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SO 040 - OBNOVA OPLÁŠTENIA VÝROBNEJ HALY  
Diel: Architektonické a stavebné riešenie 
 
 
Existujúci stav 
- - - - - - - - - -  
Existujúci objekt bol projektovaný v 60 -70 – tých rokoch 20. storočia a vybudovaný v rokoch 
1977 - 1980. Existujúci objekt je jednopodlažný bez podpivničenia s plochou strechou 
s vonkajšími okapami a tiež s medzistrešným žľabom. Nosnú konštrukciu objektu tvoria 
základové pásy a pätky zo železobetónu, ďalej oceľová nosná rámová konštrukcia 
pozostávajúca z oceľových rámov. Existujúci obvodový plášť hr. 325 mm je predsadený a je 
montovaný z panelov z expanditbetónu s domurovkami z pórobetónových tvárnic. Obvodný 
plášť nad parapetom okien je tvorený hliníkovým obvodovým plášťom v minulosti 
vyrábaným pod názvom SIDALVAR FEAL VAR pričom medzi dvoma hliníkovými plechmi 
je zateplenie minerálnou vatou hr. 60 mm. Existujúca podlaha j betónová s bezprašnou 
povrchovou úpravou. V obvodovom plášti sú osadené jednoducho zasklené hliníkové okná. 
Existujúce vstupné dvere sú oceľové plné.   
Existujúca nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovými rámovými nosníkmi a oceľovými 
plnostennými valcovanými väzničkami, na ktorých je uložený strešný plášť s nosnou vrstvou 
z trapézového hliníkového plechu. Existujúce zateplenie strechy je z rohoží z minerálnej vaty 
hr. 100 mm a z nástreku tvrdou PUR penou hr. 60 mm z exteriérovej strany na trapézovom 
plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie vápennocementové s nástrekom 
tenkovrsvou maltovou hmotou.  Vykurovanie je existujúcimi teplovodnými radiátormi 
napájanými z existujúcej plynovej kotolne a existujúcimi plynovými infražiaričmi na palivo 
zemný plyn. 
 

Objekt je nevyhovujúci: 

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle 
Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z 
o energetickej efektívnosti a vyhlášky  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č. 324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva 
Zákon č.555/2005 Z.z. 

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa  STN 73 0540 /2019/ a to : 

• minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/ 

• minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/ 
• minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/ 
• maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/ 
• potreby tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej     

            hospodárnosti budovy /kritérium minimálnej požiadavky na EHB/ 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho 

objektu v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, 
zak. č. 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti  a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , 
ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj STN 73 0540 
/2019/. 
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 Údaje o prevádzke 
 Dispozične tvorí objekt jeden celok určený a využívaný ako sociálny vstavok výrobnej 
haly. Od ostatných výrobných priestorov firmy je oddelená vnútornými stenami a vrátami.  
 
Navrhovaný stav 
- - - - - - - - - - - -  

Pre vytvorenie optimálnych podmienok na prevádzku objektu je potrebné previesť 
zateplenie objektu a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Na zabezpečenie vstupu 
do 1.NP budovy tak, aby mohla byť užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, je možné využívať existujúci bezbariérový vstup.  

 
Prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Na existujúci obvodový plášť z expanditbetónových panelov s domurovkami sa prevedie 
kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ : 
- Omietka silikátová  
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky  
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty 
- Minerálne fasádne izolačné dosky FKD-S Thermal hr.160 mm, ekvivalent alebo lepší 
- Lepiaca hmota  
- Existujúci obvodový plášť opatrený vyspravenou omietkou.  
 

Na ostenia sa použijú minerálne fasádne izolačné dosky hr. 30 mm. 
 

Na soklík sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do 
interiéru/ : 
- Omietka Baumit hrubozrnná, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit Granopor základ, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Sklotextilná mriežka 
- Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  hr.220 mm 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Existujúci soklík opatrený vyspravenou omietkou, betónové panely. 
Tepelnú izoláciu pod terénom chrániť nopovou fóliou – výška nopu 8 mm.  
 
Zateplenie obvodového plášťa SIDALVAR. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Existujúce vrstvy obvodového plášťa SIDALVAR budú demontované a nahradené 
sendvičovým panelom z mineralnej vaty hr. 200 obojstranne plášťovaným lakoplastovaným 
oceľovým plechom. Z ekonomických dôvodov sa zatepľuje sa iba juhozápadná fasáda haly 
040 a časť juhovýchodnej fasády v dotyku s objektom SO 170 – Obnova haly deliarne.  
 
Upozorňujem na skutočnosť, že farebné odtiene tenkovrstvých ušľachtilých omietok so 
stupňom svetlosti HBV<30 sú nevhodné na kontaktný zatepľovací systém.  
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Ako zatepľovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny 
a extrudovaného polystyrénu  (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, 
a iné) a jeho montáž musia realizovať zaškolení pracovníci na daný systém. 
 
Výmena vonkajších oceľových  okien za plastové s izolačným trojsklom 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
       Existujúce oceľové okenné výplne otvorov sa nahradia oknami s izolačným trojsklom – 
Ug = 0,6 W/m2K, Uf = 0,9 W/m2K, psí=0,06 W/mK a oknami z viackomorového 
polykarbonátu - Ug = 0,9 W/m2K, Uwmax = 1,0 W/m2K. 
        
 
      Na budove nedôjde k zväčšeniu okenných otvorov. 
  
Úprava zateplením vonkajších dverí 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Vonkajšie dvere sa zateplia rohožami z minerálnej vaty hr. 70 mm a oplechujú 
lakoplastovaným plechom. Maximálna hodnota celých dverí UW MAX  = 1,0 W/m2K. 
 
Podlahy zostávajú pôvodné, nezatepľujú sa z ekonomických dôvodov, ale sa navrhuje 
realizovať okrajová tepelná izolácia podlahy – a to zateplením existujúcich základov 
extrudovaným polystyrénom hr. 220 mm do hĺbky 0,95 m pod terénom. 
 
Účelové jednotky: 

 
Zatepľovaná plocha fasády vrátane ostení okien a vrátane zateplenia pod terénom je 

886,75 m2. Zatepľovaná plocha strechy je 46,75 m2. 
Vymieňaná plocha okenných a dverných výplní je 172,83 m2. 
 

- Zastavaná plocha zatepľovanej časti budovy pred zateplením: 
                   – sociálny vstavok - 350,96 m2 

                     -  výrobné plochy –    12,69 m2 
- Zastavaná plocha zatepľovanej časti budovy po zateplení: 

                   – sociálny vstavok – 359,36 m2 
                     -  výrobné plochy –    18,94 m2 

- Obostavaný priestor budovy pred zateplením  – 3775,82 m3 
- Obostavaný priestor budovy  po zateplení  –      3928,71 m3 

 
Údaje o potrebe tepla sú uvedené v energetickom audite vypracovanom v dobe spracovania 
tohto projektu.  
 
 
Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav 
 
  Zemné práce 
    Zemné práce pre osadenie soklových dosiek XPS po vybúraní existujúcej spevnenej plochy 
pre realizáciu nového betónového okapového chodníka budú prevedené v zemine triedy 
ťažiteľnosti 3. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku, ktorú určí investor.  
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 Základy 
Nové základy sa nevyskytujú. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Existujúci obvodový plášť prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou 
závitových oceľových tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii. 
Existujúce priečky pri obvodovom plášti domurovať murivom z presných pórobetónových 
tvárnic na lepiacu maltu hr. muriva 100 mm. 
 
 Úpravy povrchov. 
 
Fasáda objektu z panelov bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160mm 
s tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal hr.160 mm, 
ekvivalent alebo lepší,  soklík bude zateplený XPS hr. 220 mm. 
Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnym minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém 
bude ukončený na stenách vonkajšou silikátovou omietkou zrnitosti 0-2 mm a na soklíkoch  
s hrubozrnnou omietkou. Po osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou 
omietkou ostení a priľahlého existujúceho muriva. Po odstránení vonkajšej omietky soklíka 
pred jeho zateplením sa prevedie nová cementová omietka hladká. 
 
 Dokončujúce práce. 
         Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1 m  a 
lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie 
objektu. 
Okapové chodníky budú z prostého betónu C 30/37 s povrchom zahladeným oceľovým 
hladítkom. Okapové chodníky spádovať spádom 2,5 % smerom od obvodového plášťa 
a dilatovať po 2,0 m. Výplň dilatácie – silikónový tmel.  Pod okapové chodníky realizovať 
štrkové vankúše hr. 150 mm zo štrku frakcie 0-32.  
 
 
 Izolácie tepelné. 
Viď popis zateplenia fasády a strechy a výkres strechy a výkres rezov. Okraj strechy pri 
vymieňanom obvodovom plašti z hornej  strany v šírke pásu 500 mm je potrebné dotepliť 
striekanou PUR penou hr. 30 mm s napojením na existujúci strešný plášť. Dotepliť tiež 
minerálnou vatou hr. 160 mm priestor medzi novým obvodovým plášťom a existujúcou 
strechou a strechu medzi trapézovými plechmi v blízkosti obvodového plášťa. 
 
 
 Výplne otvorov. 
      Po odstránení existujúcich okien sa osadia nové plastové okná s izolačným trojsklom. 
Vstupné dvere sa zateplia. 
Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí. 
 
 
  Podlahy z dlaždíc. 
Nové podlahy sa nevyskytujú. 
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 Konštrukcie klampiarske. 
     Odstránia sa všetky existujúce oplechovania parapetov okien a atiky z pozinkovaných 
plechov. Všetky nové klampiarske konštrukcie a oplechovania budú zhotovené z oceľového 
lakoplastovaného plechu.  Viď výkres – výpis klampiarskych prác. 
 
 Krytiny tvrdé. 
Nevyskytujú sa. 
 
 
 Konštrukcie doplnkové kovové. 
Fasáda nad soklom z expanditbetónových panelov je zo sendvičových panelov hr. 200 mm 
z minerálnej vaty obojstranne plášťovanej lakoplastovaným plechom. Sendvičové panely 
budú kotvené k navrhovaným oceľovým paždikom uvedeným výpise zámočníckych prác.  
V miestnosti vstavku v 1. NP aj 2. NP bude nahradený existujúci obklad zo sadrovláknitých 
dosák sadrokartónovým obkladom hr. 15 mm na CD CW pozinkovaných profiloch. Použiť 
sadrokartón do vlhka. 
Oceľový rebrík ( 1 ks) pre výstup na strechu bude zdemontovaný, bude na ňom predlžené 
kotvenie k stene, bude opatrený novým náterom a bude spätne namontovaný na pôvodné 
miesto. 
     Pre kameru sa osadí typizovaný kotviaci prvok pre zateplenie, napr. montážne dosky MDZ 
XL KB /Kopos/.   
Podrobnejšie viď výpis zámočníckych prác. 
 
 
 Nátery. 
 
     Existujúce dvere a  novonavrhované zámočnícke výrobky budú opatrené základným 
náterom a následne dvojnásobným syntetickým náterom s 1x emailovaním. Z existujúcich 
konštrukcií  pred nanesením nového náteru odstrániť starý náter. 
 
 
 Maľby. 
 
     Vnútorné ostenia okien a dverí, domurovky priečok a nový sadrokartón budú vymaľované 
niektorou z maliarskych zmesí /Farmal , Supermal.../.   
 
 
 Búracie práce. 
 
Búracie práce budú prevedené v tomto rozsahu : 
• vybúranie existujúcich hliníkových okien vrátane oplechovania parapetov 
• vybúranie existujúcej betónovej spevnenej plochy v nevyhnutnom rozsahu a 

existujúceho betónového okapového chodníka pre realizáciu zateplenia základov pod 
terénom a pre realizáciu nového okapového chodníka. Betón po celej dĺžke pred 
vybúraním prerezať 

• odstráni sa zvetrala časť vonkajších omietok  
• demontáž opláštenia SIDALVAR  
• demontáž 1 ks oceľového vonkajšieho rebríka.  
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         Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť postupne s postupom 
prác dopravovať na priľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesie sa nezhromažďovať táto súť 
na stropných a strešných konštrukciách. Súť z búracích prác uložiť na riadenú skládku. 
 
POPIS TECHNICKÉHO ZARIADENIA BUDOV. 
 
ZTI 
 
        V objekte sa nachádzajú rozvody ZTI /vodovod, kanalizácia/, tieto zostávajú existujúce .  
Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu existujúceho plynového rozvodu po fasáde 
v súvislosti s jej zateplením.   
 
Vykurovanie 
 
Existujúce vykurovanie je existujúcimi teplovodnými radiátormi napájanými z 
existujúcej plynovej kotolne a existujúcimi plynovými infražiaričmi na palivo zemný plyn 
a zostáva bez zmeny. Projekt nerieši zásah do vykurovacej sústavy. Po zateplení budovy 
investor na vlastné náklady zabezpečí vyregulovanie vykurovacej sústavy.  
 
Elektroinštalácia 
 
      Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu elektroinštalácie spojenú s úpravu 
osvetlenia na fasáde v súvislosti s jej zateplením.   
 
Bleskozvod 
 
      Existujúci bleskozvod vedený po stenách bude zdemontovaný a po zateplení opätovne 
namontovaný.  
 
Vzduchotechnika 
      Objekt v súčasnom stave je vetraný existujúcou technologickou vzduchotechnikou a tá sa 
nemení.  
 
Poznámka : Zámena navrhovaných materiálov a výrobkov na stavbu je možná len za 
ekvivalentné a lepšie. 
 
V Prešove 11/2019       Ing. Michal Gajdoš 
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Objekt : SO 040 - OBNOVA OPLÁŠTENIA VÝROBNEJ HALY  
OKRAJOVÉ PODMIENKY 
 

ex
te

rié
r 

Miesto stavby Pečovská Nová Ves, okr. Sabinov 
Nadmorská výška 330 m.n.m. 
Teplotná oblasť 3 
Vetrová oblasť 2. 
Návrhová vonkajšia teplota - θe -15,0 ºC 
Návrhová relatívna vlhkosť vzduchu - φe   84 % 

 

in
te

rié
r 

Kancelárie, šatne Návrhová vnútorná teplota - θi   20ºC 
 Návrhová relatívna vlhkosť vzduchu - φi   50 % 
Výrobná hala Návrhová vnútorná teplota - θi   18 ºC 
 Návrhová relatívna vlhkosť vzduchu - φi   60 % 
   
   

 
 
 
 
 
POPIS OBJEKTU 
 
Lokalizácia a urbanizmus objektu 

Budova je situovaná mimo obytnej časti obce Pečovská Nová Ves v existujúcom 
priemyselnom areáli na pozemku parc. č. 1106/9 k.ú. Pečovská Nová Ves.  
Budova je založená na rovinnom teréne a je orientovaná hlavným priečelím na juhovýchodnú  
svetovú stranu. Má dva hlavné vstupy a to zo severovýchodnej a  juhovýchodnej strany. K budove 
vedie  príjazdová cesta. Bezbrierový vstup je cez existujúce vráta. 
  
Prevádzkové a dispozičné riešenie 
Objekt je a bude využívaný ako sociálny vstavok výrobnej haly.  Pôdorysne je objekt 
obdĺžnikového tvaru a je bez podpivničenia. Objekt je napojený na inžinierske siete:  
kanál, elektrickú energiu a na existujúci plynovod. Budova je v jednej teplotnej zóne. 
 
Konštruk čné riešenie objektu 
Existujúcu nosnú konštrukciu objektu tvoria základové pásy a pätky z betónu a oceľová nosná 
rámová konštrukcia. Existujúci obvodový plášť hr. 325 mm je predsadený a je montovaný 
z panelov z expanditbetónu s domurovkami z pórobetónových tvárnic. Obvodný plášť nad 
parapetom okien je tvorený hliníkovým obvodovým plášťom v minulosti vyrábaným pod názvom 
SIDALVAR FEAL VAR pričom medzi dvoma hliníkovými plechmi je zateplenie minerálnou 
vatou hr. 60 mm. Existujúca nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovými rámovými nosníkmi 
a oceľovými plnostennými valcovanými väzničkami, na ktorých je uložený strešný plášť s nosnou 
vrstvou z trapézového hliníkového plechu. Existujúce zateplenie strechy je z rohoží z minerálnej 
vaty hr. 100 mm a z nástreku tvrdou PUR penou hr. 60 mm z exteriérovej strany na trapézovom 
plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie vápennocementové s nástrekom 
tenkovrsvou maltovou hmotou.  V obvodovom murovanom plášti sú osadené jednoducho 
zasklené hiníkovvé okná. Existujúce vstupné dvere sú oceľové plné.  Vykurovanie je existujúcimi 
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teplovodnými radiátormi napájanými z existujúcej plynovej kotolne a existujúcimi plynovými 
infražiaričmi na palivo zemný plyn. 
 

Objekt je nevyhovujúci 
A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle 

Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z o 
energetickej efektívnosti a vyhlášky  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva Zákon 
č.555/2005 Z.z. 

 
B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa  STN 73 0540 /2019/  a to : 

• minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/ 

• minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/ 
• minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/ 
• maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/ 
• potreby tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej     

            hospodárnosti budovy /kritérium minimálnej požiadavky na EHB/ 
 

Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho 
objektu v rozsahu vyhovujúcom STN 73 0540/2019/. 

Projektové energetické hodnotenie sa nevykonáva, nakoľko je to výrobná budova a na jej 
obnovu je spracovaný energetický audit. 
 

Zateplenie objektu pozostáva z : 
• prevedenia kontaktného zatepľovacieho systému na obvodových stenách 
• výmena sendvičového obvodového plášťa SIDALVAR za nový 
• výmeny vonkajších oceľových  okien za plastové s izolačným trojsklom  
• úprava zateplením vonkajších dverí 

 
Prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Na existujúci obvodový plášť z expanditbetónových panelov s domurovkami sa prevedie 
kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ : 
- Omietka silikátová  
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky  
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty 
- Minerálne fasádne izolačné dosky FKD-S Thermal hr.160 mm, ekvivalent alebo lepší 
- Lepiaca hmota  
- Existujúci obvodový plášť opatrený vyspravenou omietkou.  
 

Na ostenia sa použijú minerálne fasádne izolačné dosky hr. 30 mm. 
 

Na soklík sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do 
interiéru/ : 
- Omietka Baumit hrubozrnná, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit Granopor základ, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Sklotextilná mriežka 
- Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  hr.220 mm 
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- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Existujúci soklík opatrený vyspravenou omietkou, betónové panely. 
Tepelnú izoláciu pod terénom chrániť nopovou fóliou – výška nopu 8 mm.  
 
Zateplenie obvodového plášťa z tapezových plechov. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Existujúce vrstvy obvodového plášťa SIDALVAR budú demontované a nahradené 
sendvičovým panelom z mineralnej vaty hr. 200 obojstranne plášťovaným lakoplastovaným 
oceľovým plechom.  Z ekonomických dôvodov sa zatepľuje sa iba juhozápadná fasáda haly 040 
a časť juhovýchodnej fasády v dotyku s objektom SO 170 – Obnova haly deliarne. 
 
Upozorňujem na skutočnosť, že farebné odtiene tenkovrstvých ušľachtilých omietok so stupňom 
svetlosti HBV<30 sú nevhodné na kontaktný zatepľovací systém.  
 
 
Zateplenie strechy 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Na existujúce vrstvy strechy sa prevedú nasledujúce vrstvy zo spodu- z interiéru: 
 

- Existujúci ochranný nástrek odolný UV žiareniu a vodotesný 
- Existujúca striekaná vrstva tvrdej PUR peny hr. 60 mm 
- Existujúci  trapézový  plech 
- Novovzniknutá vzduchová medzera hr. 60 mm 
- Navrhované rohože z minerálnej vaty napr. Knauf Unifit 032 hr. 140 mm 
- Navrhovaná parozábranná fólia napr. Jutafol AL N 170 
- Navrhovaný oveľový trapézový lakoplastovaný plech 
   
Ako zatepľovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny 
a extrudovaného polystyrénu  (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, a iné) 
a jeho montáž musia realizovať zaškolení pracovníci na daný systém. 
 
Výmena vonkajších oceľových  okien za plastové s izolačným trojsklom 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
       Existujúce oceľové okenné výplne otvorov sa nahradia oknami s izolačným trojsklom – Ug = 
0,6 W/m2K, Uf = 0,90 W/m2K, psí=0,06 W/mK a oknami z viackomorového polykarbonátu - Ug 
= 0,9 W/m2K, Uwmax = 1,0 W/m2K. 
        
 
      Na budove dôjde k zmenšeniu okenných otvorov. 
  
Úprava zateplením vonkajších dverí, výmena vonkajších vrát 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Vonkajšie dvere sa zateplia rohožami z minerálnej vaty hr. 70 mm a oplechujú 
lakoplastovaným plechom. Maximálna hodnota celých dverí UW MAX  = 1,0 W/m2K. 
 
Podlahy zostávajú pôvodné, nezatepľujú sa z ekonomických dôvodov, ale sa navrhuje realizovať 
okrajová tepelná izolácia podlahy – a to zateplením existujúcich základov extrudovaným 
polystyrénom hr. 220 mm do hĺbky 0,95 m pod terénom. 
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VÝPOČTOVÁ ČASŤ 
 
PREHĽAD HODNOTENÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCII 
 
 
 Názov kcie  Typ  R [m2K/W]  U [W/m2K]  Ma,max[kg/m 2]  Odparenie  DeltaT10 [C] 
  
          

  

 OP 1 Exb exist. stav...  stena   0.615   1.273   0.0528  áno  --- 
 OP 1 Exb návrh. stav...  stena   4.738   0.204   0.1390  áno  --- 
 OP 3 plech. panel exis...  stena   0.938   0.903   0.2384  áno  --- 
 OP 3 sendv. panel navr...  stena   4.545   0.212   0.4238  áno  --- 
 OP 4 plech. panel exis...  stena   1.199   0.731   0.1867  áno  --- 
 OP 4 plech. panel navr...  stena   4.784   0.202   0.2547  áno  --- 
 Soklík 1 exist. stav...  stena   0.241   2.434   0.4723  áno  --- 
 Soklík 1 navrh.stav...  stena   6.754   0.144   0.0008  áno  --- 
 Strecha 1 exist. stav...  strecha   3.821   0.252   0.2817  áno  --- 
 Podlaha na ter.  exist.stav.  podlaha   0.116   0.135   0.0100  áno  --- 
 Podlaha na ter.  navr.stav.  podlaha   0.116   0.135   0.0100  áno  --- 
 
          
 
 

 Vysvetlivky: 
 R  tepelný odpor konštrukcie 
 U  súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie 
 Ma,max  maximálna množstvo zkond. vodnej páry v konštrukcii za rok 
 DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahovej konštrukcie. 
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POSÚDENIE EXISTUJÚCEHO STAVU 
 
Posúdenie existujúcich stavebných konštrukcii.  
 
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 
 Názov konštrukcie                   :   OP 1 Exb exist. stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Číslo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   2  Beton z bridlice expandovanej  0,300       0,510  5,0 
   3  Likocel nástrek. omietka  0,005       0,730  40,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   1,273 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015 nie je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie ľová hodnota nie je splnená. 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,50 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   8,89 C 
  

  Tsi < Tsi,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou ( čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0528 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 6,2583 kg/m2,rok 
 

   
  M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 

  
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 
 Názov konštrukcie                   :   OP 3 plech. panel exist. stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy  0,0006       50,000  2720,0 
   2  Minerálna plsť 2 (do roku 2003  0,060       0,064  2,0 
   3  Trapézové plechy  0,0006       50,000  720,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,903 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015 nie je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
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  U > U,r1 ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie ľová hodnota nie je splnená. 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,50 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   11,28 C 
  

  Tsi < Tsi,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou ( čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,2384 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 4,7730 kg/m2,rok 
 

  M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 

 
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 
 Názov konštrukcie                   :   OP 4 plech. panel exist. stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,020       0,220  9,0 
   2  Uzavretá vzduch. dutina tl. 10  0,100       0,588  0,1 
   3  Trapézové plechy  0,0007       50,000  2720,0 
   4  Minerálna plsť 2 (do roku 2003  0,060       0,064  2,0 
   5  Trapézové plechy  0,0006       50,000  720,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,731 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015 nie je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie ľová hodnota nie je splnená. 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,50 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   12,46 C 
  

  Tsi < Tsi,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou ( čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,1867 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 4,6612 kg/m2,rok 
 

   M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 
 Názov konštrukcie                   :   Soklík 1 exist. stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Beton hutný 2  0,300       1,300  20,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   2,434 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015 nie je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie ľová hodnota nie je splnená. 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,50 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   2,46 C 
  

  Tsi < Tsi,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou ( čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,4723 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 2,2951 kg/m2,rok 
  M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
 

  
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 
 Názov konštrukcie                   :   Strecha 1 exist. stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy  0,0006       50,000  1720,0 
   2  Minerálna plsť 1 + väznice  0,100       0,056  1,1 
   3  Uzavrená vzduch. dutina hr.60  0,060       0,375  0,1 
   4  Trapézové plechy  0,0006       50,000  1720,0 
   5  Polyuretan penový tuhý  0,060       0,032  220,0 
   6  Silikonový nastrek  0,0001       0,700  35,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,252 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,20 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015 nie je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,15 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,10 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie ľová hodnota nie je splnená. 
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   Maximálna hodnota (konštrukcie zatepľované v minulosti)... U,max:  0,30 W/(m2K) 
  U< U,r2 ... maximálna hodnota je splnená. 
 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,50 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   15,99 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou ( čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,1 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,2817 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 1,9461 kg/m2,rok 
 

  M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c > 0.1 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ.  
 
 

 
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 
 Názov konštrukcie                   :   Podlaha na teréne 1 hala – exist. stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Aroplast  0,020       0,960  38,0 
   2  Beton hutný 3  0,130       1,360  23,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
 
 Tepelná vodivosť zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  9045,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  385,4 m 
 Súčiniteľ vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,325 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,116 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  nie je 
  

 Súčiniteľ prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  3,497 W/m2K 
 Činiteľ teplotné redukcie b:  0,04 
  

 Súč. prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,135 W/m2K 
 
 

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,135   W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,40 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015  je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,37 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,37 W/(m2K) 
  U <  U,r2 ... cie ľová hodnota je splnená. 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,5 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   9,13 C 
  

  Tsi < Tsi,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
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POSÚDENIE NAVRHOVANÉHO STAVU 
 
Posúdenie navrhovaných stavebných konštrukcii. 
  
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 
 Názov konštrukcie                   :   OP 1 Exb návrh. stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   2  Beton z bridlice expandovanej  0,300       0,510  5,0 
   3  Likocel nástrek. omietka  0,005       0,730  40,0 
   4  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,008       0,700  40,0 
   5  Knauf FKD S Thermal  0,160       0,039  1,0 
   6  Výztužná vrstva ETICS  0,004       0,750  50,0 
   7  Silikátová stierka  0,003       0,900  60,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,204 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015 je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie ľová hodnota nie je splnená. 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,50 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   16,36 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou ( čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,1390 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 5,0906 kg/m2,rok 
 

  M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
  
 Názov konštrukcie                   :   OP 3 sendv. panel návrh. stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Trapézové plechy  0,0005       50,000  3720,0 
   2  Minerálne vlákna 3 (po roku 20  0,200       0,044  2,0 
   3  Trapézové plechy  0,0006       50,000  1720,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,212 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015 je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie ľová hodnota nie je splnená. 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,50 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   16,29 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou ( čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
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  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,4238 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 2,1714 kg/m2,rok 
 

  M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 
 Názov konštrukcie                   :   OP 4 plech. panel návrh. stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
   2  Uzavretá vzduch. dutina tl. 10  0,100       0,588  0,1 
   3  Trapézové plechy  0,0007       50,000  3720,0 
   4  Minerálne vlákna 3  0,200       0,044  2,0 
   5  Trapézové plechy  0,0006       50,000  1720,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,202 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015 je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie ľová hodnota nie je splnená. 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,50 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   16,37 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou ( čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,2547 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 2,0304 kg/m2,rok 
 

    M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 
 Názov konštrukcie                   :   Soklik 1 navrh.stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Beton hutný 2  0,300       1,300  20,0 
   3  Lepiaca malta ETICS - terče na  0,010       0,300  20,0 
   4  Extrudovaný polystyren  0,220       0,034  100,0 
   5  Výztužná vrstva ETICS  0,004       0,750  50,0 
   6  Omietka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,144 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015 je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U < U,r2 ... cie ľová hodnota je splnená. 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,50 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   16,83 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 
   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou ( čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
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  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0008 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 0,5584 kg/m2,rok 
 

   
  M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)   
 
 Názov konštrukcie                   :   Podlaha na teréne 1 hala – navrhovaný stav 
 
 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   18,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Aroplast  0,020       0,960  38,0 
   2  Beton hutný 3  0,130       1,360  23,0 
 
   I. Požiadavka na sú činitel prechodu tepla ( čl. 4.1)     
 
 Tepelná vodivosť zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  9045,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  385,4 m 
 Súčiniteľ vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,325 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,116 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  nie je 
  

 Súčiniteľ prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  3,497 W/m2K 
 Činiteľ teplotné redukcie b:  0,04 
  

 Súč. prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,135 W/m2K 
 
 

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,135   W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,40 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12 .2015  je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,37 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Cieľová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,37 W/(m2K) 
  U <  U,r2 ... cie ľová hodnota je splnená. 
 
   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   13,52+0,5 = 14,02 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   9,13 C 
  

  Tsi < Tsi,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
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POSÚDENIE  OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V NARHOVANOM STAV E. 
Nové okná sú navrhované plastové a s izolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu tepla rámu 
Uf=0,9 W/(m2K) a skla Ug = 0,6 W/(m2K).  Dištančný rámik trojskla  max. ψg = 0,06 W/m.K    
 
Vonkajšie okná a dvere bytových a nebytových budov musia mať súčiniteľ prechodu tepla 
konštrukciou. 

U w  <  U w N  

U w N  =  1 ,0  W/ m2 /K  od  1 .1 . 201 6  
U w N  =  1 ,7  W/ m2 /K  p r i  r ea l i zác i i  výme n y o k ien  v  m in u los t i  

    

 

           Tabuľka :  Zoznam otvorových konštrukcií 

Otvorová konštrukcia 
Počet 

[ks] 

Celková 

plocha 

[m
2
] 

Súčiniteľ 

prechod

u tepla U 

[W.m
-

2
.K

-1
] 

Hodnota U podľa  

STN 73 0540-2  [W.m
-2

.K
-1

] 

Hodnote

nie podľa 

STN 73 

0540-2 

maxi 

málna
1)

 

norma- 

lizovaná  

od 

1.1.2016 

cieľová 

odporúča

ná od 

1.1.2021 

A Uw Uw,max Uw,N Uw,r 

 Okná 

Of1. Okno plastové  s iz.trojsklom      

        3600*950 mm 6  20,52 0,92 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

Of2. Okno plastové  s iz.trojsklom      

        1800*950 mm  1  1,71 0,92 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

Of3. Okno plastové  s iz.trojsklom      

        700*950 mm  6  3,99 0,96 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

Of4. Okno plastové  s iz.trojsklom      

        1400*950 mm  1  1,33 0,96 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

Of5. Okno plastové  s iz.trojsklom      

        3600*1750 mm 7  44,10 0,86 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

Of6. Okno plastové  s iz.trojsklom      

        2700*1750 mm 1  4,73 0,86 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

Of7. Okno plastové  s iz.trojsklom      

        700*1750 mm 4  4,90 0,91 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

Of8. Okno plastové  s iz.trojsklom      

        700*1750 mm 2  2,45 0,91 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

Of9. Okno hliníkové z polykarb.      

        16200*950 mm 2  30,78 1,00 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

Of10. Okno hliníkové z polykarb.      

        16200*1750 mm 2  56,70 0,99 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

 Dvere a vráta 

Dvere oceľové plné 800/1750 - 

900/1800 1 1,44 1,51 1,70 1,00 0,60 vyhovuje 

    

 

       
Z Á V ER  :  O K N A A  V O N K AJ ŠI E  D V ER E  VYH O VU JÚ  P O ŽI A DA VK E  N A  S Ú ČI N I TE Ľ  

P R E CH O D U  T E P LA .  
 
Posúdenie intenzity výmeny vzduchu sa nevykonáva nakoľko budova je vybavená 
existujúcou vzduchotechnikou. 
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POSÚDENIE HYGIENICKÉHO KRITÉRIA – na vznik plesní v  tepelných 
mostoch .  

 
 Podľa STN 730540-3 minimálna normová povrchová teplota pri teplote vnútorného vzduchu   
18°C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu 80% v blízkosti tepelného mosta a vonkajšej 
výpočtovej teplote -15°C (Sabinov) je  13,52 + 0,50 (bezp. prirážka) = 14,02°C. 
 
Detail D1: Ostenie okna a okno – navrhovaný stav 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-(2019) 
 
  Teplota vnútorného vzduchu      Ti  =   18,00 °C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
 
 I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3): 
  
 9 

       Požiadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi =   13,52+0,5 = 14,02 °C 
       Požiadavka platí pre posúdenie nepriesvitnej konštrukcie. 
  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   16,14°C 
  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
 II. Požiadavka na teplotný faktor ( čl. 4.3.5) : 

 
   Požiadavka: fRsi,N =  0,800 
  Vypočítaná hodnota: fRsi =  0,890 
  fRsi > fRsi,N ...  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 

 
III. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3.6): 
  
  

  Požiadavka: Tsi,w > Tsi,w,N = θdp =  10,12 °C 
       Požiadavka platí pre posúdenie priesvitnej konštrukcie. 
  Vypočítaná hodnota:      Tsi,w =  12,43°C 
  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              θsi80, 1 = 16,14°C > 14,02°C 
   θsiw,1 =12,43 °C >10,12°C 
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Detail D2: Styk obvodovej steny a podlahy 1 na teréne – navrhovaný stav 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-(2019) 
 
 Teplota vnútorného vzduchu      Ti  =   18,00 °C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   60,00 % 
 
 I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu ( čl. 4.3): 
  
 9 

       Požiadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi =   13,52+0,5 = 14,02 °C 
       Požiadavka platí pre posúdenie nepriesvitnej konštrukcie. 
  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   14,06°C 
  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
 II. Požiadavka na teplotný faktor ( čl. 4.3.5) : 

 
   Požiadavka: fRsi,N =  0,800 
  Vypočítaná hodnota: fRsi =  0,881 
  fRsi > fRsi,N ...  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      θsi80, 1 = 14,06 °C > 14,02°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posudzovaná budova vyhovuje z hľadiska hygienického kritéria. 
 

Prešov:  november 2019                                                                  Ing. Michal Gajdoš 
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SO 040 - OBNOVA OPLÁŠTENIA VÝROBNEJ HALY  
Diel: Architektonické a stavebné riešenie 
 
 
Existujúci stav 
- - - - - - - - - -  
Existujúci objekt bol projektovaný v 60 -70 – tých rokoch 20. storočia a vybudovaný v rokoch 
1977 - 1980. Existujúci objekt je jednopodlažný bez podpivničenia s plochou strechou 
s vonkajšími okapami a tiež s medzistrešným žľabom. Nosnú konštrukciu objektu tvoria 
základové pásy a pätky zo železobetónu, ďalej oceľová nosná rámová konštrukcia 
pozostávajúca z oceľových rámov. Existujúci obvodový plášť hr. 325 mm je predsadený a je 
montovaný z panelov z expanditbetónu s domurovkami z pórobetónových tvárnic. Obvodný 
plášť nad parapetom okien je tvorený hliníkovým obvodovým plášťom v minulosti 
vyrábaným pod názvom SIDALVAR FEAL VAR pričom medzi dvoma hliníkovými plechmi 
je zateplenie minerálnou vatou hr. 60 mm. Existujúca podlaha j betónová s bezprašnou 
povrchovou úpravou. V obvodovom plášti sú osadené jednoducho zasklené hliníkové okná. 
Existujúce vstupné dvere sú oceľové plné.   
Existujúca nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovými rámovými nosníkmi a oceľovými 
plnostennými valcovanými väzničkami, na ktorých je uložený strešný plášť s nosnou vrstvou 
z trapézového hliníkového plechu. Existujúce zateplenie strechy je z rohoží z minerálnej vaty 
hr. 100 mm a z nástreku tvrdou PUR penou hr. 60 mm z exteriérovej strany na trapézovom 
plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie vápennocementové s nástrekom 
tenkovrsvou maltovou hmotou.  Vykurovanie je existujúcimi teplovodnými radiátormi 
napájanými z existujúcej plynovej kotolne a existujúcimi plynovými infražiaričmi na palivo 
zemný plyn. 
 

Objekt je nevyhovujúci: 

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle 
Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z 
o energetickej efektívnosti a vyhlášky  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č. 324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva 
Zákon č.555/2005 Z.z. 

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa  STN 73 0540 /2019/ a to : 

• minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/ 

• minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/ 
• minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/ 
• maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/ 
• potreby tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej     

            hospodárnosti budovy /kritérium minimálnej požiadavky na EHB/ 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho 

objektu v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, 
zak. č. 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti  a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , 
ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj STN 73 0540 
/2019/. 
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 Údaje o prevádzke 
 Dispozične tvorí objekt jeden celok určený a využívaný ako sociálny vstavok výrobnej 
haly. Od ostatných výrobných priestorov firmy je oddelená vnútornými stenami a vrátami.  
 
Navrhovaný stav 
- - - - - - - - - - - -  

Pre vytvorenie optimálnych podmienok na prevádzku objektu je potrebné previesť 
zateplenie objektu a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Na zabezpečenie vstupu 
do 1.NP budovy tak, aby mohla byť užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, je možné využívať existujúci bezbariérový vstup.  

 
Prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Na existujúci obvodový plášť z expanditbetónových panelov s domurovkami sa prevedie 
kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ : 
- Omietka silikátová  
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky  
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty 
- Minerálne fasádne izolačné dosky FKD-S Thermal hr.160 mm, ekvivalent alebo lepší 
- Lepiaca hmota  
- Existujúci obvodový plášť opatrený vyspravenou omietkou.  
 

Na ostenia sa použijú minerálne fasádne izolačné dosky hr. 30 mm. 
 

Na soklík sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do 
interiéru/ : 
- Omietka Baumit hrubozrnná, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit Granopor základ, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Sklotextilná mriežka 
- Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  hr.220 mm 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Existujúci soklík opatrený vyspravenou omietkou, betónové panely. 
Tepelnú izoláciu pod terénom chrániť nopovou fóliou – výška nopu 8 mm.  
 
Zateplenie obvodového plášťa SIDALVAR. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Existujúce vrstvy obvodového plášťa SIDALVAR budú demontované a nahradené 
sendvičovým panelom z mineralnej vaty hr. 200 obojstranne plášťovaným lakoplastovaným 
oceľovým plechom. Z ekonomických dôvodov sa zatepľuje sa iba juhozápadná fasáda haly 
040 a časť juhovýchodnej fasády v dotyku s objektom SO 170 – Obnova haly deliarne.  
 
Upozorňujem na skutočnosť, že farebné odtiene tenkovrstvých ušľachtilých omietok so 
stupňom svetlosti HBV<30 sú nevhodné na kontaktný zatepľovací systém.  
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Ako zatepľovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny 
a extrudovaného polystyrénu  (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, 
a iné) a jeho montáž musia realizovať zaškolení pracovníci na daný systém. 
 
Výmena vonkajších oceľových  okien za plastové s izolačným trojsklom 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
       Existujúce oceľové okenné výplne otvorov sa nahradia oknami s izolačným trojsklom – 
Ug = 0,6 W/m2K, Uf = 0,9 W/m2K, psí=0,06 W/mK a oknami z viackomorového 
polykarbonátu - Ug = 0,9 W/m2K, Uwmax = 1,0 W/m2K. 
        
 
      Na budove nedôjde k zväčšeniu okenných otvorov. 
  
Úprava zateplením vonkajších dverí 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Vonkajšie dvere sa zateplia rohožami z minerálnej vaty hr. 70 mm a oplechujú 
lakoplastovaným plechom. Maximálna hodnota celých dverí UW MAX  = 1,0 W/m2K. 
 
Podlahy zostávajú pôvodné, nezatepľujú sa z ekonomických dôvodov, ale sa navrhuje 
realizovať okrajová tepelná izolácia podlahy – a to zateplením existujúcich základov 
extrudovaným polystyrénom hr. 220 mm do hĺbky 0,95 m pod terénom. 
 
Účelové jednotky: 

 
Zatepľovaná plocha fasády vrátane ostení okien a vrátane zateplenia pod terénom je 

886,75 m2. Zatepľovaná plocha strechy je 46,75 m2. 
Vymieňaná plocha okenných a dverných výplní je 172,83 m2. 
 

- Zastavaná plocha zatepľovanej časti budovy pred zateplením: 
                   – sociálny vstavok - 350,96 m2 

                     -  výrobné plochy –    12,69 m2 
- Zastavaná plocha zatepľovanej časti budovy po zateplení: 

                   – sociálny vstavok – 359,36 m2 
                     -  výrobné plochy –    18,94 m2 

- Obostavaný priestor budovy pred zateplením  – 3775,82 m3 
- Obostavaný priestor budovy  po zateplení  –      3928,71 m3 

 
Údaje o potrebe tepla sú uvedené v energetickom audite vypracovanom v dobe spracovania 
tohto projektu.  
 
 
Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav 
 
  Zemné práce 
    Zemné práce pre osadenie soklových dosiek XPS po vybúraní existujúcej spevnenej plochy 
pre realizáciu nového betónového okapového chodníka budú prevedené v zemine triedy 
ťažiteľnosti 3. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku, ktorú určí investor.  
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 Základy 
Nové základy sa nevyskytujú. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Existujúci obvodový plášť prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou 
závitových oceľových tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii. 
Existujúce priečky pri obvodovom plášti domurovať murivom z presných pórobetónových 
tvárnic na lepiacu maltu hr. muriva 100 mm. 
 
 Úpravy povrchov. 
 
Fasáda objektu z panelov bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160mm 
s tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal hr.160 mm, 
ekvivalent alebo lepší,  soklík bude zateplený XPS hr. 220 mm. 
Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnym minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém 
bude ukončený na stenách vonkajšou silikátovou omietkou zrnitosti 0-2 mm a na soklíkoch  
s hrubozrnnou omietkou. Po osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou 
omietkou ostení a priľahlého existujúceho muriva. Po odstránení vonkajšej omietky soklíka 
pred jeho zateplením sa prevedie nová cementová omietka hladká. 
 
 Dokončujúce práce. 
         Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1 m  a 
lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie 
objektu. 
Okapové chodníky budú z prostého betónu C 30/37 s povrchom zahladeným oceľovým 
hladítkom. Okapové chodníky spádovať spádom 2,5 % smerom od obvodového plášťa 
a dilatovať po 2,0 m. Výplň dilatácie – silikónový tmel.  Pod okapové chodníky realizovať 
štrkové vankúše hr. 150 mm zo štrku frakcie 0-32.  
 
 
 Izolácie tepelné. 
Viď popis zateplenia fasády a strechy a výkres strechy a výkres rezov. Okraj strechy pri 
vymieňanom obvodovom plašti z hornej  strany v šírke pásu 500 mm je potrebné dotepliť 
striekanou PUR penou hr. 30 mm s napojením na existujúci strešný plášť. Dotepliť tiež 
minerálnou vatou hr. 160 mm priestor medzi novým obvodovým plášťom a existujúcou 
strechou a strechu medzi trapézovými plechmi v blízkosti obvodového plášťa. 
 
 
 Výplne otvorov. 
      Po odstránení existujúcich okien sa osadia nové plastové okná s izolačným trojsklom. 
Vstupné dvere sa zateplia. 
Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí. 
 
 
  Podlahy z dlaždíc. 
Nové podlahy sa nevyskytujú. 
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 Konštrukcie klampiarske. 
     Odstránia sa všetky existujúce oplechovania parapetov okien a atiky z pozinkovaných 
plechov. Všetky nové klampiarske konštrukcie a oplechovania budú zhotovené z oceľového 
lakoplastovaného plechu.  Viď výkres – výpis klampiarskych prác. 
 
 Krytiny tvrdé. 
Nevyskytujú sa. 
 
 
 Konštrukcie doplnkové kovové. 
Fasáda nad soklom z expanditbetónových panelov je zo sendvičových panelov hr. 200 mm 
z minerálnej vaty obojstranne plášťovanej lakoplastovaným plechom. Sendvičové panely 
budú kotvené k navrhovaným oceľovým paždikom uvedeným výpise zámočníckych prác.  
V miestnosti vstavku v 1. NP aj 2. NP bude nahradený existujúci obklad zo sadrovláknitých 
dosák sadrokartónovým obkladom hr. 15 mm na CD CW pozinkovaných profiloch. Použiť 
sadrokartón do vlhka. 
Oceľový rebrík ( 1 ks) pre výstup na strechu bude zdemontovaný, bude na ňom predlžené 
kotvenie k stene, bude opatrený novým náterom a bude spätne namontovaný na pôvodné 
miesto. 
     Pre kameru sa osadí typizovaný kotviaci prvok pre zateplenie, napr. montážne dosky MDZ 
XL KB /Kopos/.   
Podrobnejšie viď výpis zámočníckych prác. 
 
 
 Nátery. 
 
     Existujúce dvere a  novonavrhované zámočnícke výrobky budú opatrené základným 
náterom a následne dvojnásobným syntetickým náterom s 1x emailovaním. Z existujúcich 
konštrukcií  pred nanesením nového náteru odstrániť starý náter. 
 
 
 Maľby. 
 
     Vnútorné ostenia okien a dverí, domurovky priečok a nový sadrokartón budú vymaľované 
niektorou z maliarskych zmesí /Farmal , Supermal.../.   
 
 
 Búracie práce. 
 
Búracie práce budú prevedené v tomto rozsahu : 
• vybúranie existujúcich hliníkových okien vrátane oplechovania parapetov 
• vybúranie existujúcej betónovej spevnenej plochy v nevyhnutnom rozsahu a 

existujúceho betónového okapového chodníka pre realizáciu zateplenia základov pod 
terénom a pre realizáciu nového okapového chodníka. Betón po celej dĺžke pred 
vybúraním prerezať 

• odstráni sa zvetrala časť vonkajších omietok  
• demontáž opláštenia SIDALVAR  
• demontáž 1 ks oceľového vonkajšieho rebríka.  
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         Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť postupne s postupom 
prác dopravovať na priľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesie sa nezhromažďovať táto súť 
na stropných a strešných konštrukciách. Súť z búracích prác uložiť na riadenú skládku. 
 
POPIS TECHNICKÉHO ZARIADENIA BUDOV. 
 
ZTI 
 
        V objekte sa nachádzajú rozvody ZTI /vodovod, kanalizácia/, tieto zostávajú existujúce .  
Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu existujúceho plynového rozvodu po fasáde 
v súvislosti s jej zateplením.   
 
Vykurovanie 
 
Existujúce vykurovanie je existujúcimi teplovodnými radiátormi napájanými z 
existujúcej plynovej kotolne a existujúcimi plynovými infražiaričmi na palivo zemný plyn 
a zostáva bez zmeny. Projekt nerieši zásah do vykurovacej sústavy. Po zateplení budovy 
investor na vlastné náklady zabezpečí vyregulovanie vykurovacej sústavy.  
 
Elektroinštalácia 
 
      Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu elektroinštalácie spojenú s úpravu 
osvetlenia na fasáde v súvislosti s jej zateplením.   
 
Bleskozvod 
 
      Existujúci bleskozvod vedený po stenách bude zdemontovaný a po zateplení opätovne 
namontovaný.  
 
Vzduchotechnika 
      Objekt v súčasnom stave je vetraný existujúcou technologickou vzduchotechnikou a tá sa 
nemení.  
 
Poznámka : Zámena navrhovaných materiálov a výrobkov na stavbu je možná len za 
ekvivalentné a lepšie. 
 
V Prešove 11/2019       Ing. Michal Gajdoš 


