z priemernej ceny, ktorá sa momentálne na trhu 
vyskytuje. Výsledná reálna cena sa môže na základe zmien od investora a iných 
faktorov diametrálne odlišovať. 

Trieda energetickej hospodárnosti budov 

Podľa vyhlášky č. 264/2020 Sb. a normy ČSN 73 0540-2:2011 

Energetický štítok obálky budovy - A - mimoriadne úsporná 

Preukaz energetickej náročnosti budovy - C 

Podrobný výpočet potreby energie a preukaz energetickej náročnosti budovy budú 
vypracované v časti dokumentácie TZB. V rámci diplomovej práce je táto časť 
spracovaná, viď. Zložka č. 6 - Stavebná fyzika. 

i) Základné predpoklady výstavby - časové údaje o realizácii stavby, 
členenie na etapy 

Presné termíny budú spracované zhotoviteľom stavby. 

Odovzdanie projektovej dokumentácie: 01/2022 
Predpokladaný termín začiatku stavby: 05/2022 
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 05/2025 
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j) Orientačné náklady stavby:  

Odhad orientačnej priemernej ceny za jednotku obostavaného priestoru vychádza 
z priemernej ceny, ktorá sa momentálne na trhu vyskytuje. Pri odhade orientačnej 
ceny za [m3] sa vychádzalo z cenovej sústavy RTS a dokumentu MMR. Výsledná 
reálna cena sa môže na základe zmien investora a iných faktorov diametrálne 
odlišovať. 

Celkový obostavaný priestor: 29 220 [m3] 
Orientačná cena na 1 [m3]: 5 000 [Kč/m3] 
Orientačné stavebné náklady: 146 100 000 [Kč] 



31 
 

 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
 
 
 

SKLADOVÁ HALA S PREVÁDZKOU 

STORAGE HALL WITH ESTABLISHMENT 
 
 

C SITUAČNÉ VÝKRESY 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCA 

DIPLOMA THESIS 
 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 
 

Bc. Lukáš Kukučka 

VEDÚCI PRÁCE 

SUPERVISOR 
 

Ing. Dušan Hradil 

BRNO 2022   



32 
 

C Situačné výkresy 

C.1. Situačný výkres širších vzťahov 

a) Mierka 1 : 1000 až 1 : 50000, 

b) Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru, 

c) Existujúce a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, 

d) Vyznačenie hraníc dotknutého územia. 

C.2. Koordinačný situačný výkres 
a) Mierka 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsiahlych stavieb 1 : 2000 alebo 1 : 5000, 

u zmeny stavby, ktorá je kultúrnou pamiatkou, u stavby v 
pamiatkovej rezervácií alebo v pamiatkovej zóne v mierke 1 : 200, 

b) Existujúce stavby, dopravná a technická infraštruktúra, 

c) Hranice pozemkov, parcelné čísla, 

d) Hranice riešeného územia, 

e) Existujúci výškopis a polohopis, 

f) Vyznačenie jednotlivých navrhnutých a odstraňovaných stavieb a 
technickej infraštruktúry, 

g) Stanovenie nadmorskej výšky 1. nadzemného podlažia u budov (± 0, 
00) a výšky upraveného terénu; maximálna výška stavieb, 

h) Navrhované komunikácie a spevnené plochy, napojenie na dopravnú 
infraštruktúru, 

i) Riešenie vegetácie, 

j) Okótované odstupy stavieb, 

k) Zákres novej technickej infraštruktúry, napojenie stavby na 
technickú infraštruktúru, 

l) Existujúce a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, 
pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a pod., 

m) Maximálne dočasné a trvalé zaberanie, 

n) Vyznačenie geotechnických sond, 

o) Geodetické údaje, určenie súradníc vytyčovacej siete, 

p) Zariadenie staveniska s vyznačením vjazdu, 

q) Odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarne nebezpečných 
priestorov, prístupové komunikácie a nástupné plochy pre požiarnu 
techniku a zdroje požiarnej vody. 
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D Dokumentácia objektov a technických 
a technologických zariadení 

D.1. Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho 
objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 

Technická správa 

a) Účel objektov, funkčná náplň, kapacitné údaje 

Účel objektov 

Hlavným účelom novonavrhnutých objektov je nevýrobná činnosť. Zámerom 
investora je rozšírenie svojich skladovacích priestorov firmy pre krmivá 
a chovateľské potreby, a to približne o 3 000 [m2] skladovacej plochy. Jeho 
požiadavkou je, aby bola súčasťou stavby administratívna časť so zázemím pre 
zamestnancov aj podniková predajňa. Pozitívnym aspektom návrhu je zastavanie 
plochy výroby na pozemku tomu určenému podľa územného plánu obce Sokolnice. 
Preto nie je nutné vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a tým návrh 
stavby splňuje vyššiu ekologickosť a opodstatnenejšiu účelovosť novonavrhovaných 
objektov. Z pohľadu obce môže byť pozitívnym aspektom taktiež vytvorenie nových 
pracovných miest a zvýšenie zamestnanosti v regióne. 

Funkčná náplň 

Funkčná naplň skladového objektu pozostáva v skladovaní krmív v nádobách na to 
určených a v skladovaní iných chovateľských potrieb. V administratívnej časti SO.101 
sú navrhnuté kancelárie pre administratívnych pracovníkov a riaditeľa firmy so 
samostatným zázemím. Pre zamestnancov pracujúcich v skladoch je navrhnuté 
samostatné zázemie nachádzajúce sa v administratívnom objekte. Podniková 
predajňa bude slúžiť pre určitú propagáciu firemných produktov a bude sa taktiež 
nachádzať v administratívnom objekte SO.101. Investičným zámerom nie je len 
zväčšenie kapacitných priestorov pre skladovanie tovaru, ale aj vytvorenie nového 
administratívneho zázemia firmy s predajným priestorom. V budúcnosti, ak by došlo 
k požiadavke na zníženie potrebnej skladovacej plochy pre firmu, tak návrh uvažuje 
aj s možnosťou samostatného prenájmu časti skladovacieho objektu pre inú firmu. 
Dovoľuje to dispozičné rozdelenie skladovacieho objektu SO.102 na tri samostatné 
sklady, ktoré sú vzájomne prepojené. 
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Kapacitné údaje 

Tabuľka č. 2. - Prehľad navrhovaných parametrov stavby 

Navrhované parametre stavby Množstvo Jednotka 

Maximálna výška objektov 9,00 [m] 
Pôdorysné rozmery SO.101 20,54x15,37 [m] 
Pôdorysné rozmery SO.102 45,64x67,14 [m] 
Konštrukčná výška SO.101 4,00 [m] 
Konštrukčná výška SO.102 - [m] 
Svetlá výška SO.101 na 1PP 2,90 [m] 
Svetlá výška SO.101 na 1NP 2,70 [m] 
Svetlá výška SO.102 7,50 [m] 
Zastavaná plocha SO.101 350,16 [m2] 
Zastavaná plocha SO.102 3 089,77 [m2] 
Zastavaná plocha celkom 3 439,93 [m2] 
Spevnená plocha 3 835,32 [m2] 
Oporné steny a murované ploty 85,37 [m2] 
Plocha zelene 4 433,16 [m2] 
Percento zastavanej plochy 62,41 [%] 
Percento plochy zelene 37,59 [%] 
Úžitková plocha SO.101 539,92 [m2] 
Úžitková plocha SO.102 2 914,24 [m2] 
Úžitková plocha celkom 3 454,16 [m2] 
Obostavaný priestor SO.101 2 849,05 [m3] 
Obostavaný priestor SO.102 26 367,09 [m3] 
Obostavaný priestor celkom 29 216,14 [m3] 
Počet kancelárskych jednotiek v SO.101 4 [-] 
Počet kancelárskych jednotiek v SO.102 1 [-] 
Počet skladových samostatných jednotiek 3 [-] 
Počet parkovacích stojísk 23 [stojísk] 
Počet parkovacích stojísk s bezbariérovým prístupom 1 [stojísk] 
Počet parkovacích stojísk pre cyklistov 6 [stojísk] 
Počet zamestnancov v podnikovej predajni 1 [osôb] 
Počet zamestnancov v kanceláriách 11 [osôb] 
Počet zamestnancov v skladoch 10 [osôb] 
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b) Urbanistické riešenie, architektonické, výtvarné a materiálové riešenie, 
dispozičné riešenie, bezbariérové užívanie stavby 

Urbanistické riešenie 

Novonavrhnuté stavebné objekty sú v súlade s územným plánom a spĺňajú všetky 
požiadavky na územné regulácie. Priestorové riešenie nadväzuje na existujúci stav, 
v ktorom sa novonavrhnuté objekty budú nachádzať. Všetky rušivé aspekty 
pochádzajúce od stavby budú zachytené na hranici pozemku investora. Z pohľadovo 
exponovaných strán pozemku bude vysadená zeleň. 

Architektonické riešenie 

Návrh tohto architektonického riešenia kladie hlavne dôraz na moderný a 
funkcionalistický vzhľad stavebných objektov. Novonavrhnutý objekt administratívy 
SO.101 je dvojpodlažný a skladovací objekt SO.102 je jednopodlažný. Objekt SO.101 
má 1NP z jednej strany v styku so zeminou. Pôdorysné tvary oboch objektov sú 
jednoduché, obdĺžnikové. Objekty majú rovnakú celkovú výšku do 8,50 [m] od 
navrhnutého upraveného terénu s tým, že objekt SO.102 je osadený o 2,00 [m] 
vyššie ako objekt SO.101. Výškové a polohové usporiadanie objektov je v súlade 
s územným plánom a nenarúša kompozíciu tvarového riešenia okolitej zástavby. 
Z juhozápadnej exponovanej strany administratívneho objektu je navrhnutý balkón, 
ktorý plní aj funkciu krytia pred dažďom pri vstupe do podnikovej predajne. Balkón 
z juhovýchodnej strany plní rovnakú funkciu pri vstupe pre zamestnancov. Oba 
balkóny sú chránené pred dažďom prístreškami. Zábradlie je kotvené z vonkajšej 
strany balkónu. Strechy oboch objektov sú navrhnuté ako ploché, jednoplášťové po 
celom obvode s atikou. 

Výtvarné riešenie 

Výtvarné respektíve farebné riešenie objektov je štylizované do troch farieb. 
Dominantnou farbou panelov pre administratívny objekt SO.101 je biela farba RAL 
9010 a pre skladovací objekt SO.102 to je odtieň čiernej farby RAL 7016. Spoločná 
farba pre oba objekty je odtieň modrej farby RAL 5010, ktorá je použitá na 
komponenty balkónov, prístreškov a pre dizajnové prvky fasády. Pre vonkajšie 
výplne otvorov a ich oplechovanie je navrhnutá čierna farba RAL 7024. 

Materiálové riešenie 

Materiálové riešenie oboch objektov je na rovnakej báze z dôvodu použitia rovnakej 
technológie prevedenia, ktorá zvýši rýchlosť procesu výstavby. Základové 
konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické z dôvodu čiastočne svahovitého terénu, 
ktorý sa vyskytuje na pozemku. Nosný systém oboch objektov bude z oceľovej 
konštrukcie. Stropná konštrukcia v administratívnom objekte SO.101 je navrhnutá 
taktiež z oceľových nosných prvkov a trapézového plechu zaliateho betónovou 
vrstvou. Skladba strechy objektov pozostáva z trapézového plechu, parozábrany, 
z  požiarnej vrstvy MW, vyspádovaného tepelného izolantu EPS a z povlakovej 
hydroizolácie. Opláštenie objektov je riešené pomocou izolačných sendvičových 
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panelov hr. 170 [mm], ktoré majú výplň na báze MW. Nenosné deliace steny sú 
navrhnuté ako SDK priečky hr. 100-150 [mm]. Zateplenie v oblasti soklu pri objekte 
SO.101 je riešené ako opláštenie s panelmi končiacimi pri upravenom teréne 
spevnených plôch. Pri objekte SO.102 je zateplenie soklu riešené systémom ETICS 
s použitím tepelnej izolácie XPS s hrúbkou 150 [mm]. Podlaha na teréne je zateplená 
len v administratívnom objekte SO.101 izolačnými doskami PIR. Pri skladovacom 
objekte nie je nutné tepelne izolovať podlahu na teréne, a preto aj z ekonomických 
dôvodov návrh skladby podlahy neobsahuje tepelný izolant. Objekt SO.101 bude 
odizolovaný od zemnej vlhkosti pomocou hydroizolácie z asfaltových pásov 
natavených na základovej doske.  Objekt SO.102 bude izolovaný pomocou hrubej 
povlakovej fólie uloženej na zhutnenom podklade. Na fóliu bude aplikovaná nosná 
vrstva podlahy z monolitického vystuženého betónu. Výplne vonkajších otvorov 
majú hliníkový rám s izolačným trojsklom. Klampiarske výrobky majú typické 
rozmery, ktoré sa používajú pri opláštení z izolačných sendvičových panelov a sú 
vyrobené z pozinkovaného plechu. Stolárske výrobky nie sú navrhnuté. Zámočnícke 
výrobky budú nerezové a odolné voči agresívnemu prostrediu. 

Dispozičné riešenie 

Na 1NP v administratívnom objekte SO.101 sa nachádza hlavný vstup pre všetkých 
zamestnancov firmy a samostatný vstup do podnikovej predajne. Vodorovný 
komunikačný priestor (na 1NP) spája zázemie pre skladníkov a predajcu, podnikovú 
predajňu, sklad pre predajňu, technickú miestnosť a miestnosť pre VZT. 
V podnikovej predajni je dispozične situované samostatné hygienické zázemie pre 
zákazníkov a pre šoférov nákladných automobilov. Pre vertikálnu komunikáciu 
v SO.101 je navrhnuté schodisko, ktoré taktiež prepája svojou medzipodestou oba 
objekty. Na 2NP v SO.101 sa nachádzajú kancelárske priestory pre 
administratívnych pracovníkov a riaditeľská kancelária. Pre účel firemných porád je 
tu navrhnutá zasadacia miestnosť. Administratívny zamestnanci budú mať 
k dispozícií vlastné hygienické zázemie a kuchyňu. Stredná časť priestoru v dispozícií 
2NP je vyhradená pre tlačiarenské práce a skladovanie dokumentov. Na tomto 
podlaží sa nachádzajú aj ďalšie sklady, a to pre IT techniku a  dokumenty. Balkón 
určený pre všetkých zamestnancov je prístupný zo schodiskového priestoru. Balkón 
určený pre riaditeľské návštevy a porady je prístupný z kancelárie riaditeľa a zo 
zasadacej miestnosti. Skladová hala SO.102 je dispozične prepojená s objektom 
SO.101 prostredníctvom schodiskového priestoru. Skladový objekt má päť 
vedľajších východov slúžiacich predovšetkým pre únik pred požiarom. Pre 
naskladnenie a vyskladnenie sú navrhnuté dva priemyselné vstupy s hydraulickým 
mostíkom a dve ďalšie priemyselné brány s bežným prechodom na vonkajšie 
spevnené plochy. Skladový objekt SO.102 je trojloďový, rozdelený na tri samostatné 
sklady s podlahovou plochou do 1000 [m2]. Jednotlivé sklady sú vzájomne prepojené 
a v prípade nutnosti požiarne oddeliteľné. Samostatný sklad v SO.102, ktorý sa spája 
s objektom SO.101 je temperovaný. V tomto sklade je navrhnutá kancelária 
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skladníka pre jednoduché administratívne práce v sklade. Ostatné dva sklady sú 
nevykurované a určené len k uskladňovaniu tovaru. 

Bezbariérové užívanie stavby 

Novonavrhnutý objekt SO.101, v ktorom sa nachádza podniková predajňa je len na 
1NP bezbariérovo riešený. Ostatné podlažia oboch objektov nie sú bezbariérovo 
riešené. Bezbariérový prístup je taktiež naprojektovaný po hlavný vchod do 
podnikovej predajne. Pred objektom je navrhnuté parkovacie státie na bezbariérové 
použitie pre zákazníka predajne. 

c) Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

Prevádzkové riešenie pre administratívnych zamestnancov 

Hlavný vchod pre administratívnych pracovníkov sa nachádza na 1NP v SO.101 
z juhovýchodnej strany. Pred vstupom bude každý zamestnanec povinný sa 
preukázať, že je oprávnený vstúpiť do objektu. Pre administratívnych zamestnancov 
je navrhnuté na 2NP samostatné hygienické zázemie s kuchyňou. 

Prevádzkové riešenie pre skladníkov 

Hlavný vchod pre skladníkov sa nachádza na 1NP v SO.101 z juhovýchodnej strany. 
Pred vstupom bude každý zamestnanec povinný sa preukázať, že je oprávnený 
vstúpiť do objektu. Pre skladníkov je navrhnuté na 1NP samostatné hygienické 
zázemie s kuchyňou. Návrh zahrňuje aj samostatné šatne a sprchy pre ženy 
a mužov. Po prezlečení do pracovného odevu sa zamestnanec skladu dostane cez 
schodiskový priestor po prekonaní prvého ramena na úroveň podlahy skladového 
objektu SO.102. Dostane sa tak do temperovanej časti skladu, ktorá je dispozične 
prepojená aj s ostatnými časťami skladového objektu SO.102. 

Prevádzkové riešenie pre zákazníkov 

Hlavný vchod pre zákazníkov sa nachádza na 1NP v SO.101 z juhozápadnej strany. 
Pri vchode sú v blízkosti situované parkovacie státia pre zákazníkov. Ku hlavnému 
vchodu vedie priamo novonavrhovaný chodník od pôvodnej miestnej komunikácie. 
Tento hlavný vstup vedie priamo do priestoru predajne a to tak, že zákazník má po 
ľavej a pravej strane regály s ponúkaným tovarom a pred sebou predajný pult 
s predajcom. V prípade potreby je na kraji miestnosti predajne umiestnené 
hygienické zázemie. Predajný pult je navrhnutý v strede priestoru predajne 
s priamym výhľadom na celkový priestor predajne. Regálový systém v predajni je 
navrhnutý s uličkami šírky min. 1450 [mm]. Regálový systém je navrhnutý 
v pozdĺžnom smere priestoru predajne, a to pri rešpektovaní rozmerov 
a umiestnenia otvorov. Priestor za predajným pultom je dispozične prepojený 
s kuchyňou pre zamestnancov a skladom predajne. Pri prípadnej donáške jedla pre 
zamestnancov v sklade alebo predajne je možné použiť hlavný vchod do predajne. 
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Prevádzkové riešenie skladovania 

Prevádzkové riešenie objektu haly SO.102 pozostáva z rozdelenia na plochy 
skladovania tovaru, komunikačné a voľné plochy. Na severozápadnej strane fasády 
sú navrhnuté dva priemyselné vstupy pre naskladnenie tovaru. Tieto dva 
priemyselné vstupy sú navrhnuté s vyrovnávajúcim hydraulickým mostíkom so 
sklopnou lištou, ktorá slúži k vyrovnaniu výškového rozdielu medzi plochou 
nákladného automobilu a preklápacou rampou. Pre naskladnenie temperovanej 
časti haly bude slúžiť jeden z týchto dvoch priemyselných vstupov a pre 
naskladnenie ostatných dvoch nevykurovaných častí objektu SO.102 bude slúžiť 
taktiež jeden z týchto dvoch vstupov. Na tejto strane sa nachádza ešte jedna 
priemyselná brána pre naskladnenie a vyskladnenie tovaru s bežným prechodom 
na okolité spevnené plochy. Slúžiť bude pre nevykurované časti SO.102. Na 
severovýchodnej strane je navrhnutá takisto priemyselná brána s bežným 
prechodom na spevnené plochy. Slúžiť bude pre vyskladnenie, respektíve pre vývoz 
použitých paliet na dočasné uskladnenie situované v exteriéri. Všetky tri lode 
skladovej haly sú vzájomne komunikačne prepojené dvomi hlavnými 
komunikačnými koridormi. Manipulácia s tovarom na paletách bude zabezpečená 
pomocou vysokozdvižných vozíkov a pomocou paletových ručných vozíkov. Všetky 
časti objektu SO.102 budú vybavené regálovými systémami. Pre administratívnu 
činnosť v sklade je navrhnutá kancelária skladníka v temperovanej časti objektu 
SO.102. 

Technológia výroby 

Jedná sa o nevýrobný objekt, v ktorom sa nachádzajú len zariadenia a stroje slúžiace 
pre skladovanie tovaru. 

d) Konštrukčné a stavebno-technické riešenie 

Konštrukčný systém objektu 

Konštrukčný systém oboch objektov je navrhnutý z oceľových nosných prvkov. 
Objekt administratívy SO.101 má najväčšiu osovú vzdialenosť medzi nosnými stĺpmi 
6x6 [m].  Objekt skladovej haly SO.102 je trojloďový s max. osovým rozpätím medzi 
stĺpmi 15 [m].   

Nosná konštrukcia stropu v administratíve pozostáva z trapézového plechu 
a železobetónovej dosky. 

Zemné práce 

Pred začatím výkopových zemných prác sa odstráni vrchná vrstva ornice, a to do 
hĺbky min. 300 [mm]. Ornica sa uskladní dočasne na pozemku investora a využije sa 
na dorovnávanie terénu a násypy. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. Po 
odobratí ornice sa vykopú stavebné jamy podľa projektovej dokumentácie 
základových konštrukcií. Hladina podzemnej vody podľa hydrogeologického 
prieskumu sa bude nachádzať pod základovou škárou, a teda predpokladá sa, že 
nebude dochádzať k negatívnemu ovplyvneniu základových konštrukcií. Podľa 
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inžinierskogeologického prieskumu bolo zistené, že na pozemku sa vyskytuje 
prevažne pevná zemina so zatriedením F6-CI. Svahovanie stavebnej jamy bude 
v pomere 1:1. 

Základové konštrukcie 

Založenie oboch objektov bude na železobetónových pätkách, ktoré budú z betónu 
C 20/25 XC2 a oceli B 500B. Krytie výstuže bude stanovené na základe statického 
výpočtu, avšak predbežne môžeme predpokladať krytie 40 [mm]. Medzi základové 
konštrukcie bude patriť aj pomocná monolitická konštrukcia hrúbky 200 [mm] po 
obvode stavby. Táto konštrukcia bude slúžiť pre kotvenie stenových panelov a pre 
praktické vyhotovenie zateplenia v oblasti soklu. V prípade zistenia nedostatočnej 
pevnosti podložia pri zemných prácach sa môžu použiť mikropilóty, respektíve pilóty 
pre zvýšenie únosnosti základových konštrukcií. Všetky rozmery základových 
konštrukcií sú navrhnuté na základe predbežného návrhu, ktorý vychádza 
z empirických vzťahov. Preto bude nutné, aby statik posúdil všetky základové 
konštrukcie a navrhol vystuženie.  

Ochrana proti zemnej vlhkosti a radónu 

Pri oboch objektoch bude použitá hydroizolačná fólia z polyetylénu LDPE hrúbky 2,0 
[mm]. Fólia má ochranu proti strednému radónovému riziku a bude aplikovaná 
pomocou teplovzdušného zvarovania. Šírka zvaru bude minimálne 30 [mm]. Pri 
napojení vodorovnej hydroizolácie so zvislou je dôležité detailné opracovanie spojov 
a dodržanie predpísaných presahov.  

Zvislé konštrukcie 

 Nosné zvislé konštrukcie 

Zvislé nosné konštrukcie v objekte SO.101 sú predbežne navrhnuté z oceľových 
profilov HEB 200. V objekte SO.102 sú predbežne navrhnuté profily HEB 300. Stĺpy 
budú kotvené do železobetónových pätiek podľa statického návrhu. Zvislé nosné 
konštrukcie v SO.102 v miestnosti administratívy skladu a pri napojení medzi 
objektami sú navrhnuté z oceľových profilov SHS 100x4. 

 Nenosné zvislé konštrukcie 

Nenosné zvislé konštrukcie v oboch objektoch budú zo sadrokartónových dosiek 
a pozinkovaných CW a UW profilov. Hrúbky priečok sa pohybujú od 100 [mm]  do 
225 [mm]. Zvislé nosné konštrukcie budú opláštené sadrokartónovou predstenou 
hrúbky 100 [mm]. Hrúbka SDK stien pri inštalačných šachtách bude 100 [mm]. 
V priestoroch s vyššou vlhkosťou budú použité sadrokartónové dosky s vyššou 
odolnosťou proti vlhkosti a ich hrúbka bude od 100 [mm]  do 150 [mm]. Medzi 
kancelárskymi priestormi budú použite akustické SDK dosky a celková hrúbka steny 
bude 150 [mm]. Steny oddeľujúce samostatné požiarne úseky budú 
z protipožiarnych SDK dosiek a ich hrúbka bude od 150 [mm] do 225 [mm]. 
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Vodorovné konštrukcie 

 Stropy 

Vodorovná nosná konštrukcia v SO.101 bude tvorená kombináciou trapézového 
plechu TR 50/250/1,0 a železobetónovej dosky C 25/30, B 550 B. Celková hrúbka 
dosky je navrhnutá na 100 [mm]. Nosnými vodorovnými prvkami stropu sú 
stropnica IPE 220 a prievlak IPE 360. Vodorovné nosné konštrukcie v SO.102 
v miestnosti administratívy skladu a pri napojení medzi objektami sú navrhnuté 
z oceľových profilov SHS 100x4. Pre prípadné zvýšenie únosnosti stropnej 
konštrukcie je možné staticky navrhnúť a posúdiť strop ako oceľovo-betónovú 
spraženú konštrukciu. Všetky vodorovné konštrukcie bude treba špeciálne 
nadimenzovať a posúdiť statikom. 

 Ostatné vodorovné nosné konštrukcie  

Oceľový nosný profil medzi stĺpmi administratívy a nad vchodom zo schodiskového 
priestoru do SO.102 je navrhnutý ako SHS 100x4. Na tento vodorovný nosný prvok 
sa kolmo napoja nosné prvky, ktoré sú nad vchodom do SO.102.  

Vertikálna komunikácia 

Oceľové schodisko je navrhnuté medzi SO.101 a SO.102 pre ideálnu dostupnosť do 
oboch objektov. Schodisko je dvojramenné, bez zrkadla, ľavotočivé s rovnakou 
dĺžkou ramien. Nosná konštrukcia schodiska bude z oceľových profilov. Návrh 
schodiska počíta s nosnými profilmi IPE 140. Nosnou plošnou konštrukciou 
schodiska bude oceľový plech s hrúbkou 5 [mm], ktorý bude navarený, poprípade 
kotvený k nosným profilom IPE 140. Oceľový plech vytvorí debnenie pre špeciálnu 
cementovo-maltovú zálievku s minimálnou hrúbkou 40 [mm]. Nášľapná vrstva 
aplikovaná na špeciálnu cementovo-maltovú vrstvu bude z keramickej dlažby. 
Schodisko bude taktiež opatrené zábradlím a madlom. Zábradlie bude kotvené do 
oceľového schodiska a madlá budú kotvené do pomocnej oceľovej konštrukcie v 
stene schodiska. Zábradlie musí mať výšku minimálne 1,00 [m]. Pre utlmenie 
krokového hluku je nutné po obvode schodiska aplikovať akustickú izoláciu, ktorú 
navrhne a posúdi akustický technik. Zvislé konštrukcie schodiskového priestoru sú 
navrhnuté ako akustické SDK steny s hrúbkou 150 [mm].  

Podrobný návrh dimenzií schodiska určí statik, respektíve dodávateľ realizačnej 
dokumentácie a stavby. Rozmery stupňov a ostatné dôležité parametre schodiska, 
viď. Zložka č.1 - S Prípravné a študijné práce.  
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Komín 

V objekte SO.101 na 1NP v technickej miestnosti je navrhnutý plynový kondenzačný 
kotol. Rozmer šachty, cez ktorú bude viesť komínové teleso je 400x550 [mm]. Odvod 
spalín zabezpečí jednovrstvový priemyselný komín z nerezovej ocele s priemerom Ø 
200 [mm]. Hrúbka nerezovej ocele 1,0 [mm]. Komín je navrhnutý ako 
jednoprieduchový.  

Strešné konštrukcie 

Strešná konštrukcia nad oboma objektami je navrhnutá ako plochá jednoplášťová. 
Nosná konštrukcia pri objekte SO.101 je navrhnutá z oceľových profilov HEB 200 
a nosná konštrukcia pri objekte SO.102 z profilov HEB 300. Sklon nosnej oceľovej 
konštrukcie vytvára 3,00 [%] sklon pre spádovú vrstvu strechy. Skladba strešnej 
konštrukcie pri oboch objektoch je identická. Na nosné prvky strechy bude 
prikotvený trapézový plech TR 150/280/1,0. Na trapézový plech bude aplikovaná 
parotesniaca a vzduchotesniaca vrstva s hrúbkou 0,4 [mm]. Parozábrana je 
navrhnutá zo samolepiaceho pásu z modifikovaného asfaltu, ktorý obsahuje 
hliníkovú vložku. Pred aplikáciou parozábrany sa na nosnú spádovú vrstvu 
z trapézového plechu natrie asfaltová vodouriediteľná emulzia pre lepšiu priľnavosť 
k podkladu. Po aplikácií parozábrany sa položí kombinovaný tepelný izolant z MW 
s hrúbkou 2x 30 [mm]. Na ten sa položí kombinovaný izolant z EPS s hrúbkou 100 
[mm] a 120 [mm]. Vrstva z EPS bude vytvárať kolmé spády na hlavný spád strešnej 
konštrukcie, a to pomocou spádových klinov. Dokumentácia pokladania spádových 
klinov bude vyhotovená dodávateľom. Pri kladení oboch tepelných izolácií je nutné 
dodržať prekrytie styčných hrán dosiek. Na tepelný izolant sa položí separačná 
vrstva zo sklovláknitej netkanej textílie. Finálna hydroizolačná vrstva je navrhnutá 
z fólie PVC-P s hrúbkou 1,8 [mm], ktorá je určená k mechanickému kotveniu. 
Stabilizácia strešnej konštrukcie bude zabezpečená pomocou mechanického 
kotvenia k trapézovému plechu. Dimenzia kotvenia sa určí podľa statického návrhu. 
Odvod dažďovej vody bude zabezpečený strešnými vtokmi, ktoré sú navrhnuté ako 
podtlakové potrubie. Dokumentácia obsahuje rozmiestnenie bezpečnostných 
kotviacich bodov a schému bezpečnostného lana pre ochranu proti voľnému pádu 
zo strechy.  

 Prístrešok SR 01 a SR 02 nad balkónmi v SO.101 

Nad balkónovou konštrukciou v objekte SO.101 je navrhnutá konštrukcia z nosných 
konzolových oceľových prvkov kotvených do zvislých oceľových stĺpov a pomocnej 
nosnej vodorovnej konštrukcie (prievlak alebo stropnica s uzavretým prierezom 
a vyššou únosnosťou pre torzný moment). Obvod prístrešku bude opláštený 
stenovým sendvičovým panelom s hrúbkou 100 [mm], ktorý bude vytvárať atiku 
tohto prístrešku. Atika bude oplechová klampiarskym prvkom, ktorý bude prepojený 
s vnútorným žľabom prístrešku. Na konzolové prvky bude kotvený trapézový plech 
TR 100/275/1,0. Na trapézový plech sa aplikuje parozábrana rovnakým 
technologickým postupom ako pri strešnej konštrukcii ST 01. Na parozábranu sa 
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položí 40 [mm] tepelný izolant z MW. Ďalšou vrstvou bude tepelný izolant z EPS 
hrúbky 60 [mm] a na túto vrstvu sa bude pokladať spádová vrstva vytvorená zo 
spádových klinov EPS. Spád klinov bude 3,00 [%] k atikovému žľabu. Finálnou 
vrstvou je hydroizolačná vrstva z fólie PVC-P, ktorá bude napojená na žľab a atikový 
plech. V mieste napojenia hydroizolácie na objekt bude použitý klampiarsky prvok, 
ktorý prekryje spoj medzi HI a zvislým stenovým panelom. Spodná časť bude 
opláštená taktiež sendvičovým panelom s hrúbkou 100 [mm] a bude kotvený do 
konzolovej oceľovej konštrukcie. Ďalšou konštrukciou, ktorá ma plniť estetickú 
funkciu sú fasádne hliníkové kazety, ktoré budú kotvené do sendvičových panelov. 
Realizačnú dokumentáciu pre vyhotovenie fasádnych hliníkových kaziet zaistí 
dodávateľ a taktiež statický návrh a posúdenie nosných prvkov vyhotoví 
autorizovaná osoba pre statiku stavieb. Odvodnenie prístrešku bude zabezpečené 
strešnými vtokmi z podtlakového potrubia. Vedenie zvislého dažďového potrubia 
bude skryté v rámci priestoru medzi zvislými nosnými stĺpmi.  

 Prístrešok SR 03 nad priemyselnými bránami v SO.102 

Konštrukcia prístrešku nad priemyselnými bránami v objekte SO.102 má podobné  
technologické riešenie ako prístrešok SR 01 a SR 02 v objekte SO.101. Realizačnú 
dokumentáciu pre vyhotovenie fasádnych hliníkových kaziet zaistí dodávateľ a 
taktiež statický návrh a posúdenie nosných prvkov vyhotoví autorizovaná osoba pre 
statiku stavieb. Odvodnenie prístrešku bude zabezpečené strešnými vtokmi z 
podtlakového potrubia. Vedenie zvislého dažďového potrubia bude skryté v rámci 
zvislej konštrukcie tohto prístrešku. 

 Balkóny na 2NP v SO.101  

Navrhnutá nosná konštrukcia balkóna bude z nosných konzolových oceľových 
prvkov kotvených do zvislých oceľových stĺpov a pomocnej nosnej vodorovnej 
konštrukcie (prievlak alebo stropnica s uzavretým prierezom a vyššou únosnosťou 
pre torzný moment). Obvod balkóna bude opláštený stenovým sendvičovým 
panelom s hrúbkou 100 [mm]. Ďalšou konštrukciou, ktorá ma plniť estetickú funkciu 
sú fasádne hliníkové kazety, ktoré budú kotvené do sendvičových panelov. 
Realizačnú dokumentáciu pre vyhotovenie fasádnych hliníkových kaziet zaistí 
dodávateľ a taktiež statický návrh a posúdenie nosných prvkov vyhotoví 
autorizovaná osoba pre statiku stavieb. Na nosné konzolové prvky bude položený 
trapézový plech TR 50/250/1,0 a železobetónová doska C 25/30, B 550 B. Celková 
hrúbka dosky je navrhnutá na 100 [mm]. Nosná konštrukcia dosky je vzájomne 
prepojená so stropnou doskou v SO.101. Na železobetónovú dosku sa položí 
tepelný izolant z XPS dosiek s hrúbkou 100 [mm]. Na daný tepelný izolant sa ďalej 
budú pokladať súvrstvia drevoplastovej kompozitnej podlahy. Bližšie špecifikácie sa 
určia na základe riešených detailov pri realizačnej dokumentácií. Do nosnej oceľovej 
konštrukcie balkóna sa zospodu nakotvia fasádne sendvičové panely. 
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Výplne otvorov 

 Okná 

Okná sú navrhnuté ako hliníkové a sú zasklené izolačným trojsklom. Farebnosť 
okien pre oba objekty je čiernej farby RAL 7016. Podrobné špecifikácie a ostatné 
dôležité parametre, viď. D.1.1.11 - VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV. 

 Dvere a kombinácia okien a dvier 

Vchodové dvere pre zamestnancov a podnikovú predajňu do objektu SO.101 sú 
navrhnuté ako hliníkové automatické posuvné dvojkrídlové dvere s izolačným 
trojsklom a sú taktiež vybavené elektrickým pohonom. Vchodové dvere a zároveň 
dvere pre únik osôb z halového objektu SO.102 na voľné priestranstvo sú navrhnuté 
ako hliníkové jednokrídlové otočné dvere a sú opatrené panikovým kovaním. 
Farebnosť okien pre oba objekty je čiernej farby RAL 7016. Podrobné špecifikácie 
a ostatné dôležité parametre, viď. D.1.1.11 - VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV. 

 Priemyselné sekčné brány 

Priemyselné brány sú navrhnuté ako sekčné s elektrickým pohonom a sú tvorené 
z bránových krídiel, ktoré sú zo sendvičového panelu hrúbky 40 [mm]. Kovanie je 
navrhnuté ako vertikálne, takže je potrebné riešiť výstuhu pre uchytenie konzol 
pružín a pre uchytenie pojazdu. Pre montáž pružín je dôležité dodržať voľný priestor 
pri strešnej konštrukcií, a to približne 1,00 [m]. Vodiace lišty sú z pozinkovanej ocele. 
Presklenie sekčných priemyselných brán je z číreho plastu. Farebnosť priemyslených 
brán je čiernej farby RAL 7016. Podrobné špecifikácie a ostatné dôležité parametre, 
viď. D.1.1.11 - VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV. 

Podlahové konštrukcie 

 Podlaha na zemine 1NP v SO.101 

Nášľapnou vrstvou podlahy na 1NP v SO.101 je všade keramická dlažba celoplošne 
nalepená na cementový poter triedy CT C20-F4. Pod poterovou vrstvou bude 
systémová doska pre podlahové vykurovanie EPS alebo tepelný izolant EPS o hrúbke 
50 [mm] (rozhodne investor po analýze prípadných nákladov na vykurovanie 
pomocou VZT jednotky alebo pomocou podlahového vykurovania). Hlavnou 
tepelnoizolačnou vrstvou v tejto skladbe bude izolácia z PIR dosiek s hrúbkou 80 
[mm].  Nosnou vrstvou podlahy je drátkobetónová vrstva C25/30 s rozptýlenou 
výstužou 40 [kg/m3]. Pod nosnou doskou bude prevedená izolácia proti vlhkosti 
a strednému radónovému riziku z fólie LDPE s hrúbkou 2,0 [mm]. Hydroizolácia 
bude položená medzi geotextíliami. Pod geotextíliou bude štrkový podsyp s frakciou 
kameniva 0-4 [mm] a s min. hodnotou modulu pretvorenia 70 [MPa]. Hlavnou 
podkladnou vrstvou bude zhutnená štrková vrstva s frakciou kameniva 16-32 [mm] 
a s min. hodnotou modulu pretvorenia 30 [MPa]. 
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 Podlaha na schodisku 

Nosná konštrukcia schodiska bude z oceľových profilov. Návrh schodiska počíta s 
nosnými profilmi IPE 140. Nosnou plošnou konštrukciou schodiska bude oceľový 
plech s hrúbkou 5 [mm], ktorý bude navarený, poprípade kotvený k nosným 
profilom IPE 140. Oceľový plech vytvorí debnenie pre špeciálnu cementovo-maltovú 
zálievku s minimálnou hrúbkou 40 [mm]. Nášľapná vrstva aplikovaná na špeciálnu 
cementovo-maltovú vrstvu bude z keramickej dlažby. 

 Podlaha na strope 2NP v SO.101 

Nášľapnou vrstvou podlahy na strope 2NP v SO.101 bude keramická dlažba alebo 
koberec celoplošne nalepený na cementový poter triedy CT C20-F4. Pod poterovou 
vrstvou bude systémová doska pre podlahové vykurovanie EPS alebo tepelný izolant 
EPS hrúbky 50 [mm] (rozhodne investor po analýze prípadných nákladov na 
vykurovanie pomocou VZT jednotky alebo pomocou podlahového vykurovania). 
Akustickou izoláciou v tejto skladbe bude EPS 150S hrúbky 40 [mm]. Nosnou 
konštrukciou stropu je trapézový plech a železobetónová doska s celkovou hrúbkou 
100 [mm].  

 Podlaha na balkóne 2NP v SO.101 

Na stropnú konštrukciu nad 1NP sa aplikuje cementový poter CT-C30-F6-AR6, ktorý 
bude vytvárať spádovú vrstvu. Na cementový poter sa položí ochranná geotextília. 
Na geotextíliu sa bude kotviť hydroizolačná fólia z mäkčeného mPVC. Na 
hydroizolačnú fóliu sa položia retifikačné terče a na tie sa následne položí keramická 
dlažba. Do nosnej oceľovej konštrukcie balkóna sa zospodu nakotvia fasádne 
sendvičové panely. 

 Priemyselná podlaha v SO.102 

Nášľapnou vrstvou podlahy na 1NP v SO.102 bude všade zušľachtený povrch 
drátkobetónu s minerálnym sypom. Súčiniteľ šmykového trenia povrchu musí byť 
väčší ako 0,5 [-]. Nosnou vrstvou podlahy je drátkobetónová vrstva C25/30 s 
rozptýlenou výstužou 40 [kg/m3]. Nosná vrstva bude mať dilatačné škáry max. po 
6x6 [m]. Pod nosnou doskou bude prevedená izolácia proti vlhkosti a strednému 
radónovému riziku z fólie LDPE s hrúbkou 2,0 [mm]. Hydroizolácia bude položená 
medzi geotextíliami. Pod geotextíliou bude štrkový podsyp s frakciou kameniva 0-4 
[mm] a s min. hodnotou modulu pretvorenia 70 [MPa]. Hlavnou podkladovou 
vrstvou bude zhutnená štrková vrstva s frakciou kameniva 16-32 [mm] a s min. 
hodnotou modulu pretvorenia 30 [MPa]. 

Podhľadové konštrukcie 

Podhľadové konštrukcie v interiéri budú riešené ako plný SDK podhľad a kazetový 
podhľad. Plný SDK podhľad bude zo sadrokartónových dosiek 2x 12,5 [mm], ktoré 
budú kotvené do nosných pozinkovaných CD profilov. Nosnou konštrukciou 
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podhľadu bude dvojúrovňový krížový rošt. SDK kazety hrúbky 8 [mm] budú voľne 
vložené do T profilov 24x38 [mm]. Kazetový podhľad a plný podhľad bude zavesený 
na pružinových závesoch, ktoré budú kotvené do stropnej konštrukcie. Priestor 
medzi roštami je vyplnený minerálnou vlnou. 

Povrchové úpravy 

 Vnútorné povrchové úpravy 

Na SDK dosky sa bude aplikovať sadrový tmel s penetračnými nátermi. Ako finálnu 
vrstvu povrchovej úpravy sa aplikuje vnútorná silikátová farba. Druhou povrchovou 
úpravou v interiéri je keramický obklad lepený na SDK dosky pomocou 
modifikovateľného cementového lepidla C1T. pred aplikáciou cementového lepidla 
je nutné napenetrovať podklad.  

 Vonkajšie povrchové úpravy 

Vonkajšou povrchovou úpravou fasádneho sendvičového panela s horizontálnym 
uložením je úprava PES (polyester) 25 μm. Farebnosť panelov je RAL 9010 a RAL 
7016. Estetickými prvkami fasády budú hliníkové fasádne kazety s farebnosťou RAL 
5010. V oblasti soklu bude použitá soklová tenkovrstvá omietka – MARMOLIT 
s farebnosťou RAL 9006. 

Tepelná izolácia 

Opláštenie oboch objektov bude z fasádnych sendvičových panelov pre 
horizontálne ukladanie. V administratívnej časti je priestor medzi nosnými stĺpmi 
vyplnený izoláciou na báze MW. Tepelná izolácia v podlahe na zemine je z PIR dosiek 
pre dosiahnutie pri nízkej hrúbke podlahy požadované parametre. V podlahách je 
taktiež použitý tepelný izolant na báze EPS. Pre zateplenie soklovej oblasti a steny, 
ktorá je v styku so zeminou je navrhnutý tepelný izolant XPS. Tepelné izolácie 
strešných konštrukcií sú popísané v predchádzajúcich bodoch. 

Akustická izolácia 

Akustická izolácia je použitá v SDK priečkach v kancelárskych priestoroch. Pozostáva 
z minerálnej vlny. Hrúbka akustickej priečky v kancelárskom priestore na 2NP 
v SO.101 je 150 [mm]. V skladbe stropu nad 1NP v SO.101 je vložená medzi 
dvojúrovňový rošt minerálna vlna pre zlepšenie akustických vlastnosti stropu pod 
kanceláriou. V skladbe ťažkej plávajúcej podlahy je navrhnutá akustická izolácia 
z EPS 150S s hrúbkou 40 [mm]. 

Dilatácia 

Dilatácia drátkobetónovej nosnej vrstvy v oboch objektoch bude vyhotovená 
vyrezaním dilatačnej škáry, a to do 2/3 hrúbky dosky so šírkou škáry 10 [mm]. 
V objekte SO.102 je možné do tejto dilatačnej škáry mechanicky naraziť hliníkovú 
priechodovú lištu (je možnosť ponechať túto škáru bez lišty a vyplniť ju tmelovým 
materiálom). Na rozhraniach rôznych nášľapných vrstiev budú osadené prechodové 
lišty. Pri ťažkých plávajúcich podlahách v úrovni cementového poteru bude po 
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obvode umiestnený dilatačný pás mirelon hrúbky 10 [mm]. Dilatácia SDK medzi 
objektami v požiarnej stene bude riešená systémovým detailom od výrobcu. 

Klampiarske výrobky 

Podrobná špecifikácia klampiarskych výrobkov a všetky dôležité parametre sú 
uvedené v D.1.1.12 - VÝPIS PRVKOV. 

Zámočnícke výrobky 

Podrobná špecifikácia zámočníckych výrobkov a všetky dôležité parametre sú 
uvedené v D.1.1.12 - VÝPIS PRVKOV. 

Doplnkové výrobky 

Podrobná špecifikácia doplnkových výrobkov a všetky dôležité parametre sú 
uvedené v D.1.1.12 - VÝPIS PRVKOV. 

Spevnené plochy 

Všetky spevnené plochy chodníkov sú navrhnuté z betónovej zámkovej dlažby 
s hrúbkou 60 [mm]. Pod dlažbou bude celoplošne hutnené kamenivo frakcie 4-8 
[mm] v hrúbke 50 [mm]. Hlavnou podkladovou vrstvou zámkovej dlažby bude 
kamenivo frakcie 16-32 [mm] s hrúbkou min. 200 [mm], ktoré bude hutnené vo 
vrstvách po 100 [mm]. Povrchová vrstva areálovej cestnej komunikácie bude 
z asfaltového betónu pre obrúsené vrstvy AC0 11. Ďalšie vrstvy a podrobná 
špecifikácia skladby cestnej komunikácie je vo výpise skladieb konštrukcií. Všetky 
potrebné údaje ako spádovanie a plochy sú podrobne uvedené vo výkrese C.2 - 
KOORDINAČNÝ SITUAČNÝ VÝKRES. 

Oporné steny a murované ploty 

Pozemok investora je mierne svahovitý, a preto je nutné riešiť oporné steny. Návrh 
obsahuje základné geometrické riešenie oporných stien, ale nie statický posudok. 
Oporné steny majú výšku od 1,0 do 2,5 [m]. Navrhnutým materiálom oporných stien 
je železobetón. 

Všetky potrebné údaje ohľadom oporných stien a murovaných plotov sú podrobne 
uvedené vo výkrese C.2 - KOORDINAČNÝ SITUAČNÝ VÝKRES. 

e) Bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana zdravia a pracovného prostredia 

Nový stav objektov je naprojektovaný, aby vyhovoval všetkým bezpečnostným 
predpisom, ktoré zaisťujú bezpečnosť pri užívaní stavby, a to podľa vyhlášky č. 
20/2012 Sb. o technických požiadavkách pre stavby. 

f) Stavebná fyzika – riešenie tepelnej ochrany, riešenie ochrany proti hluku 
a vibráciám, požiadavky na osvetlenie a oslnenie, zásady hospodárenia 
s energiami 

Nový stav objektov je naprojektovaný, aby vyhovoval všetkým predpisom, normám, 
ktoré zaisťujú tepelnú, akustickú ochranu budovy a požiadavky na osvetlenie pri 
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užívaní stavby. Posúdenie z hľadiska stavebnej fyziky je vyhotovené v prílohe, viď. 
Zložka č. 6 - Stavebná fyzika. Zásady hospodárenia sú vyhodnotené na základe 
energetického preukazu budovy, ktorý je taktiež vypracovaný ako samostatná 
príloha. 

g) Zásady požiarno-bezpečnostného riešenia 

Nový stav objektov je naprojektovaný, aby vyhovoval všetkým predpisom, normám, 
ktoré zaisťujú požiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby. Požiarno-bezpečnostné 
riešenie je vyhotovené v prílohe, viď. Zložka č. 5 - D.1.3 Požiarno-bezpečnostné 
riešenie. 

h) Koncepcia vykurovania a ohrevu vody, vetrania a chladenia, zdravotne 
technických zariadení a rozvodov elektrickej energie 

Vykurovanie a ohrev vody 

Primárnou alternatívou pre vykurovanie objektu SO.101 je prostredníctvom VZT 
jednotky, a to teplovzdušne. Pre tento spôsob je vykurovania je navrhnutá miestnosť 
pre vzduchotechniku na 1NP v SO.101. Sekundárnou alternatívou, s ktorou projekt 
ráta je možnosť vykurovať objekt SO.101 prostredníctvom ústredného kúrenia, 
presnejšie ako teplovodná sústava s núteným obehom ohrievanej vody v teplotnom 
spáde pre podlahové vykurovanie. Zdroj pre ohrev bude plynový kotol umiestnený 
v technickej miestnosti v SO.101 na 1NP. Do SO.101 bude privedený plyn pomocou 
novej plynovej prípojky. Prípojka plynu je predbežne navrhnutá ako HDPE 100 
SDR11 DN 40. Poloha a napojenie prípojky do objektu SO.101 viď. výkres C.2 - 
KOORDINAČNÝ SITUAČNÝ VÝKRES. V mieste napojenia plynovej prípojky a objektu 
SO.101 je možné viesť plynové potrubie cez schodiskový priestor pod 
medzipodestou a v zvislých nenosných SDK predstenách a priečkach do technickej 
miestnosti. Trasy sústavy rozvodov pre podlahové vykurovanie budú vedené z 
technickej miestnosti v SO.101 cez inštalačnú šachtu situovanú v hygienickom 
zázemí na 1NP. Dimenzie prípojky plynu a plynových zariadení pre ohrev vody a 
vykurovanie budú nadimenzované autorizovaným projektantom TZB, vrátane 
určenia trasy vedenia sústavy rozvodov, a to v príslušnej časti technickej 
dokumentácie. Ďalšie projektové práce budú vyžadovať individuálne riešenia 
špecialistov a taktiež priebežnú komunikáciu medzi profesiami počas vyhotovenia 
dokumentačnej časti D.1.4 Technika prostredia stavieb. V určitej etape projektu 
musí investor zvážiť, či je pre neho finančne výhodné investovať do oboch variant 
vykurovania (objekt SO.101) alebo si vyberie jednu z možností. Objekt skladovej haly 
SO.102 je rozdelený na 3 skladové časti. Skladová časť, ktorá je napojená na objekt 
administratívy SO.101 a tá bude temperovaná. Ostatné dve skladové časti budú 
nevykurované. Skladový priestor temperovanej časti skladu bude temperovaný 
pomocou sálavých tmavých plynových infražiaričov. Miestnosť pre administratívnu 
činnosť skladu pomocou prenosného elektrického kúrenia.  
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Vetranie a chladenie 

Primárnou alternatívou pre vetranie a chladenie v objekte SO.101 je 
prostredníctvom VZT jednotky. Konštrukčná výška podlaží v SO.101 uvažuje s min. 
priestorom 400 [mm] v podhľadovej konštrukcií pre VZT rozvody. Pre VZT jednotku 
je v objekte SO.101 navrhnutá miestnosť vzduchotechniky. Rozvody VZT sa dostanú 
na 2NP prostredníctvom šachty, ktorá je polohovo navrhnutá priamo nad 
miestnosťou VZT. Pre účel vyvedenia VZT nad strešnú konštrukciu bude slúžiť 
rovnaká šachta. Sekundárnou alternatívou pre určité miestnosti v SO.101 bude 
vetranie prirodzené. Objekt skladovej haly SO.102 bude vetraný prirodzeným 
spôsobom. 

Zdravotne technické zariadenia 

Do objektu SO.101 bude privedená prípojka pitnej vody, dažďovej 
a splaškovej kanalizácie. Poloha a napojenie prípojok do objektu SO.101, viď. výkres 
C.2 - KOORDINAČNÝ SITUAČNÝ VÝKRES. Pre vertikálny rozvod kanalizačnej 
a vodovodnej sústavy sú v SO.101 navrhnuté inštalačné šachty. Inštalačná šachta 
s rozmermi 500x400 [mm] je pôdorysne situovaná v blízkosti kuchýň pre 
zamestnancov. Inštalačná šachta s rozmermi 400x900 [mm] je pôdorysne situovaná 
v blízkosti hygienického zázemia. Vodorovné rozvody pitnej vody je možné viesť 
v SDK priečkach s hrúbkou 100-150 [mm] a v SDK predstenách s hrúbkou 100 [mm]. 
Do objektu SO.102 bude privedená dažďová kanalizácia, ktorá bude odvádzať 
zrážkovú vodu do retenčnej nádrže. Kanalizačný systém dažďového potrubia je 
zvolený ako bezpečnostný podtlakový systém. Podtlakový systém umožňuje vedenie 
potrubia priamo pod strešnou konštrukciou. 

Rozvody elektrickej energie 

Prívod elektrickej energie NN bude zabezpečený novou podzemnou prípojkou. 
Poloha a napojenie prípojky viď. výkres C.2 - KOORDINAČNÝ SITUAČNÝ VÝKRES. 
Vedenie rozvodov elektriny bude možné viesť v SDK priečkach s hrúbkou 100-150 
[mm] a v SDK predstenách s hrúbkou 100 [mm]. 

i) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 

Budova administratívy a skladovej haly bude priamo napojená novými prípojkami 
na verejne inžinierske siete. Verejné inžinierske siete sa nachádzajú na ulici 
Kobylnická a v blízkosti tejto ulici na miestnej komunikácií a spevnenej ceste. 
Z dôvodu komplikovanej polohy už existujúcich inžinierskych sietí bude nutné pri 
výkopových prácach pre nové prípojky dbať na ochranu už existujúcich verejných 
sieti. V administratívnom objekte SO.101 sa nachádza technická miestnosť, do ktorej 
budú vedené nové podzemné prípojky pre pitnú vodu a plyn. Na hranici pozemku 
sa bude nachádzať nová rozdeľovacia skriňa pre podzemnú elektrickú prípojku NN 
a podzemné vedenie NN vonkajšieho osvetlenia. Podzemná kanalizačná prípojka 
pre splašky bude napojená na verejnú kanalizačnú sieť. Kanalizačná prípojka pre 
dažďové potrubie bude napojená na rigol odvodnenia. Dopravné napojenie 



50 
 

novonavrhnutých objektov bude v dvoch miestach z juhozápadnej strany investora. 
Všetky potrebné údaje sú podrobne uvedené vo výkrese C.2 - KOORDINAČNÝ 
SITUAČNÝ VÝKRES. 

j) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

Prípojka vody 

Prívod pitnej vody bude zabezpečený do SO.101 novou podzemnou prípojkou 
z potrubia HDPE 100 SDR11 DN 40. Hĺbka min. 1,0 [m]. Dĺžka prípojky 66,5 [m]. 

Prípojka splaškovej kanalizácie 

Odvod splaškovej vody z SO.101 je zabezpečený novou podzemnou prípojkou do 
jednotnej verejnej kanalizácie z potrubia PVC DN 150. Hĺbka min. 1,0 [m]. Dĺžka 
prípojky je 67,5 [m]. 

Odvod dažďovej vody 

Odvod dažďovej vody zo strechy objektu SO.101 je zabezpečený novou podzemnou 
dažďovou kanalizáciou z PVC DN 150 najskôr do retenčnej nádrže s objemom 30 
[m3] a pri preplnení nádrže je dažďová kanalizácia napojená na rigol odvodnenia. 
Dĺžka prípojky je 231,5 [m]. Táto prípojka slúži taktiež na odvod dažďovej vody zo 
spevnených plôch areálovej komunikácie. Odvod dažďovej vody zo strechy objektu 
SO.102 je zabezpečený novou podzemnou dažďovou kanalizáciou z PVC DN 150 
najskôr do retenčnej nádrže s objemom 30 [m3] a pri preplnení nádrže je dažďová 
kanalizácia napojená na vsakovacie bloky. Ďalším dažďovým potrubím je žľab 
s kovovou mriežkou dĺžky 187,5 [m] a šírky 0,5 [m], ktorý sa napája na podzemnú 
dažďovú kanalizáciu, ktorá vyúsťuje do rigolu odvodnenia. Žľab dĺžky 10,3 [m] a šírky 
0,3 [m] s kovovou mriežkou sa taktiež napája na rigol odvodnenia. 

Prípojka elektrickej energie 

Prívod elektrickej energie bude zabezpečený do objektu SO.101 novou podzemnou 
prípojkou z CYKY 4x10. Hĺbka min. 0,5 [m]. Dĺžka prípojky je 45 [m]. 

Prípojka vonkajšieho osvetlenia 

Prívod elektrickej energie pre vonkajšie osvetlenie bude zabezpečený novou 
podzemnou prípojkou z CYKY 4x10. Hĺbka min. 0,5 [m]. Dĺžka prípojky je 131 [m]. 

Prípojka plynu 

Prívod plynu bude zabezpečený do SO.101 novou podzemnou prípojkou z potrubia 
HDPE 100 SDR11 DN 40. Hĺbka min. 1,0 [m]. Dĺžka prípojky je 70,5 [m]. 

k) Údaje o požadovanej kvalite navrhnutých materiálov a o požadovanej 
kvality prevedenia 

Všetky materiály, ktoré budú dodané na stavbu a budú použité pri stavebných 
prácach budú mať prehlásenie o vlastnostiach a taktiež budú atestované. Výstavba 
bude rozdelená na jednotlivé etapy, ktoré budú mať jasne stanovený termín 
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kontroly kvality daného technického prevedenia. Prácu pri výstavbe môžu vykonávať 
jedine špecialisti alebo preškolení pracovníci. Stavebné práce na konštrukciách 
musia byť prevedené podľa technickej dokumentácie vyhotovenej projektantom pri 
dodržaní predpisov od daného výrobcu. 

l) Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek 
na prevedenie kvality navrhnutých konštrukcií 

Projekt obsahuje špecifické riešenia, ale nie sú to netradičné technologické postupy, 
pri ktorých by sa kládol dôraz na prevedenie vysokej kvality navrhnutých konštrukcií. 

m) Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaistenej zhotoviteľom stavby 
– obsah a rozsah výrobnej a dielenskej dokumentácie 

Projekt obsahuje špecifické riešenia, ktoré si vyžadujú spracovanie výrobnej 
dokumentácie. Predovšetkým sa bude jednať o dokumentáciu zahrňujúcu detaily 
ohľadom stenových sendvičových panelov, hliníkových fasádnych profilov, 
konštrukcie oceľového schodiska, klampiarskych prvkov a zábradlí. Rozsah a obsah 
tejto dokumentácie bude určený na základe konzultácií medzi zhotoviteľom 
a projektantom. 

n) Stanovenie požadovaných kontrol konštrukcií a prípadných kontrolných 
meraní a skúšok, pokiaľ sú požadované nad rámec povinných noriem 
a technických predpisov 

Pri tomto projekte nie sú vyžadované žiadne kontroly nad rámec povinných noriem 
a technických predpisov. Avšak HIP bude mať možnosť tieto kontroly dodatočne 
stanoviť počas výstavby a vývoja stavebného procesu. Kontroly budú za účasti 
autorizovaného dozoru. Všetky termíny kontrol budú stanovené HIP. 

o) Výpis použitých noriem 

Výpis použitých noriem je v samostatnej prílohe textovej časti diplomovej práce. 
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ZÁVER 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
prevedenie stavby skladovej haly s prevádzkou. Okrem projektovej dokumentácie 
pre prevedenie stavby boli vypracované prílohy, ktoré obsahujú prípravné a študijné 
práce, vizualizáciu objektov s okolím a posúdenie z hľadiska stavebnej fyziky. Stavba 
je navrhnutá tak, aby spĺňala všetky technické požiadavky aktuálnych noriem, platnú 
legislatívu a požiadavky technických listov od certifikovaných výrobcov.  

Diplomová práca bola podľa zadania vypracovaná v požadovanom rozsahu 
s použitím BIM softvéru Allplan, MS Office, DekSoft, Svoboda software, 
BuildingDesign, SketchUp a Lumion. 

Pri spracovaní tejto diplomovej práce som nadobudol mnoho cenných skúseností, 
ktoré v budúcnosti rád uplatním v projekčnej praxi. 
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Použité normy ČSN a EN 

 ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 
 ČSN 73 0802:2009 - Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0818:2002 + Z1:2002 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu 

osobami  
 ČSN 73 0580-2: 2007 Denní osvětlení budov - část 2: Denní osvětlení obytných 

budov 
 ČSN 73 4301:2004+Z1:2005+Z2:2009 - Obytné budovy 
 ČSN 73 3305:2008 - Ochranná zábradlí - základní ustanovení 
 ČSN 73 0525: 2010 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - 

Všeobecné zásady 
 ČSN 73 6056:2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
 ČSN 01 3495:1997 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 
 ČSN 73 0810: 2009 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
 ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
 ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením 
 ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky  
 ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení 
 ČSN 73 0845. Požární bezpečnost staveb: Sklady. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  
 ČSN 73 0821:2007 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí  
 ČSN 73 0580-1: 2007 + Z1: 2011 Denní osvětlení budov - část 1: Základní 

požadavky 
 ČSN 73 XXXX – Výrobní objekty 
 ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení   
 ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
 ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin  
 ČSN 73 4108. Hygienická zařízení a šatny. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.  
 ČSN 73 0532: 2010 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky  
 ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
 ČSN 73 5305. Administrativní budovy a prostory. Praha: Český normalizační 

institut, 2005  
 ČSN 73 0873:2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
 ČSN 73 0833:2010 + Z1:2013 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení 

a ubytování 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 
NP nadzemné podlažie 
PP podzemné podlažie 
S suterén 
S-JTSK systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej  
m n.m. metrov nad morom 
B.p.v balt po vyrovnanie 
ŽB železobetón  
PT pôvodný terén 
UT upravený terén 
SV svetlá výška 
KV konštrukčná výška 
HUP hlavný uzáver plynu 
NTL nízky tlak plynu 
STL stredný tlak plyn 
NN nízke napätie elektrického vedenia 
VN vysoké napätie elektrického vedenia 
VŠ vodomerná šachta 
PBR požiarno-bezpečnostné riešenie  
PÚ požiarny úsek 
SPB stupeň požiarnej bezpečnosti 
Pv výpočtové požiarne zaťaženie 
ETICS kontaktný zatepľovací systém 
XPS extrudovaný polystyrén 
EPS expandovaný polystyrén 
PIR polyisokyanurát 
PUR polyuretán 
PE polyetylén 
HDPE polyetylén s vysokou hustotou  
TI tepelná izolácia 
HI hydroizolácia  
HPV hladina podzemnej vody 
Rdt tabuľková výpočtová únosnosť zeminy 
DPS dokumentácia pre prevedenie stavby 
TZB technické zariadenie budov 
ZTI zdravotne technické inštalácie 
ks počet kusov 
Ø priemer 
min. minimálne 
max. maximálne 
tab. tabuľka 
Sb. zbierky 
č. číslo 
k.ú. katastrálne územie 
p.č. parcelné číslo 
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č.p. číslo popisné 
λ súčiniteľ tepelnej vodivosti 
R tepelný odpor 
U súčiniteľ prestupu tepla 
Rsi tepelný odpor pri priestupe tepla na vnútornom povrchu 
Rse  tepelný odpor pri priestupe tepla na vonkajšom povrchu 
μ faktor difúzneho odporu 
Mc,a ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary 
Mev,a ročné množstvo vyparenej vodnej pary 
Mc,N normová hodnota ročného množstva skondenzovanej vodnej pary 
IG Inžiniersko-geologický prieskum 
HG Hydrogeologický prieskum 
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