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- Účel a funkcia riešenej dokumentácie ZSPD 
 
Riešená projektová dokumentácia rieši „ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM“ stavby Logistické haly ALFA, 
BETA, GAMA – konkrétne zmenu návrhu a technického riešenia objektov SO 07 Rozvod vnútroareálovej vody a SO 
08 Rozvod vnútroareálovej kanalizácie /vrátane príslušných podobjektov/. 
 

Dotknuté povolenia okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o ŽP úsek štátnej vodnej správy: 

- Číslo: OU-SC-OSZP/2017/001276/G-11/Ke(2016/015906) – dňa 8.2.2017 

 
Zmeny riešené v tejto dokumentácii sa týkajú hlavne bodov napojení, čiastočných smerových a výškových 
pomerov vedenia navrhovaných sietí, úprava retencie dažďových vôd objektu GAMA. Podrobnosti riešenia viď 

dokumentácia riešených objektov SO 07 a SO 08 tejto dokumentácie. 
 
Porovnanie zmien na základe povolenia č. OU-SC-OSZP/2017/001276/G-11/Ke(2016/015906):  
 
SO 07 Rozvod vnútroareálovej vody:  

SO 07.1 Vnútroareálový rozvod pitnej vody:  
 

OBJEKT PÔVODNÝ STAV ZMENA 

SO 01 – ALFA „Vetva V1-3“: D63, dĺ. 11,0 m „Vetva V1-1“:  D63, dĺ. 104,1 m 

 „Vetva V1-4“: D63, dĺ. 119,8 m ZRUŠENÉ 

SO 02 – BETA „Vetva V1“: D90, dĺ. 84,5 m „Vetva V1“: D90, dĺ. 66,2 m 

 „Vetva V1“: D63, dĺ. 152,3 m „Vetva V1“: D63, dĺ. 154,8 m 

 „Vetva V1-5“: D63, dĺ. 16,7 m ZRUŠENÉ 

 PH5+K – 1 ks PHNK – 1 ks 

 PH4+V – 1 ks BEZ ZMENY 

 
DOPLNOK:  

SO 01 – ALFA - Odbočky D63, dĺ. 30,0 m  

SO 02 – BETA - Odbočky D63, dĺ. 8,6 m  

 
SO 07.2 Vnútroareálový rozvod požiarnej vody:  
 

OBJEKT PÔVODNÝ STAV ZMENA 

SO 01 – ALFA „Vetva V1“:  D315, dĺ. 360,5 m „Vetva V1“: D315, dĺ. 440,2 m 

 Odbočky D315 k objektu dĺ. 23,6 m Odbočky D315 k objektu dĺ. 12,9 m 

SO 02 – BETA „Vetva V1-1“:     D315, dĺ. 530,5 m „Vetva V1-1“: D315, dĺ. 522,8 m 

 Odbočky D315 k objektu dĺ. 17,5 m Odbočky D315 k objektu dĺ. 9,5 m 

 Odbočky D160 k NH2 dĺ. 26,9 m (1ks) Odbočky D160 k NH2 dĺ. 28,0 m (1ks) 

 
DOPLNOK:  

SO 01 – ALFA - Odbočky k NH1 D160, dĺ. 33,4 m  

 
 
SO 08 Rozvod vnútroareálovej kanalizácie:  

SO 08.1 Vnútroareálový rozvod splaškovej kanalizácie: 
 

 OBJEKT PÔVODNÝ STAV ZMENA 

SO 01 – ALFA „Vetva S1-1-1“: DN300, dĺ. 97,5 m „Vetva S1-1-1“: DN300, dĺ. 89,1 m 

 Odbočky k objektu D200 dĺ.38,0 m Odbočky k objektu D200 dĺ.33,6 m 

 3x šachta DN1000 2x šachta DN1000 

SO 02 – BETA „Vetva S1“:  DN300, dĺ. 187,2 m „Vetva S1“:  DN300, dĺ. 181,0 m 

 Odbočky k Vetve S1 D200 dĺ. 24,6 m Odbočky k Vetve S1 D200 dĺ. 21,0 m 

 5x šachta DN1000 5x šachta DN1000 

 
SO 08.2 Vnútroareálový rozvod dažďovej kanalizácie: 
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OBJEKT PÔVODNÝ STAV ZMENA 

SO 01 – ALFA „Vetva D1“:  DN 600, dĺ. 107,8 m ZRUŠENÉ 

 „Vetva D1“:  DN 500, dĺ. 43,0 m ZRUŠENÉ 

 „Vetva D1“:  DN 400, dĺ. 52,4 m ZRUŠENÉ 

 „Vetva D1“:  DN 300, dĺ. 35,9 m ZRUŠENÉ 

 „Vetva D1“:  DN 150, dĺ. 95,1 m ZRUŠENÉ 

 Odbočky DN 125 dĺ.15,3 m ZRUŠENÉ 

 Odbočky DN 200 dĺ. 7,0 m Odbočky DN 200 dĺ. 6,0 m 

 Odbočky DN 250 dĺ.14,0 m Odbočky DN 250 dĺ.12,0 m 

 Odbočky DN 400 dĺ.21,0 m Odbočky DN 400 dĺ.18,0 m 

 „Vetva D1-1“:  DN 150, dĺ. 24,8 m ZRUŠENÉ 

 Odbočky DN150 dĺ.1,6m ZRUŠENÉ 

 2x šachta DN600 ZRUŠENÉ 

SO 02 – BETA „Vetva D3“:  DN 500, dĺ. 112,3 m „Vetva D3“:  DN 500, dĺ. 136,5 m 

 „Vetva D3“:  DN 400, dĺ. 24,0 m ZRUŠENÉ 

 „Vetva D3“:  DN 300, dĺ. 14,0 m BEZ ZMENY 

 Odbočky k „Vetve D3“ DN 200 dĺ.3,3 m Odbočky k „Vetve D3“ DN 200 dĺ.2,0 m 

 Odbočky k „Vetve D3“ DN 300 dĺ.19,8 m Odbočky k „Vetve D3“ DN 300 dĺ.12,0 m 

 7x šachta DN1000 BEZ ZMENY 

 
SO 08.3 Vnútroareálový rozvod zaolejovanej kanalizácie, ORL: 
 

OBJEKT PÔVODNÝ STAV ZMENA 

SO 01 – ALFA „Vetva Z1-2“:  DN 300, dĺ. 112,8 m „Vetva Z1-2“:  DN 300, dĺ. 117,0 m 

 Odbočky k „Vetve Z1-2“ z ÚV DN 200 dĺ.38,9 m 
Odbočky k „Vetve Z1-2“ z ÚV DN 200 

dĺ.71,4 m 

 
Odbočky k „Vetve Z1-2“ z cestného žľabu DN 

200 dĺ.4,6 m 
ZRUŠENÉ 

 „Vetva Z1“:  DN 400, dĺ. 86,0 m „Vetva Z1“:  DN 400, dĺ. 156,8 m 

 „Vetva Z1“:  DN 300, dĺ. 183,2 m „Vetva Z1“:  DN 300, dĺ. 112,6 m 

 
Odbočky k „Vetve Z1“ z cestného žľabu DN 200 

dĺ.20,7 m 
Odbočky k „Vetve Z1“ z cestného žľabu 

DN 150 dĺ.32,2 m 

 Odbočky k „Vetve Z1“ z ÚV DN 200 dĺ.73,5 m 
Odbočky k „Vetve Z1“ z ÚV DN 200 

dĺ.74,4 m 
 10x šachta DN1000 15x šachta DN1000 

SO 02 – BETA „Vetva Z1-1“:  DN 200, dĺ. 18,4 m ZRUŠENÉ 

 „Vetva Z1-1“:  DN 600, dĺ. 218,5 m „Vetva Z1-1“:  DN 600, dĺ. 227,2 m 

 Odbočky k „Vetva Z1-1“ z UV DN 200 dĺ.115,6 m 
Odbočky k „Vetva Z1-1“ z UV DN 200 

dĺ.151,0 m 

 
Odbočky k „Vetve Z1-1“ z cestného žľabu DN 

200 dĺ.10,0 m 
BEZ ZMENY 

 „Vetva Z1-1-1“:  DN 300, dĺ. 1,6 m ZRUŠENÉ 

 Odbočky k „Vetve Z1-1-1“ DN 200 dĺ.33,7 m ZRUŠENÉ 

 8x šachta DN1000 7x šachta DN1000 

 
 
B.1.   Urbanisticko - architektonické riešenie 
 

Návrh riešenia objektov stavby nieje predmetom tejto dokumentácie, zostáva v platnosti bez zmien. 
 

Stručný popis urbanistického návrhu: 

 
Architektúra objektov je jednoduchá, podriadená účelu a funkcii budovy, podľa požiadavky investora tzv. viacúčelová 
hala so sociálno-technickými vstavkami využívaná na logistiku. Vhodný výber stavebných materiálov s prihliadnutím na 
”detail v architektúre”, jestvujúci objekt ako i farebné pojednanie fasád vo farbách stavebníka  sú predpokladom na 
vytvorenie jednoduchej, tvarovo ”čistej” architektúry. 
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Hlavné vstupy do jednotlivých častí objektu sú situované východnej a západnej fasáde („Skladová hala „ALFA“) a 
severnej a južnej fasáde (Skladová hala „BETA“ a Skladová hala „GAMA“) - vstupnou zasklenou stenou, ostatné vstupy 
(dvere, brány) sú riešené na základe funkčnej požiadavky prevádzkovateľa, alebo technickej požiadavky požiarnej 
ochrany a technického vybavenia objektu. Riešené objekty pozostávajú zo samostane prevádzkových častí – každá časť 
je tvorená skladovacou plochou a príslušným zázemím. Celkovú funkčnosť jednotlivých skladových hál dopĺňa 
energeticko-technický vstavok obsahujúci miestnosť NN rozvodne. 
 
Hlavné objekty - skladové haly sú jednopodlažné budovy riešené ako veľkorozponový skelet pozostávajúci zo 
železobetónových stĺpov a sústavou oceľových priehradových strešných väzníkov so spodnou hranou vo výške 12,0 m 
nad podlahou. Sú tu sústredené všetky skladové priestory. Každá zo sekcií prevádzky haly obsahuje jeden 
dvojpodlažný vstavok, ktorý súži ako administatívno-sociálne a pomocné technické zázemie skladovej časti. Vstavky 
tvoria samostatný požiarny úsek, oddelený požiarne odolnou stenou a stropom. Sú tu situované kancelárske priestory, 
zasadačky, priestory šatní, hygienické zázemie pre zamestnancov a šoférov ako WC a sprchy, serverovňa, 
upratovačka a technické zázemie ako kotolňa, serverovňa a pod..  
 
Objekty vrátnice budú umiestnené pri vjazde do areálu. Pre Skladovú halu ALFA a Skladovú halu BETA to bude 
v severnej časti a pre Skladovú halu GAMA to bude v južnej časti riešeného územia. Vrátnice budú slúžiť na kontrolu 
prichádzajúcich aj odchádzajúcich automobilov. Bude sa jednať sa o prízemný objekt. Objekt bude tvorený obytným 
kontajnerom (mobilná bunka), pôdorysných rozmerov 7,00 x 3,00m, výška od podlahy k atike cca 3,00m. 
 
Stavba je rozdelená na 2 etapy: 
I. etapa :  SO 01 Skladová hala Alfa, SO 02 Skladová hala Beta, SO 03 Vrátnica 1, SO 06 Strojovňa a 

základ pod nádrž SHZ, PS 01 Trafostanica TS01 
II. etapa:   SO 04 Skladová hala Gama, SO 05 Vrátnica 2 
 
 

B.2.   Prevádzkovo dispozičné riešenie 
 

Návrh riešenia objektov stavby nieje predmetom tejto dokumentácie, zostáva v platnosti bez zmien. 
 

Stručný popis dispozičného návrhu: 

 
Všetky tri haly sú koncipované ako nepodpivničené jednopodlažné objekty obdĺžnikového pôdorysu. V halách 

sú navrhnuté vstavky slúžiace ako administratívne, technické a sociálne zázemie pre celkové fungovanie hál. Vstavky sú 
dvojpodlažné a nachádzajú sa tu kancelárie, šatne, sociálne zariadenie, technická miestnosť, zasadacia miestnosť, 
denná miestnosť,  upratovacia miestnosť a kotolňa. 
Z prevádzkového hľadiska môžeme dispozície hál rozdeliť na priestory skladov a priestory administratívnych vstavkov. 
Zásobovanie skladov bude uskutočňované zo zníženej úrovne (-1,20 m) prístupových dvorov kamiónovej dopravy 
pomocou vybavení hál vyrovnávacími mostíkmi a vertikálne výsuvnými bránami. Do skladovacích priestorov je prístup 
dvermi z exteriéru rozmiestnenými po obvode hál, ďalej dvermi z centrálnej chodby administratívnych vstavieb. 
Logistický park je určený pre príjem, skladovanie a redistribúciu tovaru do obchodnej siete. Skladové haly sú určené k 
skladovaniu tovaru bez konkrétneho určenia v regáloch či blokovo na drevených paletách. Nebudú sa tu skladovať 
horľavé kvapaliny I. až IV. triedy nebezpečnosti a horľavé plyny. Skladovanie tovaru sa uvažuje v regáloch 
nepresahujúcich výšku 12 m. Predpokladá sa využitie plochy pre skladovanie zo 70-tich%, 30% budú trvale voľné 
komunikácie a manipulačné plochy. Prevádzka logistického parku je v maximálnom stave nepretržitá, teda 24 hod. 
denne, 7 dní v týždni.  

 

 
B.3   Dopravné riešenie 
 
Objekt SO 13 Komunikácie a spevnené plochy nieje súčasťou riešenia tejto PD, zostáva v platnosti bez zmien podľa:  

 
- Stavebné povolenie Mesto Senec, spoločný stav. Úrad Č.j.: Výst. 1246-16-Sc, Om, dňa 28.10.2016 - Logistická 

hala Alfa, Beta - SO Komunikácie a spevnené plochy 
- Stavebné povolenie Mesto Senec, spoločný stav. Úrad Č.j.: Výst. 1346-16-Sc, Om, dňa 21.12.2016 - Logistická 

hala GAMA - SO Komunikácie a spevnené plochy 

 

 
B.4 Stavebno-technické a statické riešenie 
 
B.4.1   Statické riešenie  
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B.4.2   Stavebné konštrukcie 
 
SO 01 Skladová hala „ALFA“ 
SO 02 Skladová hala „BETA“  
SO 03 Vrátnica 1 
SO 06 Strojovňa a základ pod nádrž SHZ  

 
Objekty niesú súčasťou riešenia tejto PD, zostávajú v platnosti bez zmien podľa:  
- Stavebné povolenie Mesto Senec, spoločný stav. Úrad Č.j.: Výst. 1244-16-Sc, Om, dňa 28.10.2016 - Logistická 

hala Alfa, Beta / vrátane príslušných stavebných objektov / 

 
B.5  Technické vybavenie objektu 
 
B.5.1 Zdravotechnika 
B.5.2  Domový plynovod 
B.5.3  Vykurovanie 
B.5.4  Vzduchotechnika 
B.5.5 Stabilné hasiace zariadenia - SHZ 
B.5.6 Zariadenia na odvod dymu a tepla – ZODT 
B.5.7 Osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody 
B.5.8 Bleskozvod a uzemnenie 
B.5.9 Elektrická požiarna signalizácia – EPS 
B.5.10 Hlasová signalizácia požiaru – / HSP / 
 
Profesie niesú súčasťou riešenia tejto PD, zostávajú v platnosti bez zmien podľa:  
- Stavebné povolenie Mesto Senec, spoločný stav. Úrad Č.j.: Výst. 1244-16-Sc, Om, dňa 28.10.2016 - Logistická 

hala Alfa, Beta / vrátane príslušných stavebných objektov / 
 

B.6  Inžinierske siete a zásady pripojenia stavby na inžinierske siete 
 
B.6.1   Rozvod vnútroareálovej vody (SO 07) → riešený objekt dokumentácie ZSPD 
 
Dotknuté povolenia okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o ŽP úsek štátnej vodnej správy: 

- Číslo: OU-SC-OSZP/2017/001276/G-11/Ke(2016/015906) – dňa 8.2.2017   /ALFA + BETA/ 

 
- Základné údaje 

 

Rozsah projektu 
Projektová dokumentácia je spracovaná v stupni projektu pre zmenu stavby pred dokončením a rieši zásobovanie pitnou 
a požiarnou vodou pre navrhované Logistické haly ALFA, BETA, GAMA, ako aj priľahlý areál v Senci.  
 
Súčasťou dokumentácie sú nasledovné stavebné podobjekty: 
SO 07.1 Vnútroareálový rozvod pitnej vody 
SO 07.2 Vnútroareálový rozvod požiarnej vody 

  
- Stručný popis stavebných objektov a podobjektov 

 
SO 07 Rozvod vnútroareálovej vody 

Stavebný objekt rieši distribúciu pitnej a požiarnej vody pre účely jednotlivých logistických hál (ALFA, BETA, GAMA), ako 
aj samotného navrhovaného logistického areálu v Senci.   
 
SO 07.1 Vnútroareálový rozvod pitnej vody 

 
Existujúci stav: 
V záujmovom území sa v súčasnosti nachádza existujúce vodovodné potrubie HDPE DN200, v súbehu s obslužnou 
komunikáciou. Prevádzkovateľom tohto vodovodu je spoločnosť PPA Power DS. 
Navrhovaný stav: 
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Stavebný podobjekt rieši návrh distribučnej siete pre zásobovanie areálu a jednotlivých objektov pitnou vodou. Súčasťou 
projektovej dokumentácie je návrh vodovodnej prípojky HDPE D110 (DN100), vodomernej šachty s vodomernými 
zostavami a distribučnej siete pitného vodovodu. 
Zdrojom pitnej vody bude verejný vodovod vedený v blízkosti obslužnej komunikácie HDPE DN200.  
 
SO 07.2 Vnútroareálový rozvod požiarnej vody 

Stavebný podobjekt rieši areálový rozvod požiarnej vody. Požiarny vodovod slúži na distribúciu požiarnej vody do 
ventilových staníc zásobujúcich vnútorné rozvody stabilných hasiacich zariadení (SHZ), ako aj hadicové navijaky (HN). 
Rovnako zásobuje požiarnou vodou nadzemné hydranty (NH) DN150.  
Zdrojom požiarnej vody pre riešený areál bude nádrž SHZ vyprojektovaná v rámci SO 06 Strojovňa a základ pod nádrž 
SHZ (nie je predmetom tejto PD). Nádrž SHZ bude dopĺňaná z areálového rozvodu pitnej vody vyprojektovaného v rámci 
SO 07.1.  
 

- SO 07.1 VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY 
 

Súčasťou projektovej dokumentácie je návrh vodovodnej prípojky, vodomernej šachty a distribučnej siete pitného 
vodovodu v dvoch samostatných vetvách rozdelených do dvoch etáp výstavby: 
V rámci I.etapy dôjde k vybudovaniu vodovodnej prípojky HDPE D110 (DN100) pre zásobovanie hál ALFA (SO 01), 
BETA (SO 02), strojovne SHZ (SO 06) a vrátnice (SO 03). Vodovodná prípojka bude napojená a vedená ako 
pokračovanie odbočky HDPE100 D110 vysadenej z hlavnej vetvy rozšírenia distribučného vodovodu HDPE100 D160 
(nie je predmetom tejto PD). Presný spôsob prepojenia určí správca verejného vodovodu. Za napojením bude osadený 
uzáver DN100 so zemnou zákopovou súpravou a poklopom. Ďalej bude navrhovaný vodovod HDPE D110 (DN100) 
vedený k navrhovanej vodomernej šachte osadenej na pozemku investora, kde bude osadená vodomerná zostava 
DN100 s viacvtokovým mokrobežným vodomerom Sensus MN QN15, DN50.  

 

Pôvodný stav → Vodovodná prípojka „VP1“ HDPE100 D110 (DN100) SDR17 dl. 114,8m. 

 
Zmena → Vodovodná prípojka „VP1“ HDPE100 D110 (DN100) SDR17 dl. 9,3m 
 

V rámci II.etapy dôjde k vybudovaniu vodovodnej prípojky HDPE D90 (DN80) pre zásobovanie haly GAMA (SO 04) 
a vrátnice (SO 05). Napojenie vodovodnej prípojky bude prevedené navŕtavacím pásom na verejný vodovod. Presný typ 
navŕtavacieho pásu so zemnou súpravou určí správca verejného vodovodu. Za napojením bude osadený uzáver DN80 
so zemnou zákopovou súpravou a poklopom. Ďalej bude navrhovaný vodovod HDPE D90 (DN80) vedený k navrhovanej 
vodomernej šachte osadenej na pozemku investora, kde bude osadená vodomerná zostava DN80 s viacvtokovým 
mokrobežným vodomerom Sensus MN QN15, DN50.  
Podružné vodomerné zostavy a objektové uzávery vody budú osadené v administratívnych vstavkoch jednotlivých hál. 
Rovnako bude vodomerná zostava osadená aj na prívode vody do strojovne SHZ. 
 

Pôvodný stav → Vodovodná prípojka „VP2“ HDPE100 D90 (DN80) SDR17 dl. 25,4m. 

 
Zmena → Vodovodná prípojka „VP2“ HDPE100 D90 (DN80) SDR17 dl. 3,6m 
 

Z navrhovaných vodomerných šácht budú k jednotlivým prevádzkovým celkom vedené dve samostatné vetvy vodovodu:  
V rámci I.etapy vetvy „V1, V1-1, V1-2“ zásobujú pitnou vodou logistické haly Alfa (SO 01) a Beta (SO 02) – potrubím 
HDPE D63 SDR17, ako aj vrátnicu (SO 03) – potrubím HDPE D26 SDR17 a strojovňu SHZ (SO 06) – potrubím HDPE 
D90 SDR17.  
V rámci II. etapy vetvy „V2, V2-1“ zásobujú pitnou vodovou logistickú halu Gama (SO 04) – potrubím HDPE D63 SDR17 
a vrátnicu (SO 05) – potrubím HDPE D26 SDR17. 
Na navrhovanom areálovom vodovode vyprojektovanom v rámci SO 07.1 budú osadené podzemné hydranty DN80, 
ktoré budú slúžiť na prípadné odvzdušnenie, resp. odkalenie. 
Vodovodný rad bude vyhotovený z tlakových rúr HDPE100 SDR17, ktoré budú spájané elektrotvarovkami. Lomy trasy sú 
tvorené oblúkmi, resp. T-kusmi, ktoré budú zabezpečené betónovými blokmi. 
Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška a dezinfekcia vodovodného potrubia podľa STN EN 805. 
Vodovodné potrubie bude vedené v ryhe, uložené do 150mm lôžka z piesku, do hĺbky 1,5 m pod upravený terén (U.T.). 
Obsyp sa vykoná triedenou zeminou max. zrnitosti 20mm.  
Vodovod je navrhnutý tak aby ho bolo možné na jednotlivých miestach odvzdušňovať a odkalovať. Pri križovaní s inými 
podzemnými sieťami je nutné dodržiavať STN 73 6005. Pri výstavbe je nutné dodržať ustanovenia STN 75 5401, 75 
5402 a súvisiace predpisy. 
 
V rámci stavebného objektu sú navrhované nasledovné vetvy: 
SO 07.1 Vnútroareálový rozvod pitnej vody  
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1. ETAPA /ALFA + BETA/:  

VODOVODNÁ PRÍPOJKA „VP1“ - HDPE100 D110 SDR17 (DN100) dl.9,3m 
  „VETVA V1“     - HDPE100 D110 SDR17 (DN100) dl.40,5m 
       - HDPE100 D90 SDR17 (DN80) dl.181,8m 
       - HDPE100 D63 SDR17 (DN50) dl.154,8m 
  „VETVA V1-1“   - HDPE100 D63 SDR17 (DN50) dl.104,1m 
  „VETVA V1-2“   - HDPE100 D26 SDR17 (DN20) dl.69,2m 

  PRÍPOJKY K OBJEKTOM:  - HDPE100 D90 SDR17 (DN80) dl.8,1m 
       - HDPE100 D63 SDR17 (DN50) dl.38,3m 
  

 
Stanovenie potreby pitnej vody 
Potreba pitnej vody bola stanovená podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z. nasledovne: 
Potreba pitnej vody pre objekty vybudované v rámci I.ETAPY: 
 
Počet zamestnancov (platí pre haly ALFA (SO 01), BETA (SO 02) a vrátnicu (SO 03)): 

Administratíva: 30 
Sklad:  160 
Celkový počet: 190 
 
Priemerná denná potreba vody: 

Qd1 =  30 x 60 l/d =                  1 800 l/d  
Qd1 =  160 x 50 l/d =                  8 000 l/d  
                         9 800 l/d= 0,170 l/s 
Maximálna denná  potreba: 

Qmax,d1 = Qd x 1,6 =     15 680 l/d 
 
Maximálna hodinová  potreba: 

Qmax,h1 = Qmax,h-adm.+Qs /2/3600 =0,212+0,554= 0,766 l/s 
 
Ročná potreba vody: 
Qr1 = Qd x 300 =               2 941 m

3
/rok 

 
 
 

- SO 07.2 VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD POŽIARNEJ VODY 
 

Stavebný podobjekt rieši areálový rozvod požiarnej vody. Požiarny vodovod slúži na distribúciu požiarnej vody do 
ventilových staníc zásobujúcich vnútorné rozvody stabilných hasiacich zariadení (SHZ), ako aj hadicové navijaky (HN). 
Rovnako zásobuje požiarnou vodou nadzemné hydranty DN150 v navrhovanom areáli (NH – 2ks).  
Ako zdroj požiarnej vody pre riešený areál bude slúžiť nádrž pre SHZ vyprojektovaná v rámci SO 06 Strojovňa a základ 
pod nádrž SHZ (nie je predmetom tejto PD). Od strojovne SHZ bude v rámci technológie vyvedené potrubie svetlosti 
min. DN250, od ktorého bude ďalej trasované zokruhované tlakové potrubie požiarnej vody HDPE D315 SDR11 (viď. 
situácia). 
Vonkajšia potreba požiarnej vody bude zabezpečená dvojicou nadzemných hydrantov DN150 umiestnenej na 
navrhovanom vodovode. Najnepriaznivejšie umiestnený hydrant musí mať hydrostatický pretlak najmenej 0,25MPa.  
Trasa vodovodu začína bodom napojenia v navrhovanej strojovni SHZ. Navrhovaný požiarny vodovod bude v rámci 
oboch areálov zokruhovaný okolo jednotlivých hál. Z požiarneho vodovodu budú vysadené odbočky pre nadzemné 
hydranty, ako aj pre napojenie jednotlivých ventilových staníc osadených v logistických halách.   
Meranie spotreby vody bude zabezpečené vodomernou zostavou osadenou na prívode vody do strojovne SHZ a bude 
upresnené v ďalšom stupni PD. 
Realizačné práce budú vyhotovené v dvoch etapách: 
V rámci I. etapy dôjde k vyhotoveniu vetiev „V1, V1-1 a V1-2 ako predprípravy pre napojenie areálu haly GAMA“. 
V rámci II. etapy dôjde k vyhotoveniu vetvy „V2“. 
Vodovodný rad bude vyhotovený z tlakových rúr, ktoré budú spájané elektrotvarovkami. Lomy trasy sú tvorené oblúkmi, 
resp. T-kusmi, ktoré budú zabezpečené betónovými blokmi. 
Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška a dezinfekcia vodovodného potrubia podľa STN EN 805. 
Vodovodné potrubie bude vedené v ryhe, uložené do 150mm lôžka z piesku, do hĺbky 1,5 m pod upravený terén (U.T.). 
Obsyp sa vykoná triedenou zeminou max. zrnitosti 20mm.  
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Vodovod je navrhnutý tak aby ho bolo možné na jednotlivých miestach odvzdušňovať a odkalovať. Pri križovaní s inými 
podzemnými sieťami je nutné dodržiavať STN 73 6005. Pri výstavbe je nutné dodržať ustanovenia STN 75 5401, 75 
5402 a súvisiace predpisy. 
 
V rámci stavebného objektu sú navrhované nasledovné vetvy: 

 
SO 07.2 Vnútroareálový rozvod požiarnej vody  

 
1. ETAPA /ALFA + BETA/: 

  „VETVA V1“    - HDPE100 D315 SDR11 dl. 650,0m 
  „VETVA V1-1“   - HDPE100 D315 SDR11 dl. 522,8m 
  „VETVA V1-2“   - HDPE100 D315 SDR11 dl. 42,2m 
 

 

- Materiál potrubia 
 

Vodovodná prípojka, rovnako ako aj vnútroareálový rozvod pitnej a požiarnej vody sú navrhnuté z plastového 
materiálu z lineárneho (vysokohustotného) polyetylénu označené ako HDPE100 alebo lPe, vyrábané podľa STN EN 
12201, DIN 8074 v tlakovej rade PN10 – SDR17 pre pitný, resp. PN16 – SDR11 pre požiarny vodovod. Potrubie sa spája 
zvarovaním na tupo, prípadne pomocou elektrotvaroviek.  
Na trase požiarneho vodovodu budú umiestnené nadzemné hydranty DN150 – 2ks. Rozmiestnenie hydrantov je zrejmé 
s výkresovej časti PD (viď. situácia).  

Na potrubí z polyetylénu bude umiestnený vyhľadávací vodič AY 6mm2, pripevnený na potrubie samolepiacou páskou. 
Vyhľadávací vodič musí byť vodivo spojený s kovovými armatúrami a vyvedený napojovacími vývodmi do „šupátkového“ 
poklopu. Nad potrubím bude osadená výstražná fólia. 
V mieste lomov a podzemných hydrantov osadiť v zeleni orientačný stĺpik a tabuľku. 
 

- Doprava a skladovanie materiálu  
 

Pre skladovanie výrobkov z plastických hmôt platí STN 64 0090. Nakladanie, skladanie a manipulácia s rúrami 
má byť prevedená tak, aby rúry neprišli do styku s ostrými predmetmi, ktoré by ich mohli poškodiť. Pri doprave a 
skladovaní musia rúry ležať celou dĺžkou na rovnom podklade. Pri skladovaní plastických hmôt je potrebné dodržiavať 
protipožiarne opatrenia, pretože majú zníženú odolnosť proti ohňu. 
 

- Zemné práce 
 

Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať prevádzkovateľov podzemných vedení a tieto siete vytýčiť v 
teréne. Pri stavbe budú zemné práce vykonávané v zmysle STN 73 3050 a súvisiacich predpisov. Výkop bude 
vykonávaný prevažne pomocou mechanizmov, pri dodržaní podmienok voči jestvujúcim podzemným a nadzemným 
vedeniam.  
Inžinierske siete sú v situácii zakreslené len orientačne, stavebník je povinný pred začatím výkopových prác zabezpečiť 
presné vytýčenie všetkých dotknutých inžinierskych sietí, správcami sietí. Pri zemných prácach je nutné dodržiavať 
všetky príslušné normy a bezpečnostné predpisy. V miestach križovania s inými sieťami viesť výkopové práce ručne. 

Pri výkopových prácach treba trvale zaistiť os a výškové uloženie potrubia. Šírka ryhy pre uloženie vodovodného 
potrubia bude 1,0m, max. hlbka 2,0m, so zvislými stenami a príložným pažením. Po hrubom výkope treba odstrániť 
všetky nerovnomernosti dna ryhy a upraviť dno do predpísaného sklonu .V  úsekoch otvorených výkopov rýh so zvislými 
stenami bude potrubie uložené do pieskového lôžka hr. 150mm a obsypané štrkopieskom zrnitosti do 20mm. 
Zhutňovanie zásypu bude realizované po vrstvách max. 200mm. Vhodnosť použitia výkopového materiálu na zásyp 
stanový geologický posudok. 
Poznámka: Mimoriadne starostlivo je potrebné vyberať materiál zóny potrubia v cestných komunikáciách a pod inými 
spevnenými plochami, kde sú rúry vystavené nielen zvýšenému statickému zaťaženiu, ale aj prenosu dynamického 
pôsobenia vozidiel. V okolí potrubia nesmú vznikať dutiny – preto sa v zásype nesmú používať materiály, ktoré môžu po 
istom čase meniť objem alebo konzistenciu (zemina obsahujúca kusy dreva, kamene, ľad, premočená zemina, organické 
alebo rozpustné materiály, zemina zmiešaná so snehom alebo kusy zamrznutej pôdy).  

Terén porušený prácami na výstavbe bude daný do pôvodného stavu. Suť bude odvezená na skládku určenú 
príslušným úradom ŽP. 

Počas prevádzkovania zemných prác musia byť uskutočnené všetky bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie 
cestnej premávky a chodcov. Výkop musí byť opatrený zábranami, v noci podľa potreby osvetlený. 

Pred napojením navrhovanej vodovodnej prípojky je potrebné požiadať správcu vodovodu o napojenie. Samotné 
napojenie musí byť zrealizované za účasti prevádzkovateľa siete. 
 

- Úprava režimu povrchovýcha podzemných vôd 
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Pri zemných prácach sa neuvažuje s výskytom podzemnej vody. 

 

- Tlakové skúšky 
 

Pre tlakové skúšky vodovodného potrubia platí norma STN EN 805. 
Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom tak, aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by 
mohla viesť k netesnosti. Trvalé opory alebo zakotvenia musia byť vybudované tak, aby odolali osovým silám pri 
skúšobnom tlaku. 
Potrubie sa skúša vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do niekoľkých skúšobných úsekov. 
Z potrubia sa pred skúškou musí odstrániť všetok odpad a cudzí materiál. Skúšobný úsek sa naplní vodou. Pri potrubí na 
pitnú vodu sa na tlakovú skúšku musí použiť pitná voda. Z potrubia sa musí odstrániť vzduch, preto sa plnenie robí 
pomaly, ak je to možné z najnižšieho miesta potrubia a takým spôsobom, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu 
vzduchu. 
Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta skúšobný tlak systému (STP) takto: 
- bez vypočítaných hydraulických rázov: STP = MDPa x 1,5 = 0,6 x 1,5 = 0,9MPa 
Pri všetkých druhoch rúr a materiálov sa môžu použiť rôzne skúšobné postupy: 

- predbežná skúška, 

- skúška poklesu tlaku, 

- hlavná tlaková skúška. 
Predbežná skúška: 
Potrubie sa musí rozdeliť na vhodné skúšobné úseky, úplne naplniť vodou a odvzdušniť, tlak sa musí zvýšiť najmenej na 
prevádzkový tlak bez prekročenia skúšobného tlaku systému. 
Hlavná tlaková skúška: 
Schválené sú dve základné skúšobné metódy: 

- metóda úbytku vody, 

- metóda úbytku tlaku. 
Metóda úbytku tlaku: 
Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP). 

Čas trvania skúšky úbytku tlaku je 1 hodina. Počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku p prejavovať klesajúcu 
tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty: 

- 20kPa pre rúry z tvárnej liatiny s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, oceľové rúry s výstelkou 
alebo bez výstelky z cementovej malty, betónové rúry s oceľovým plášťom, rúry z plastov 
Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musí prezrieť a podľa potreby opraviť.  
Ak bolo potrubie na vykonanie tlakových skúšok rozdelené na dva alebo viacero úsekov a všetky úseky sa mali 
primerane odskúšať, musí sa celý systém zaťažiť najmenej počas 2 hodín prevádzkovým tlakom. 
Musí sa urobiť a uschovať úplný záznam s podrobnosťami o skúške. 
 

- Starostlivosť o životné prostredie  
 

Výstavba objektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
 

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
 

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, najmä predpisy a zásady vyplývajúce z: 
- vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
- NV č. 201/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
- Z.č. 272/1994 Z.z. O ochrane zdravia ľudí v platnom znení. 

Zvlášť je potrebné dávať pozor na dôkladné paženie rýh a stavebných jám. Otvorenú ryhu je potrebné zabezpečiť 
bezpečnostným zábradlím. 
 

- Ochrana cudzích vedení 
 
Vo výkresovej časti na situačnom výkrese inžinierske podzemné vedenia sú znázornené len informatívne, preto 

pred začatím stavebných prác je nutné prizvať všetkých správcov a užívateľov jestvujúcich inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa na dotknutom území a požiadať ich o presné polohopisné a výškopisné vytýčenie rozvodov v teréne. 
V ochrannom pásme podzemných vedení je nutný ručný výkop. Obnažené cudzie vedenia je potrebné chrániť pred 
poškodením. 

Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržiavať minimálne vzdialenosti v horizontálnom 
a vo vertikálnom smere podľa STN 73 6005. 
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B.6.2 Rozvod vnútroareálovej kanalizácie (SO 08) → riešený objekt dokumentácie ZSPD 
 
Dotknuté povolenia okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o ŽP úsek štátnej vodnej správy: 

- Číslo: OU-SC-OSZP/2017/001276/G-11/Ke(2016/015906) – dňa 8.2.2017   /ALFA + BETA/ 

 
- Základne údaje 

 
Rozsah projektu 
Projektová dokumentácia (ďalej len PD) je spracovaná v stupni projektu pre zmenu stavby pred dokončením a rieši 
odkanalizovanie splaškových a dažďových odpadových vôd z navrhovaných objektov a príslušného územia logistického 
areálu v Senci. 
 

Riešený objekt SO 08 je riešený v zmysle parametrov konceptu dokumentu „GENEREL DAŽĎOVEJ 
KANALIZÁCIE V MESTE SENEC“ 05/2015. Z toho vyplýva, že kanalizácie je riešená ako výlučne delená kanalizácia. 
Špecifikácia technického riešenia a výpočtové parametre viď text nižšie. 
 
Súčasťou dokumentácie sú nasledovné stavebné podobjekty: 
SO 08.1 Vnútroareálový rozvod splaškovej kanalizácie 
SO 08.2 Vnútroareálový rozvod dažďovej kanalizácie + retenčná nádrž 
SO 08.3 Vnútroareálový rozvod zaolejovanej kanalizácie, ORL 

 
Projektové podklady 
Na vypracovanie projektu na stavebné povolenie boli použité tieto podklady : 

 situačná schéma (dodávka HIP) 

 výškopis pôvodného terénu (dodávka HIP) 

 výškopis upraveného terénu (dodávka HIP) 

 zakreslenie jestvujúcich inžinierskych sietí (dodávka HIP) 

 technické podklady od projektovaných materiálov 

 konzultácie so zástupcami investora  
 

Použité normy 
Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, EN, ktoré súvisia s riešenými rozvodmi. Sú to 
najmä: 

 STN EN 476: 1999 Všeobecné požiadavky na súčasti gravit. systémov kanaliz. potrubí a stôk (73 6735)  

 STN EN 1401-1: 2000 Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizácie uložené v zemi. Nemäkčený  
polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém (64 3223)  

 STN EN 13476-1,2,3: 2007 Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v 
zemi. Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu 
(PP) a polyetylénu (PE). Časť 1: Všeobecné požiadavky a funkčné charakteristiky (64 3218)  

 STN 75 6101 2002: Stokové siete a kanalizačné prípojky  

 STN EN 752: Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. (75 6100).  

 STN EN 752-1:1999 Časť 1: Všeobecné ustanovenia a definície  

 STN EN 752-2:1999 Časť 2: Funkčné požiadavky  

 STN EN 752-3:1999 Časť 3: Návrh  

 STN EN 752-4:1999 Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia  

 STN EN 1671 Tlakové kanalizačné systémy mimo budov 

 STN EN 1610 1999:Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk (75 6910)  

 STN EN 1917 Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a 
zo železobetónu 

 STN 73 3050 Zemné práce 

 STN 73 6005/Z6 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

 EN 13101 Stúpadlá pre podzemné a vstupné šachty a iné. 
 

- Stručný popis stavebných objektov  
 
SO 08.1 Vnútroareálový rozvod splaškovej kanalizácie 

Existujúci stav: 
V záujmovom území sa v súčasnosti nachádza existujúca splašková kanalizácia DN300 vedená v súbehu s obslužnou 
komunikáciou. Prevádzkovateľom tejto kanalizácie je spoločnosť PPA Power DS. 
Navrhovaný stav: 
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Stavebný objekt rieši odvod splaškových odpadových vôd z navrhovaných objektov v rámci navrhovaného územia 
logistického parku v Senci. Jedná sa o odkanalizovanie logistických hál ALFA, BETA, GAMA a pridružených 
prevádzkových objektov – vrátnic a strojovne SHZ. 
Pri výstavbe dôjde k vybudovaniu gravitačnej a tlakovej časti kanalizácie s dvoma čerpacími stanicami. 
V rámci I.etapy dôjde ku gravitačnému napojeniu vývodov splaškových odpadových vôd z hál ALFA (SO 01), BETA (SO 
02), vrátnice 1 (SO 03) a strojovne SHZ (SO 06)  do areálovej splaškovej kanalizácie. Následne budú odpadové vody 
gravitačne odvádzané vetvami splaškovej kanalizácie „S1, S1-1 a S1-1-1“ do čerpacej stanice ČSs I.1, odkiaľ budú 
prečerpávané do tlakovej kanalizácie – výtlak „VT-1“ HDPE D90 SDR17. Výtlačná kanalizácia je zaústená do 
ukľudňujúcej šachty KŠs0, od ktorej je vedené ukľudňujúce potrubie PVC DN250 do čerpacej stanice splaškových vôd 
vyprojektovanej pre túto oblasť v rámci stavby ‘Obslužná komunikácia a IS LCP2 Senec’ (nie je predmetom tejto PD). 
Napojenie sa na areálovú splaškovú kanalizáciu musí byť odsúhlasené správcom siete!   
Tlakové potrubie splaškových vôd bude pozostávať z tlakových rúr uložených v zemi podľa vzorového priečneho rezu 
uloženia potrubia. Pre tlakový systém bude použité potrubie HDPE100 PN10 SDR17 uložené v ryhe s kolmými stenami. 
Gravitačné potrubie splaškových vôd bude pozostávať z plastového potrubia (PVC) SN8 uložených v zemi podľa 
vzorového priečneho rezu uloženia potrubia. 

 
V rámci stavebného objektu sú navrhované nasledovné vetvy: 
SO 08.1 Vnútroareálový rozvod splaškovej kanalizácie  
 
 

1. ETAPA /ALFA + BETA/:  
  „VETVA S1“   - PVC DN300 SN8 dl. 183,7m 
  „VETVA S1-1“    - PVC DN300 SN8 dl. 158,9m 
       - PVC DN150 dl. 62,3m 
  „VETVA S1-1-1“   - PVC DN300 dl. 89,1m 
  ČERPACIA STANICA ČSs I.1 
  VÝTLAK „VT-1“   -HDPE D90 SDR17 dl.205,2m 

  UKĽUDŇUJÚCE POTRUBIE - PVC DN250 SN8 dl.5,5m 
  PRIPÁJACIE POTRUBIE  - PVC DN150/200 SN8  

Množstvo odpadových vôd 
Denný odtok: 

I.ETAPA: Qd1 = 10 450 l/d 
 
Maximálny odtok: 

I.ETAPA: Qmax,h1 = 0,996 l/s 
 
Čerpacia stanica splaškových vôd ČSs I.1, ČSs II.1  
V čerpacej šachte ČSs I.1 vyprojektovanej v rámci I. etapy výstavby bude osadená dvojica kalových čerpadiel (jedno 
čerpadlo ako 100% rezerva) s prietokom 4,0 l/s.  
Upozornenie: V ďalšom stupni PD je nevyhnutné stanoviť dopravnú výšku a na základe prietoku a vypočítaného tlaku 
navrhnúť konkrétny typ čerpadla. 
 
Prevádzka prečerpávacích staníc je plne automatická v závislosti od hladiny vody v čerpacej stanici. Chod čerpadiel je 
riadený plavákovým spínačom, ale bude možné aj manuálne spustenie z miesta. Strojná časť technológie prečerpávacej 
stanice bude osadená v šachte o vnútornom priemere 2,1m. Čerpadlá v čerpacej stanici budú riadené pomocou 
regulátora, ktorý bude osadený nad čerpacou stanicou. Na výtlačnom potrubí z čerpadiel budú osadené spätná klapka 
a doskový posúvač príslušnej dimenzie. 
 
STAVEBNÁ ČASŤ  
Čerpacie stanice (ďalej len ČS) sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových nádrží (napr. od firmy KLARTEC). 
Stanice sú kruhového pôdorysu so svetlou šírkou 2,1m.   
Pred osadením jednotlivých nádrží je nutné pod každou z nich zrealizovať betónovú roznášaciu dosku (hr. 0,15m, 
vystuženú sieťovinou, betón C25/30 XC2, presah od steny skruže 0,5m), na ktorú bude uložené prefabrikované dno 
čerpacej stanice. Priestor medzi prefabrikátom a podkladovým betónom bude tvoriť pieskové lôžko hr. 30mm.  
Strop ČS je zo železobetónového prefabrikátu hr. 200mm. Sú v ňom vynechané 3 otvory s uzamykateľným poklopom, 
rozmerov 600x600mm,: 2 montážne pre čerpadlá a 1 vstupný. Poklopy sú liatinové, tesné voči povrchovej vode, tr. 
B125. 
Samotné ČS budú osadené v rastlom teréne. Vstup do ČS bude po nerezovom / kompozitnom rebríku vyhotovenom 
v zmysle platných predpisov. V stenách nádrže budú urobené otvory pre vodotesné prestupy kanalizácie v predpísaných 
výškach, rovnako ako otvory pre kabeláž. Dno šachty bude vyspádované smerom k čerpadlám. 
 
Ustálená hladina spodnej vody.......................153,30 m.n.m 
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Narazená hladina spodnej vody......................152,60 m.n.m 
 
STROJNO TECHNOLOGICKÁ ČASŤ  
V rámci tejto časti projektovej dokumentácie sú riešené prečerpávacie stanice splaškových odpadových vôd ČSs I.1 
a ČSs II.1, ich strojnotechnologická časť. Strojno-technologická časť čerpacích staníc bude osadená do podzemných 
prefabrikovaných šácht kruhového prierezu o priemere 2,1m, popísaných v stavebnej časti.  
Prevádzka oboch čerpacích staníc je plnoautomatická v závislosti od hladiny vody v akumulačnom priestore čerpacej 
stanice. Chod čerpadiel je riadený plavákovými spínačmi, ale je možné aj manuálne spustenie z miesta. Prípadná 
porucha čerpadiel je signalizovaná akusticky priamo na čerpacej stanici.  
Čerpacie stanice slúžia na prečerpávanie splaškových odpadových vôd, a to nasledovne: 

a) PREČERPÁVACIA STANICA SPLAŠKOVÝCH VÔD ČSs I.1 
ČSs I.1 vybudovaná v rámci I. etapy výstavby prečerpáva splaškové odpadové vody z objektov ALFA (SO 01), 
BETA (SO 02), vrátnice 1 (SO 03) a strojovne SHZ (SO 06). 
Do ČSs I.1 navrhujeme osadiť dvojicu ponorných kalových čerpadiel s požadovaným prietokom 4,0 l/s. 
V ďalšom stupni PD je nevyhnutné stanoviť dopravnú výšku a na základe prietoku a vypočítaného tlaku 
navrhnúť konkrétny typ čerpadla.  

 
 

Prevádzka oboch čerpacích staníc je plnoautomatická a nevyžaduje trvalú prítomnosť obsluhovateľa. 
Z ukazovateľa motohodín čerpadiel je možné odpisovať stav a skúmať nerovnomernosť spotreby. Pri 
nezdôvodnenej odchýlke v dobe chodu za skúmané obdobie treba preskúmať stav čerpadiel. 
Pred uvedením do prevádzky musia byť vyhotovené revízne správy elektrických zariadení. 

 

Vykonávajú sa: -individuálne skúšky každého čerpadla 
-odskúšanie automatického zapínania čerpadiel  
-požiadavky na ovládanie a meranie. 

 
Z hľadiska požiadavky na spoľahlivosť prevádzky sú čerpacie stanice zaradené v zmysle ON 73 6706 do tretieho 
stupňa dôležitosti. 

 
Na prívod elektriny k čerpacím staniciam treba namontovať súčtové hodiny. Elektrická inštalácia a motorový rozvod 
musia zodpovedať z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41. El. zariadenia musia byť 
vyhotovené v požadovanom krytí a prevedení tak, aby spĺňali požiadavky na el. zariadenia pri pôsobení vonkajších 
vplyvov v jednotlivých priestoroch podľa STN 33 2000-5-51. Zásuvkové obvody v mokrých prostrediach pre napojenie 
osvetlenia sa navrhujú na napätie 24 V. 
Z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke: 

-objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované 
v prevádzkovom poriadku ČS a kanalizácie 

 
 
SO 08.2 Vnútroareálový rozvod dažďovej kanalizácie  

Existujúci stav: 
V záujmovom území sa v súčasnosti nachádza existujúca dažďová kanalizácia DN300 vedená v súbehu s obslužnou 
komunikáciou. Prevádzkovateľom tejto kanalizácie je spoločnosť PPA Power DS. 
Navrhovaný stav: 
V rámci I.etapy sa vybuduje dažďová kanalizácia odvádzajúca dažďové vody zo striech objektov ALFA (SO 01), BETA 
(SO 02), vrátnice 1 (SO 03) a strojovne SHZ (SO 06). Vývody z jednotlivých objektov budú zaústené do areálovej 
dažďovej kanalizácie. Odpadová voda zo striech a na výstupe z odlučovača ropných látok ORL1 bude následne 
odvádzaná vetvami dažďovej kanalizácie „D1, D2 a D3“ do otvorenej retenčnej nádrže RN1. Dažďové vody zo 
spevnených plôch budú pred zaústením do retenčnej nádrže prečistené v odlučovači ropných látok o kvalite čistenia do 
0,1mg/l NEL (vyprojektovaný v rámci SO 08.3). 
Z retenčnej nádrže bude dažďová voda gravitačne odvádzaná do čerpacej stanice dažďových vôd ČSd I.1. Čerpacia 
stanica je navrhnutá na maximálny odtok 4,0l/s. Zvyšná voda bude akumulovaná v otvorenej retenčnej nádrži RN1 
s objemom 1 042m

3
. Pre prípad zaplnenia nádrže bude z nádrže na úrovni navrhovanej maximálnej hladiny vody 

vyvedené bezpečnostné prepadové potrubie DN400 – vetva „D4“. Výtlačné potrubie „VD1“ bude zaústené do 
ukľudňujúcej šachty KŠd0, od ktorej je následne vedené ukľudňujúce potrubie PVC DN250 do čerpacej stanice 
dažďových vôd vyprojektovanej pre túto oblasť v rámci stavby ‘Obslužná komunikácia a IS LCP2 Senec’ (nie je 
predmetom tejto PD).  
Napojenie sa na areálovú splaškovú kanalizáciu musí byť odsúhlasené správcom siete!   
Tlakové potrubie dažďových vôd bude pozostávať z tlakových rúr uložených v zemi podľa vzorového priečneho rezu 
uloženia potrubia. Pre tlakový systém bude použité potrubie HDPE100 PN10 SDR17 uložené v ryhe s kolmými stenami. 
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Gravitačné potrubie dažďových vôd bude pozostávať z plastového potrubia (PVC) SN8 uložených v zemi podľa 
vzorového priečneho rezu uloženia potrubia. 
 
Upozornenie: Na vývodoch podtlakového systému dažďovej kanalizácie z logistických hál ALFA, BETA musí 
byť pred ich napojením na areálovú kanalizáciu na každej vetve osadená kanalizačná šachta s dierovaným 
poklopom ! 
 

V rámci stavebného objektu sú navrhované nasledovné vetvy: 
 

SO 08.2 Vnútroareálový rozvod dažďovej kanalizácie  

 
1. ETAPA /ALFA + BETA/: 

  „VETVA D1“   - PVC DN600 SN8 dl.104,0m 
       - PVC DN500 SN8 dl.119,2m 
       - PVC DN300 SN8 dl.25,9m 
       - PVC DN150 SN8 dl.63,7m    

  „VETVA D2“   - PVC DN600 SN8 dl.20,2m 
  „VETVA D3“   - PVC DN500 SN8 dl.136,5m 
      - PVC DN300 SN8 dl.14,0m   
  „VETVA D4“   - PVC DN400 SN8 (bezpečnostný prepad) dl.123,3m 
  ČERPACIA STANICA ČSd I.1 
  VÝTLAK „VD-1“   -HDPE D90 SDR17 dl.290,4m 

  UKĽUDŇUJÚCE POTRUBIE - PVC DN250 SN8 dl.5,5m 
  PRIPÁJACIE POTRUBIE  - PVC DN150/200 SN8  
   

 

Hydrotechnické výpočty: 
VÝPOČET MNOŽSTVA DAŽĎOVÝCH VÔD 
Pri výpočte množstva dažďových vôd je uvažované s návrhovým dažďom s periodicitou p=0,2 (päťročný dážď), 
s výdatnosťou smerodajného dažďa i = 196 l/s.ha pre čas T=15 min - požiadavka PPA POWER DS. 
 
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PRE HALY ALFA (SO 01) A BETA (SO 02) – I. ETAPA: 
Odpadové vody dažďové: 

 strechy  = 2,59618 ha x 0,9 x 196 l/s.ha =   457,97 l/s 

 komunikácie a spevnené plochy = 1,78570 ha x 0,9 x 196 l/s.ha =   315,00 l/s 

 spolu  =   772,97 l/s 

Kapacita otvorenej retenčnej nádrže RN1 je 1 042m
3
. 

 

Retenčný systém 
V rámci I. etapy výstavby bola za účelom akumulácie dažďových vôd z areálu logistických hál ALFA a BETA v čase 
prívalového dažďa zvolená otvorená retenčná nádrž (RN1).  
V rámci II. etapy výstavby bola za týmto účelom v areáli logistickej haly GAMA navrhnutá sústava retenčných potrubí 
DN1000 → zmena. 

Celkový úžitkový objem retenčnej nádrže, resp. potrubí je navrhnutý na dážď s periodicitou p = 0,2 (päťročný dážď).  
Veľkosť odtoku z retenčnej nádrže, resp. potrubí bol stanovený ako maximálny povolený – pre I.etapu (ČSd I.1) Qmax,I= 
4,0 l/s, pre II. etapu (ČSd II.1) Qmax,II= 2,0 l/s.  
Retenčná nádrž RN1 (VRNI=1 042m

3
), vyprojektovaná v rámci I. etapy výstavby, je navrhnutá ako otvorená zemná nádrž 

vytvorené z výkopu svahovaním 1:1. Hydroizoláciu bude tvoriť nepriepustná fólia ukotvená na okrajoch nádrže – viď 
projektová dokumentácia. Vstup do nádrže bude zabezpečený prostredníctvom rebríka ukotveného do svahu. 
Retenčné potrubie (VRII=356m

3
), vyprojektované v rámci II. etapy výstavby, je navrhnuté ako sústava potrubí DN1000. 

Konkrétne materiálové riešenie bude upresnené v ďalšom stupni PD. 
 

Čerpacia stanica dažďových vôd ČSd I.1  
V čerpacej šachte ČSd I.1 vyprojektovanej v rámci I. etapy výstavby bude osadená dvojica kalových čerpadiel (jedno 
čerpadlo ako 100% rezerva) s prietokom 4,0 l/s.  
Upozornenie: V ďalšom stupni PD je nevyhnutné stanoviť dopravnú výšku a na základe prietoku a vypočítaného tlaku 
navrhnúť konkrétny typ čerpadla. 

Prevádzka prečerpávacích staníc je plne automatická v závislosti od hladiny vody v čerpacej stanici. Chod čerpadiel je 
riadený plavákovým spínačom, ale bude možné aj manuálne spustenie z miesta. Strojná časť technológie prečerpávacej 
stanice bude osadená v šachte o vnútornom priemere 2,1m. Čerpadlá v čerpacej stanici budú riadené pomocou 
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regulátora, ktorý bude osadený nad čerpacou stanicou. Na výtlačnom potrubí z čerpadiel budú osadené spätná klapka 
a doskový posúvač príslušnej dimenzie. 
 

STAVEBNÁ ČASŤ  
Čerpacia stanica ČSd I.1 je navrhnutá z prefabrikovaných železobetónových nádrží (napr. od firmy KLARTEC). Stanica 
je kruhového pôdorysu so svetlou šírkou 2,1m.   
Pred osadením nádrže je nutné pod každou z nich zrealizovať betónovú roznášaciu dosku (hr. 0,15m, vystuženú 
sieťovinou, betón C25/30 XC2, presah od steny skruže 0,5m), na ktorú bude uložené prefabrikované dno čerpacej 
stanice. Priestor medzi prefabrikátom a podkladovým betónom bude tvoriť pieskové lôžko hr. 30mm.  
Strop ČS je zo železobetónového prefabrikátu hr. 200mm. Sú v ňom vynechané 3 otvory s uzamykateľným poklopom, 
rozmerov 600x600mm,: 2 montážne pre čerpadlá a 1 vstupný. Poklopy sú liatinové, tesné voči povrchovej vode, tr. 
B125. 
Samotná ČS bude osadené v rastlom teréne. Vstup do ČS bude po nerezovom / kompozitnom rebríku vyhotovenom 
v zmysle platných predpisov. V stenách nádrže budú urobené otvory pre vodotesné prestupy kanalizácie v predpísaných 
výškach, rovnako ako otvory pre kabeláž. Dno šachty bude vyspádované smerom k čerpadlám. 

 
Ustálená hladina spodnej vody.......................153,30 m.n.m 
Narazená hladina spodnej vody......................152,60 m.n.m 

 
STROJNO TECHNOLOGICKÁ ČASŤ  
V rámci tejto časti projektovej dokumentácie je riešená prečerpávacia stanica dažďových odpadových vôd ČSd I.1, jej 
strojnotechnologická časť. Strojno-technologická časť bude osadená do podzemnej prefabrikovanej šachty kruhového 
prierezu o priemere 2,1m popísanej v stavebnej časti.  
Prevádzka čerpacej stanice je plnoautomatická v závislosti od hladiny vody v akumulačnom priestore čerpacej stanice. 
Chod čerpadiel je riadený plavákovými spínačmi, ale je možné aj manuálne spustenie z miesta. Prípadná porucha 
čerpadiel je signalizovaná akusticky priamo na čerpacej stanici.  
Čerpacia stanice slúži na prečerpávanie dažďových odpadových vôd, a to nasledovne: 

a) PREČERPÁVACIA STANICA DAŽĎOVÝCH VÔD ČSd I.1 
ČSd I.1 vybudovaná v rámci I. etapy výstavby prečerpáva dažďové odpadové vody z objektov ALFA (SO 01), 
BETA (SO 02), vrátnice 1 (SO 03) a strojovne SHZ (SO 06) vrátane dažďových vôd zo spevnených plôch 
prečistených v ORL1 v množstve max. 4,0 l/s. V ďalšom stupni PD je nevyhnutné stanoviť dopravnú výšku a na 
základe prietoku a vypočítaného tlaku navrhnúť konkrétny typ čerpadla.   

 
Prevádzka čerpacej staníce je plnoautomatická a nevyžaduje trvalú prítomnosť obsluhovateľa. Z ukazovateľa 
motohodín čerpadiel je možné odpisovať stav a skúmať nerovnomernosť spotreby. Pri nezdôvodnenej odchýlke 
v dobe chodu za skúmané obdobie treba preskúmať stav čerpadiel. 
Pred uvedením do prevádzky musia byť vyhotovené revízne správy elektrických zariadení. 

 

Vykonávajú sa: -individuálne skúšky každého čerpadla 
-odskúšanie automatického zapínania čerpadiel  
-požiadavky na ovládanie a meranie. 

 
Z hľadiska požiadavky na spoľahlivosť prevádzky sú čerpacie stanice zaradené v zmysle ON 73 6706 do tretieho 
stupňa dôležitosti. 

 
Na prívod elektriny k čerpacej stanici treba namontovať súčtové hodiny. Elektrická inštalácia a motorový rozvod musia 
zodpovedať z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41. El. zariadenia musia byť 
vyhotovené v požadovanom krytí a prevedení tak, aby spĺňali požiadavky na el. zariadenia pri pôsobení vonkajších 
vplyvov v jednotlivých priestoroch podľa STN 33 2000-5-51. Zásuvkové obvody v mokrých prostrediach pre napojenie 
osvetlenia sa navrhujú na napätie 24 V. 
Z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke: 

-objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované 
v prevádzkovom poriadku ČS a kanalizácie 

 
SO 08.3 Vnútroareálový rozvod zaolejovanej kanalizácie, ORL 

Stavebný objekt rieši odkanalizovanie odvodňovacích prvkov osadených na zachytávanie dažďových vôd zo spevnených 
plôch v rámci navrhovaného logistického areálu v Senci a ich následné prečistenie v odlučovači ropných látok (ďalej len 
ORL). Samotné odvodňovacie prvky nie sú súčasťou tejto PD (dodávka spevnených plôch). Výstavba bude rozdelená do 
dvoch etáp: 
V rámci I.etapy sa vybuduje kanalizačná sieť zachytávajúca zaolejované dažďové odpadové vody z odvodňovacích 
prvkov v rámci areálu logistických hál ALFA (SO 01) a BETA (SO 02). Dažďové vody budú následne areálovou dažďovou 
kanalizáciou – vetvami „Z1, Z1-1 a Z1-2“ odvádzané do retenčnej nádrže RN1 vyprojektovanej v rámci SO 08.2.  
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Všetky dažďové vody, v ktorých môžu byť prítomné ropné látky, budú pred zaústením do retenčnej nádrže prečistené 
v odlučovači ropných látok ORL1.  
Pre navrhované cestné komunikácie a parkovacie plochy je navrhnutý odlučovač ropných látok o kvalite čistenia do 
0,1mg/l NEL(uvedený údaj platí pri vstupnom zaťažení NEL < 200mg/l) 
Pre navrhované cestné komunikácie a parkovacie plochy je navrhnutý odlučovač ropných látok o kvalite čistenia do 
0,1mg/l NEL(uvedený údaj platí pri vstupnom zaťažení NEL < 200mg/l) 
Tlakové potrubie dažďových vôd bude pozostávať z tlakových rúr uložených v zemi podľa vzorového priečneho rezu 
uloženia potrubia. Pre tlakový systém bude použité potrubie HDPE100 PN10 SDR17 uložené v ryhe s kolmými stenami. 
Gravitačné potrubie dažďových vôd bude pozostávať z plastového potrubia (PVC) SN8 uložených v zemi podľa 
vzorového priečneho rezu uloženia potrubia. 
Presné materiálové riešenie retenčného potrubia bude upresnené v ďalšom stupni PD. 
 
Upozornenie: Na vývodoch podtlakového systému dažďovej kanalizácie z logistickej haly GAMA musí byť 
pred ich napojením na areál. kanalizáciu na každej vetve osadená kanalizačná šachta s dierovaným poklopom ! 

V rámci stavebného objektu sú navrhované nasledovné vetvy: 
SO 08.3 Vnútroareálový rozvod zaolejovanej kanalizácie + ORL 
 

1. ETAPA /ALFA + BETA/: 
  „VETVA Z1“   - PVC DN600 SN8 dl.2,6m 
      - PVC DN400 SN8 dl.156,8m   
      - PVC DN300 SN8 dl.112,6m 
  „VETVA Z1-1“   - PVC DN600 SN8 dl. 227,2m 

   „VETVA Z1-2“   - PVC DN300 SN8 dl. 117,0m 

   PRIPÁJACIE POTRUBIE   - PVC DN150/200 SN8 
  ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK ORL1 
 

 
Hydrotechnické výpočty 
Pre hydrotechnické výpočty viď. bod 4.1 v rámci SO 08.2 

 
Odlučovač ropných látok ORL1,2 
Dažďové vody zo spevných plôch a parkovísk budú odvádzané do retenčnej nádrže (I.etapa), resp. do areálovej 
dažďovej kanalizácie (II.etapa) cez odlučovače ropných látok.  
Pre navrhované spevnené a parkovacie plochy sú navrhnuté 2 odlučovače ropných látok: 

1. ETAPA  ORL1 typ KL 350/5 sII (KLARTEC) o prietoku do 350,0 l/s a o kvalite čistenia do 0,1mg/NEL 

 
 

Prístup k jednotlivým odlučovačom ropných látok bude možný cez kruhový poklop 600mm s triedou zaťaženia „B“-
125kN. 
ORL1 je vyhotovený zo sústavy železobetónových nádrží obdĺžnikového pôdorysu z betónu tr. C35/45. Jednotlivé 
nádrže pozostávajú zo samotných nádrží, deliacich stien a zákrytových dosiek. Zariadenie je vybavené kalojemom, 
koalescenčným odlučovačom a dvojstupňovým sorpčným filtrom (viď grafická časť). 
ORL2 je vyhotovený zo železobetónovej nádrže kruhového pôdorysu z betónu tr. C35/45. Nádrž pozostáva zo samotnej 
nádrže a zákrytovej dosky. Zariadenie je vybavené koalescenčnou bariérou a koalescenčným filtrom.  
 
Údržba: 
Odlučovač ropných látok je potrebné čistiť 4x do roka. Počet čistení je možné upraviť prevádzkovým poriadkom podľa 
konkrétnych podmienok prevádzky. Minimálne však 1x za rok. Údržba spočíva v odsatí obsahu kalovej nádrže a nádrže 
odlučovača. Podľa potreby sa prevedie ostriekanie filtrov tlakovou vodou. Mimo periodickej údržby je potrebné 
zariadenie vyčistiť, ak výška kalu dosiahne 1/3 objemu nádrže. Po každej údržbe musí byť odlučovač naplnený čistou 
vodou a uvoľnený plavák automatického ventila. 
 

- Materiál potrubia 
 

Gravitačné časti areálovej kanalizácie sa vyhotovia z PVC (alt PP) rúr kruhovej tuhosti SN8 . Materiál na tesniace 
krúžky musí podľa použitia vyhovovať STN EN 681 - 1. Montáž a spájanie rúr a tvaroviek sa vykonáva pomocou 
hrdlového spoja s tesniacim krúžkom. Na vývody z budovy sa použijú hladké kanalizačné rúry, ktoré sú vyrábané 
z nemäkčeného PVC podľa STN ISO 4435 a DIN 19534. Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie pomocou nástrčných 
hrdiel opatrenými gumovými tesniacimi krúžkami. 
Konkrétne materiálové riešenie retenčného potrubia bude upresnené v ďalšom stupni PD. 
Tlakové úseky areálovej kanalizácie sa vyhotovia z potrubia HDPE100 SDR17. Potrubia spájať elektrotvarovkami. 
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- Kanalizačné šachty 
 
Kanalizačné šachty betónové: 
Šachty na potrubiach sú navrhnuté ako prefabrikované. Vnútorný priemer šachiet je 1,0/1,2m.  
 
Spodná časť: 
Šachtové dno je vyrobené z vodostavebného betónu tr.C35/45. Prechodky sú zabudované podľa druhu kanalizačného 
potrubia. Šachtové dno sa dodáva s osadenými poplastovanými stupadlami a s gumovým tesniacim profilom. 
 
Vlastný komín: 
Pozostáva z prefabrikovaných šachtových skruží a vstupného kónusu z vodostavebného betónu s vidlicovými 
poplastovanými stúpadlami. 
 
Vstupná časť: 
Vstup do šachty bude možný cez liatinový ťažký poklop so skúšobným zaťažením 400kN „D“ Ø600 mm, ktorý bude 
položený na vyrovnávacom prstenci, ktorý má za účel vyrovnať výškové nezrovnalosti dané konštrukciou šachty a 
celkovou výškou šachty. Vyrovnávací prstenec sa osadzuje len v prípade potreby rektifikácie výškových rozdielov 
vyvolaných konštrukciou šachty a celkovou výškou šachty. Prechod komína k poklopu je umožnený prefabrikovanou 
prechodovou skružou TBS-1000/625-S. Vstup je umožnený vidlicovými poplastovanými stúpadlami vo vzdialenosti 
250mm nad sebou. 
Úprava okolia šachty sa vykoná podľa existujúceho alebo navrhovaného stavu povrchu. 
 

- Zemné práce 
 
Zemné práce musia byť zhotovené v zmysle STN 733050 
 

Výkop 
Šírka ryhy pre kanalizačné potrubie je v projektovej dokumentácii stanovená nasledovne: 

 D75 šírka výkopu 0,60m 

 D90 šírka výkopu 0,80m 

 DN150 šírka výkopu 1,10m 

 DN200 šírka výkopu 1,15m 

 DN300 šírka výkopu 1,20m 

 DN400 šírka výkopu 1,20m 

 DN500 šírka výkopu 1,20m 

 DN600 šírka výkopu 1,20m 

 DN1000 šírka výkopu 1,40m 
 
Výkop musí byť opatrený bezpečnostným zábradlím, v noci osvetleným.  
V rámci navrhovaných výkopov navrhujeme použiť príložné paženie. 
Dno ryhy musí byť upravené do sklonu súbežného so sklonom potrubia podľa projektu. Počas výstavby musí byť dno 
ryhy suché. Lôžko pod potrubím je v rámci tejto PD je navrhnuté z materiálu „štrkopiesok fr.0-4mm“ 
Pod plášťom rúry a v miestach hrdlových spojov potrubí navrhujeme hrúbka lôžka min. 100 mm. Priehlbiny v dne ryhy aj 
mimo miest hrdlových spojov musia byť ešte pred uložením potrubia vyplnené zhutnenou zeminou. Potrubie musí ležať 
na teréne v celej svojej dĺžke – neprípustný je vznik bodových stykov. Uhol uloženia potrubia  do lôžka má byť 120°. 
Pieskové lôžko pred uložením potrubia musí byť dokonale zhutnené (PS 95%). 
 

Montáž potrubného systému 
Pred montážou potrubia je nutné skontrolovať, či niveleta dna zodpovedá nasledovným požiadavkám STN 73 6701 . Pri 
sklone nivelety do 10 % môže byť výšková odchýlka v uložení stoky najviac + 20 mm a pri sklone nad 10 % najviac + 50 
mm oproti kóte dna určenej projektom. V žiadnom prípade nesmie v nivelete vzniknúť protispád. 
 
Ukladanie potrubia 
Montáž potrubia môžu vykonávať iba pracovníci, ktorí sú náležite poučení a zapracovaní. Pred ukladaním potrubia a 
súčastí je nutné materiál starostlivo prekontrolovať a prípadné poškodené kusy vyradiť. Potrubie pred montážou musí byť 
čisté, aby spoje boli dokonale vodotesné. Potrubie sa ukladá od najnižšieho miesta s hrdlom proti sklonu stoky. 
Maximálne dovolené vychýlenie konca rúry alebo zasunutej tvarovky v hrdlovom spoji je 2°. 
Rúry a tvarovky sa musia uložiť tak, aby po celej dĺžke doliehali na dno ryhy, resp. na lôžko vytvorené na uloženie 
potrubia. V mieste hrdla sa vyhĺbi primeraná priehlbina, aby nedošlo k bodovému podopretiu. 
Pri ukladaní musí byť vnútro potrubia zabezpečené proti znečisteniu a upchatiu zaslepením nepripojených odbočiek a 
koncov potrubia. 
Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie podľa montážneho predpisu výrobcu rúr. 
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Zmena smeru potrubia 
Zmena smeru potrubia pri neprielezných profiloch do DN 600 sa zrealizuje vo vstupných šachtách, alebo v sútokovej 
komore prípadne v spádovisku. 
 
Napojenie potrubia na šachty 
Napájanie potrubia na šachty sa vykonáva pomocou násuvných spojov s tesniacim krúžkom ako na potrubí. V PD sú 
navrhnuté betónové šachty, ktoré budú mať zabudovanú šachtovú vložku príslušnej dimenziev zmysle výkresovej čast i 
kanalizačných dien dopracovanú v ďalšom stupni PD.  
 
Napájanie prípojok 
Kanalizačné prípojky do svetlosti DN 200 včítane prípojok od uličných vpustov sa na stokovú sieť napájajú priamo do 
potrubia pod uhlom 45° alebo výnimočne 90°. Na napojenie prípojok do DN 200 sa počas výstavby stoky na miesto 
zaústenia prípojky namontuje jednoduchá šikmá odbočka, na ktorú sa napojí koleno a prípojkové potrubie.  
 

Zásyp 
Najdôležitejšou časťou stavby potrubného systému je spätný zásyp potrubia. Obzvlášť dôležitá je zóna potrubia, ktorú 
tvoria lôžko, bočný zásyp a krycí zásyp. V PD je navrhnutý bočný a krycí zásyp potrubia štrkopieskom fr.0-22mm 
 
Poznámka: Mimoriadne starostlivo je potrebné vyberať materiál zóny potrubia v cestných komunikáciách, kde sú 
rúry vystavené nielen zvýšenému statickému zaťaženiu, ale aj prenosu dynamického pôsobenia vozidiel. V okolí 
potrubia nesmú vznikať dutiny – preto sa v zásype nesmú používať materiály, ktoré môžu po istom čase meniť 
objem alebo konzistenciu (zemina obsahujúca kusy dreva, kamene, ľad, premočená zemina, organické alebo 
rozpustné materiály, zemina zmiešaná so snehom alebo kusy zamrznutej pôdy.  
 
Plastová rúra dosahuje optimálne vlastnosti iba pri spolupôsobení zeminy, ktorá jej pomáha optimálne rozložiť pôsobiace 
sily - rúra je tak chránená pred dlhodobým prekročením povolenej deformácie.  
Predpísana miera zhutnenia 90-95% Proctor. 
Bočný zásyp - zhutnenie sa vykonáva po vrstvách cca 10-15 cm vždy po obidvoch stranách rúry. Pri zhutňovaní je 
potrebné kontrolovať, či sa jednotlivé rúry výškovo alebo smerovo neposunuli. Šírka bočného zásypu po stranách rúry je 
min. 25 cm. Bočný zásyp bude prevedený štrkopieskom fr. 0-22mm 
Krycí zásyp - nad vrcholom rúry sa zemina nezhutňuje až do výšky 30 cm (z dôvodu pružnosti rúry, aby sa narušil 
zhutnený materiál lôžka a bočného zásypu), zhutňuje sa iba nad úrovňou bočného zásypu. Krycí zásyp bude prevedený 
štrkopieskom fr. 0-22mm 
Horný zásyp (300mm nad vrcholom rúry) - zhutňovanie sa vykonáva celoplošne. Horný zásyp bude v rastlom teréne 
prevedený triedenou výkopovou zeminou, zhutnenou po vrstvách 200-300mm. V prípade zásypu v mieste spevnených 
plôch je nevyhnutné horný zásyp realizovať zo štrkopieku, resp. štrkodrvy zhutnenej po vrstvách hr. 250mm. Takýto 
zásyp bude tvoriť podkladovú vrstvu pod komunikácie a parkoviska. Z tohoto dôvodu je potrebné hutnenie zásypu na 
modul deformácie Edef2=45MPa 
Vhodnosť požitia výkopového materiálu na zásyp stanový geologický posudok.  
 

Zvláštne požiadavky na postup prác. 
Po ukončení montážnych prác sa vykoná skúška tesnosti kanalizačného potrubia. Pri výstavbe je nutné dodržať 
ustanovenia v STN 75 6101, STN EN 752-1,2,3  EN 476 a súvisiacimi predpismi 
 
Zvláštne požiadavky na postup prác 
Ryhy sa zasypávajú po vrstvách za stáleho zhutňovania. Na zásyp ryhy sa použije vykopaný materiál ryhy. Ťažké 
zhutňovacie stroje je možno použiť až vtedy, keď je nad vrcholom rúry vrstva zeminy hrúbky aspoň 1,0m. Pri kontrole 
zhutnenia sa sleduje, či zásyp má deformačné vlastnosti aspoň také, ako okolitý terén. Zhutňovanie treba vykonať po 
200mm vrstvách. Nad potrubím sa obsyp nezhutňuje. Obsyp sa prevedie 300mm nad potrubie.  
 

- Skúška tesnosti gravitačnej kanalizácie 

 
Skúšku tesnosti vykonávajú odborní pracovníci v zmysle STN EN 1610 (skúšanie vzduchom - metóda L alebo 

skúška vodou – metóda W) za účelom zistenia tesností, vylúčenia poruchových úsekov. Iba tesná potrubná sieť plní 
svoju funkciu bez zaťaženia životného prostredia. Pri uložení potrubí do výkopu sa skúška tesnosti vykonáva pred 
zásypom potrubia. 

Skúšať sa budú úseky stôk, ktoré ešte neboli zasypané. Potrubia musia byť zabezpečené proti posunu, ak treba, 
rúry môžu byť čiastočne alebo úplne zasypané – spoje však musia ostať viditeľné. 
Skúšky sa môžu vykonať: 
a) vodou, alebo 
b) vzduchom. 
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Dovoľuje sa aj kombinácia skúšok vodou a vzduchom, napr. stoky sa môžu skúšať vzduchom a šachty vrátane prípojok 
vodou. 
 
Skúšanie vzduchom (metóda L) 
Trvanie skúšky potrubí s vylúčením vstupných šácht a revíznych komôr závisí od priemeru rúry a skúšobnej metódy. 
Skúšobnú metódu má určiť objednávateľ. 
Aby sa vyvarovalo chybám zapríčineným skúšobným zariadením, musia sa použiť vhodné vzduchotesné uzávery. 
Najprv sa musí približne 5 minút udržiavať začiatočný tlak približne o 140 % prekračujúci vyžadovaný skúšobný tlak p0. 
Potom sa musí tlak nastaviť na skúšobný tlak stanovený normou. 
Potrubie vyhovuje, ak tlak nameraný po skúške klesne menej, ako o rozdiel tlaku stanovený normou. 
 
Skúšanie vodou (metóda W) 
Príprava - Stoky majú byť vodotesne uzavreté z oboch strán testovaného úseku ako aj v bode pripojenia vpustov a 

kanalizačných prípojok. Zátky a kolená majú byť dostatočne zaistené proti silám vzniknutým počas skúšok. Počas plnenia 
sa musí pamätať na to, aby v testovanom úseku nevznikali vzduchové vankúše. 
Preto stoky musia byť plnené pomaly, aby sa vzduch mohol vypustiť cez dostatočne veľký vzdušník alebo cez šachtu na 
hornom konci potrubia. Z toho dôvodu na prípravu a vykonávanie skúšok musí byť rezervovaný dostatočný čas. Ďalej, 
stoky nesmú byť poškodené pretlakovaním alebo v dôsledku vodného rázu. 
 
Skúšobný tlak - Skúšobný tlak je tlak ekvivalentný alebo vyplývajúci z naplnenia skúšaného úseku po úroveň terénu pri 

vstupnej šachte umiestnenej po prúde (vo výnimočných prípadoch proti prúdu) s maximálnym tlakom 50 kPa a 
minimálnym tlakom 10 kPa meraným vo vrchole rúry.  
Po naplnení potrubia môže byť potrebné kondiciovanie. Zvyčajne stačí 1 hodina, dlhší čas môže byť potrebný v suchých 
klimatických podmienkach. 
Trvanie skúšky - Predpísané trvanie skúšky je (30 ± 1) minút. 

Kolísanie tlaku počas skúšky nesmie byť väčší ako 1 kPa v porovnaní s predpísaným skúšobným tlakom. 
 

Požiadavky na skúšky 
Množstvo vody doplnené počas skúšky na udržanie predpísaného tlaku sa musí merať spolu s hydrostatickým tlakom 
vody a vyžadovaným skúšobným tlakom. Skúšobná požiadavka je splnená, ak množstvo doplnenej vody v skúšanom 
úseku nie je väčšie ako: 
a) 0.15 l/m2 omočeného obvodu za 30 minút pre potrubia 
b) 0.20 l/m2 omočeného obvodu pre potrubia vrátane vstupných šácht 
c) 0.40 l/m2 omočeného obvodu pre vstupné šachty a revízne komory 
 
Skúšanie jednotlivých spojov 
Ak nie je určené inak, pre potrubia väčšie ako DN 1000 mm sa môžu skúšať jednotlivé spoje namiesto skúšania celého 
potrubia. V týchto prípadoch, ak nie je určené inak, berie sa do úvahy plocha reprezentujúca 1 m dĺžky rúry. Skúšobné 
požiadavky sú totožné s požiadavkami popísanými vyššie so skúšobným tlakom 50 kPa meraným vo vrchole rúry. 
Skúšanie tesnosti gravitačných stôk a kanalizačných odbočiek sa bude vykonávať v 100%-nom rozsahu. 
 

- Tlaková skúška tlakovej kanalizácie 
 

Skompletizovaný systém musí byť pred zasypaním odskúšaný v rozsahu a spôsobom podľa STN EN 1091 
Podtlakové kanalizačné systémy mimo budov 

 
Skúšanie vzduchom (metóda L) 
Trvanie skúšky potrubí s vylúčením vstupných šácht a revíznych komôr závisí od priemeru rúry a skúšobnej metódy. 
Skúšobnú metódu má určiť objednávateľ. 
Aby sa vyvarovalo chybám zapríčineným skúšobným zariadením, musia sa použiť vhodné vzduchotesné uzávery. 
Najprv sa musí približne 5 minút udržiavať začiatočný tlak približne o 140 % prekračujúci vyžadovaný skúšobný tlak p0. 
Potom sa musí tlak nastaviť na skúšobný tlak stanovený normou. 
Potrubie vyhovuje, ak tlak nameraný po skúške klesne menej, ako o rozdiel tlaku stanovený normou. 

 
Skúška kanalizácie podľa STN EN 1091 príloha B 
 

Kalibrácia skúšobných prístrojov  
Pred vykonaním skúšky je potrebné overiť, či všetky skúšobné prístroje sú funkčné a sú správne pripojené na podtlakovú 
stonku alebo domovú prípojku. 
Prípustnú tlakovú stratu pri skúške je potrebné korigovať podľa zmien teploty a tlaku vzduchu počas skúšky. Teploty 
v potrubí a tlak vzduchu je potrebné zaznamenať na začiatku a na konci skúšky, ako aj počas skúšky v jednohodinových 
intervaloch. 
Všeobecne 
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Okrem prípadov, keď sa systém buduje etapovito, musia byť všetky podtlakové skúšky a čistiace práce na domových 
prípojkách, podtlakových stokách a podtlakových nádržiach skončené pred osadením nasávacích ventilov. Ak sa 
výstavba realizuje v jednotlivých etapách, musí sa týmto spôsobom najprv preskúšať iba prvý úsek. Pri každej 
nasledujúcej etape je potrebné pred montážou nasávacích ventilov vyčistiť a podrobiť podtlakovým skúškam iba nové 
úseky podtlakových stôk a nové domové prípojky.  

 
Úsekové tlakové skúšky 
Systém bez inšpekčných rúr 
Po uložení podtlakových potrubí v dĺžke max. 450m, je potrebné do novopoložených podtlakových stôk zaviesť podtlak 
70kPd +- 5 kPa, ktorý sa má stabilizovať minimálne 30 minút, potom nesmie klesnúť počas skúšobnej lehoty 2 hodín 
o viac ako 1% hodnoty podtlaku za hodinu. Spojenie medzi podtlakovou stanicou a podtlakovým potrubím sa môže 
prerušiť. 
Ak úsek nevyhovie skúške, je potrebné odstrániť chyby a skúšku opakovať. 

 
Celkové tlakové skúšky 
Po uložení všetkých podtlakových potrubí a stôk je potrebné do celého systému vrátane podtlakovej stanice zaviesť 
podtlak 70kPa +- 5kPa, ktorý sa má stabilizovať minimálne 30 minút, potom nesmie klesnúť počas skúšobnej lehoty 4 
hodín o viac ako 1% hodnoty podtlaku za hodinu.  

 

- Charakteristika recipientu 
 

Odpadové splaškové vody z dotknutého územia budú odvádzané do areálovej splaškovej kanalizácie po udelení 
súhlasu prevádzkovateľom dotknutej siete. 

Odpadové dažďové vody z dotknutého územia budú odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie po udelení 
súhlasu prevádzkovateľom dotknutej siete. 
 

- Ochrana cudzích podzemných vedení 
 

Na riešenom území dochádza ku križovaniu a súbehu existujúcich a nových inžinierskych sietí. Zvislé a 
vodorovné vzdialenosti medzi križujúcimi sa a súbežne vedenými podzemnými sieťami je potrebné dodržať v súlade 
s STN 73 6005. 
 

 
B.6.3 Prípojovací plynovod (SO 09) 
B.6.4 VN prípojka (SO 10) 
B.6.5 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové silnoprúdové rozvody NN (SO 11)  
B.6.6 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálové slaboprúdové rozvody (SO 12) 
 
 
Objekty niesú súčasťou riešenia tejto PD, zostávajú v platnosti bez zmien podľa:  
- Stavebné povolenie Mesto Senec, spoločný stav. Úrad Č.j.: Výst. 1245-16-Sc, Om, dňa 28.10.2016 – Logistická 

hala Alfa, Beta – inžinierske siete / vrátane príslušných stavebných objektov /   
- Stavebné povolenie Mesto Senec, spoločný stav. Úrad Č.j.: Výst. 1244-16-Sc, Om, dňa 28.10.2016 - Logistická 

hala Alfa, Beta / vrátane príslušných stavebných objektov / 
- Stavebné povolenie Mesto Senec, spoločný stav. Úrad Č.j.: Výst. 1347-16-Sc, Om, dňa 24.11.2016 - Logistická 

hala GAMA a oprava Č.j.: Výst. 1347-16-Sc, Om, dňa 1.12.2016  / vrátane príslušných stavebných objektov / 

 
 
B.7  Požiarna ochrana 
 

- Úvod 
 
Návrh riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby nieje predmetom tejto dokumentácie, zostáva 

v platnosti bez zmien. 

 
Stručný popis riešenia: 

 
Návrh riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby „Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - Senec“ bol 

vypracovaný na základe objednávky pre investora: TATRA OFFICE, s.r.o. v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona NR SR 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavieb rieši 
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novostavbu logistického areálu v Senci pozostávajúceho z troch skladovacích objektov, respektíve pomocných 
a technických objektov. Jedná sa o výstavbu nového skladovacieho areálu, respektíve troch samostatných skladových 
objektov halového typu s potrebným administratívno-technickým zázemím, respektíve dvojpodlažnými administratívnymi 
vstavkami určeného pre prenájom a skladovanie rôznych výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov hlavne sa bude jednať 
o materiály a výrobky z textilných, chemických, kovových, keramických, drevených materiálov ako aj výrobky 
potravinárskeho charakteru. Súčasťou výstavby areálu sú samozrejme aj pomocné objekty ako vonkajšie spevnené 
plochy, chodníky, objekty vrátnice strojovne SHZ, atď. 
Predmetná stavba bude posúdená s plným uplatnením vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a ostatnými predpismi z oblasti protipožiarnej 
bezpečnosti platnými na území Slovenskej Republiky.  

 
- Charakteristika objektu 

 
Posudzované objekty „Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - Senec“ budú situované vnútri oploteného 

skladového areálu Logistického centra Senec. Oba teraz posudzované skladové objekty SO 01 Skladová hala „ALFA“ 
a SO 02 Skladová hala „BETA“ predstavujú logistickú - skladovú halu, ktorá je navrhnutá podľa štandardných 
požiadavkou na nové, kvalitné logistické priestory. Tieto objekty sú podobná stavajúcim, logistickým halám realizovaných 
tým istým investorom v rámci logistického parku Senec. 

 

 SO 01 Skladová hala „ALFA“ je v module 24 x 12 m, o svetlej výške 12,00 m. Skladovanie bude v regáloch, 
manipulácia s tovarom bude vysokozdvižnými akumulátorovými vozíky. V rohoch posudzovaného objektu 
skladovacej haly sú riešené dvojpodlažné administratívno-sociálne, respektíve technické vstavky. V rámci 
samotnej skladovej haly sa bude jednať o objekt obdĺžnikového tvaru, jeho celkové pôdorysné rozmery sú 
205,35 m x 73,12 m. Jedná sa o halový objekt, s celkovo jedným nadzemným podlažím, výška objektu po atiku 
+14,00 m, spodná hrana väzníka je 12,00 m, skladovacia výška sa predpokladá max. 12 m.  

 SO 02 Skladová hala „BETA“ je v module 24 x 12 m, o svetlej výške 12,00 m. Skladovanie bude v regáloch, 
manipulácia s tovarom bude vysokozdvižnými akumulátorovými vozíky. V rohoch posudzovaného objektu 
skladovacej haly sú riešené dvojpodlažné administratívno-sociálne, respektíve technické vstavky. V rámci 
samotnej skladovej haly sa bude jednať o objekt atypického obdĺžnikového tvaru s ustúpenou dlhšou stranou, 
jeho celkové najväčšie pôdorysné rozmery sú 169,35 m x 61,12 m. Jedná sa o halový objekt, s celkovo jedným 
nadzemným podlažím, výška objektu po atiku +14,00 m, spodná hrana väzníka je 12,00 m, skladovacia výška 
sa predpokladá max. 12 m. 

 SO 04 Skladová hala „GAMA“ je v module 24 x 12 m, o svetlej výške 12,00 m. Skladovanie bude v regáloch, 
manipulácia s tovarom bude vysokozdvižnými akumulátorovými vozíky. V rohoch posudzovaného objektu 
skladovacej haly sú riešené dvojpodlažné administratívno-sociálne, respektíve technické vstavky. V rámci 
samotnej skladovej haly sa bude jednať o objekt obdĺžnikového tvaru, jeho celkové najväčšie pôdorysné 
rozmery sú 145,35 m x 49,12 m. Jedná sa o halový objekt, s celkovo jedným nadzemným podlažím, výška 
objektu po atiku +14,00 m, spodná hrana väzníka je 12,00 m, skladovacia výška sa predpokladá max. 12 m. 

 SO 05 „Vrátnica“ jedná sa o jednoduchý jednopodlažná objekt s vlastným prístreškom. Objekt je obdĺžnikového 
tvaru o rozmeroch 7 x 3 m, výška po atiku je 3,025m. Konštrukčne je objekt zložený z montovanej sendvičovej 
konštrukcie s minerálnou vlnou. 

 SO 03 „Vrátnica“ jedná sa o jednoduchý jednopodlažná objekt s vlastným prístreškom. Objekt je obdĺžnikového 
tvaru o rozmeroch 7 x 3 m, výška po atiku je 3,025m. Konštrukčne je objekt zložený z montovanej sendvičovej 
konštrukcie s minerálnou vlnou. 

 SO 06 „Strojovňa a nádrž SHZ“ je objekt samotnej strojovne SHZ vrátane vlastnej oceľovej nádrže SHZ 
predstavuje samostatne stojaci jednopodlažný nepodpivničený objekt, respektíve vodnú stavbu, ktorý je 
navrhnutý presne podľa štandardných požiadaviek na stavby tohto typu. Konštrukčne je objekt vyhotovený ako 
monolitický, železobetónové steny, strop. Samotná nádrž je vyhotovená ako oceľová. Celkové pôdorysné 
rozmery posudzovanej stavby strojovne sú 8,9m x 6,2m, priemer oceľovej nádrže je 12,04m. Výška objektu 
strojovne po atiku je 3,3m a výška nádrže je 7,47m. 

 
Samotné objekty skladových hál budú slúžiť na príjem a expedíciu tovaru a priamo súvisia s objektovou 

skladbou logistického centra. Konštrukčno-architektonické riešenie je pri oboch halách identické zodpovedá 
požiadavkám firmy TATRA OFFICE, s.r.o.. Nosné konštrukcie každej skladovacej haly budú realizované 
z oceľobetónových stĺpov 600mm x 600mm, respektíve 600mm x 500mm a ľahkých oceľových väzníkov, ktoré budú 
kĺbovo uložené na zvislých oceľobetónových stĺpoch. Nosná konštrukcia dvojpodlažných vstavkov bude vyhotovená 
vlastnými konštrukciami. Dvojpodlažný vstavok bude realizovaný ako monolitický, tzn., že nosné konštrukcie zvislé 
a vodorovné, teda aj strop nad 1. NP a 2. NP budú realizované oceľobetónové, respektíve spiroll – predpätý panel. 
Obvodový plášť skladovacích hál bude realizovaný ako sendvičová konštrukcia. Posudzované skladové objekty sú na 
celej svojej ploche nepodpivničené. Pre účely riešenia protipožiarnej bezpečnosti budú posudzované skladové 
haly definované ako objekty s jedným požiarnym podlažím a to v súlade s § 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 
Každá skladová hala má v nadväznosti na čl. 2.2.6 STN 92 0201-2 požiarnu výšku +0,00 m. Uvedené logistické 
objekty svojim konštrukčným a účelovým využitím majú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti charakter skladu 
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v jednopodlažnej stavbe plne v súlade s ustanovením § 28 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. V tejto súvislosti 
budú požiadavky z hľadiska požiarnej odolnosti stavebných konštrukcii a ich druhu posudzované ako pre 
sklady v jednopodlažných stavbách podľa tab. 6 STN 92 0201-2. Administratívno-sociálne vstavky situované 
v rámci posudzovaného objektu skladovacej haly, ktoré nespĺňa ustanovenie článku 3.1.8 STN 92 0201-1, bude 
nutné stavebne vyhotoviť, respektíve ich požiarne deliace konštrukcie vyhotoviť tak, aby tieto priestory boli 
staticky nezávislé od konštrukčného celku skladových hál a to v súlade s čl. 5.2.4 STN 92 0201 – 2. Požiarna 
výška administratívno-sociálneho vstavku bude rovná +4,10 m. Konštrukčný celok je v zmysle § 13 vyhlášky MV 
SR č. 94/2004 Z. z v nadväznosti na čl. 2.6.2 STN 92 0201-2 definovaný ako nehorľavý, nakoľko požiarne deliace 
konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti sú výlučne druhu D1. Pre účely 
riešenia protipožiarnej bezpečnosti budú posudzované stavby objektu vrátnice klasifikované ako objekty 
s jedným požiarnym podlažím v súlade s § 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Posudzovaný objekt má 
v nadväznosti na čl. 2.2.6 STN 92 0201-2 požiarnu výšku +0,00 m. Konštrukčný celok stavby je v zmysle § 13 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v nadväznosti na čl. 2.6.2 STN 92 0201-2 definovaný ako nehorľavý, nakoľko 
požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti sú výlučne 
druhu D1. Pre účely riešenia protipožiarnej bezpečnosti bude posudzovaná stavba objektu strojovne SHZ 
klasifikovaná ako objekt s jedným požiarnym podlažím v súlade s § 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 
Posudzovaný objekt má v nadväznosti na čl. 2.2.6 STN 92 0201-2 požiarnu výšku +0,00 m. Konštrukčný celok 
stavby je v zmysle § 13 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v nadväznosti na čl. 2.6.2 STN 92 0201-2 definovaný ako 
nehorľavý, nakoľko požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej 
časti sú výlučne druhu D1. V prípade samotnej nádrže SHZ sa jedná o technologickú inžiniersku stavbu v súlade 
s § 1 ods. 2  vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 

 
- Riešenie PBS 

 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v posudzovanom objekte „Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - 

Senec“, bude vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z., vyhlášky MV SR č. 
699/2004 Z. z. s nadväznosťou na technické predpisy STN 92 0201-1 až STN 92 0201-4, STN 92 0202-1, STN 92 0400, 
STN 92 0241, STN 92 0202-1 a ďalších technických predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi. Predmetom posúdenia 
sú objekty novostavby halového typu, respektíve pomocné objekty, ktoré budú situované v rámci nového logistického 
centra v Senci.  
Predmetná projektová dokumentácia stavby v zmysle § 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., musí z hľadiska 
protipožiarneho zabezpečenia obsahovať najmä: 
 

 členenie stavby na požiarne úseky, 

 určenie požiarneho rizika, 

 určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 

 zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, 

 určenie požiadaviek na únikové cesty, 

 určenie odstupových vzdialeností, 

 určenie požiarnobezpečnostných opatrení, 

 určenie zariadení na zásah. 
 
Rozdelenie na požiarne úseky 
Princíp členenia posudzovaných objektov skladovacích hál „Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - Senec“ na požiarne 
úseky bude vychádzať z rovnakých požiadaviek a to v súlade s § 3 ods. 2 vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., s ohľadom 
na prílohu č.1 k cit. vyhláške a rešpektovaní čl. 4.1 ako aj čl. 4.9 STN 92 0201-1. To znamená, že členením objektu na 
požiarne úseky sa v zásade predchádza rozšíreniu požiaru, zaisťuje bezpečná evakuácia ako aj minimalizujú škody 
vzniknuté požiarom. Projekt protipožiarneho zabezpečenia rieši členenie stavby na požiarne úseky zároveň s  ohľadom 
na funkčné náväznosti jednotlivých prevádzok respektíve priestorov častí objektov jednotlivých skladovacích hál. 
Základné delenie na požiarne úseky jednotlivých skladovacích hál ALFA, BETA, GAMA bude vykonané s ohľadom na 
najväčšiu dovolenú pôdorysnú plochu požiarneho úseku skladu v jednopodlažnej stavbe podľa čl. 4.9 STN 92 0201-1. 
Limitovanie vo vertikálnom smere, respektíve počtom podlaží je bezpredmetné, nakoľko sa jedná o jednopodlažné haly. 
Každá skladová hala bude vo svojej skladovej časti úplne požiarne oddelená od ostatných priestorov. Každá skladová 
hala bude tvoriť jeden skladový požiarny úsek pri rešpektovaní hore uvedeného, respektíve dovolenej plochy požiarneho 
úseku. Keďže hovoríme o požiarnom úseku skladu v jednopodlažnej stavbe, ktorá má ďalšie pomocné prevádzky vo 
všeobecnosti platí požiadavka aby takýto sklad tvoril samostatný požiarny úsek. Súčasťou požiarneho úseku skladu 
v jednopodlažných stavbách podľa čl. 3.1.8 STN 92 0201-1 môžu byť pomocné prevádzkarne určené najmä na 
manipuláciu alebo balenie výrobkov, hygienické priestory, strojovne VZT, atď., ktoré majú plochu najviac 10% plochy 
požiarneho úseku skladu v jednopodlažných stavbách, najviac však 150 m2 a je v nich najviac 20 trvalých alebo 
dočasných pracovných miest. V zmysle uvedeného budú takéto prevádzky, respektíve priestor tvoriť prevádzky 
ventilovej stanice SHZ, ktorá bude priradená k požiarnemu úseku skladovej haly. Odlišne od uvedeného budeme 
posudzovať dvojpodlažné administratívno-sociálne vstavky, respektíve jednopodlažné technické vstavky elektrobloky, 
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ktoré nespĺňajú ustanovenia čl. 3.1.8 STN 92 0201-1 a je nutné ich požiarne oddeliť od priestorov skladovacích hál. 
Uvedené priestory vstavkov budú hodnotené ako priestory, ktoré môžu byť súčasťou jednopodlažnej haly, no musia byť 
požiarne oddelené. Skladové haly rovnako spĺňajú požiadavky § 28 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a teda sklad 
v jednopodlažnej stavbe musí mať samostatný konštrukčný celok. Samozrejme v rámci každej stavby, teda skladovacích 
objektov vrátane časti objektu vstavkou budú taxatívne vyčlenené do samostatných požiarnych úsekov priestory podľa 
prílohy č. 1  k vyhláške MV SR č. 94/2004 Z. z., respektíve priestory podľa vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.z. Projekt 
protipožiarneho zabezpečenia rieši členenie stavby strojovne SHZ na požiarne úseky zároveň s ohľadom na požiadavky 
§ 5 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z., kde strojovňa SHZ musí tvoriť samostatný požiarny úsek. Každý objekt 
teraz posudzovaných vrátnic bude tvoriť jeden samostatný požiarny úsek a to v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. 
z. Rozdelenie stavby do požiarnych úsekov je zrejmé z grafickej, respektíve výpočtovej časti predmetného riešenia 
protipožiarnej bezpečnosti.  
 
Najväčšia dovolená pôdorysná plocha požiarneho úseku 
Preverenie najväčšej dovolenej plochy požiarnych úsekov v rámci posudzovaného projektu stavby „Logistická hala 
ALFA, BETA, GAMA - Senec“, bolo zamerané na najväčšie požiarne úseky skladovacích hál. Stanovenie najväčšej 
dovolenej pôdorysnej plochy požiarnych úsekov skladu v jednopodlažnej stavbe sa určilo v súlade s čl. 4.9 STN 92 
0201-1. Nakoľko sa v prípade jednotlivých skladových objektov jedná o veľkokapacitné skladové haly, pri 
výpočte najväčšej dovolenej pôdorysnej plochy požiarnych úsekov bol využitý koeficient cs pre účinnosť 
požiarnotechnických zariadení podľa čl. 4.10.2 STN 92 0201-1. Jedná sa o regulárne zväčšenie dovolenej plochy 

požiarneho úseku vplyvom inštalovaných požiarnotechnických zariadení ako elektrická požiarna signalizácia (EPS), 
zariadenie na odvod dymu a tepla pri požiari (ZODaT) a stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ). Výstupy z výpočtov 
dovolenej plochy požiarnych úsekov skladovacích hál sú uvedené vo výpočtovej prílohe predmetného projektu PO. Čo 
sa týka ostatných menších požiarnych úsekov v rámci riešených stavieb, maximálna dovolená plocha požiarnych úsekov 
a dovolený počet podlaží v požiarnom úseku boli preverené u najväčších požiarnych úsekov, respektíve požiarnych 
úsekov s plochou väčšou než 300 m

2
 a to v súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. U týchto požiarnych 

úsekov sa postupovalo plne v súlade s čl. 4.1 STN 92 0201-1. Plochy posudzovaných požiarnych úsekov plne 
vyhovuje maximálnej dovolenej ploche podľa uvedených výpočtov. Plochy ostatných požiarnych úsekov 
vyhovujú bez ďalšieho preukazovania.   

 
Výpočet požiarneho rizika 
Výpočet požiarneho rizika, resp. výpočtového požiarneho zaťaženia ako aj indexu skladovaných materiálov a indexu 
ekonomického rizika boli určené podľa STN 92 0201-1. Kompletná a podrobná výpočtová časť riešenia požiarneho rizika 
je obsiahnutá vo výpočtovej prílohe predmetnej PD. Dominantné požiarne úseky predstavujú požiarne úseky 
skladovacích hál, ktoré sú definované ako požiarne úseky skladu v jednopodlažnej stavbe podľa § 28 vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z.z. Požiarne riziko požiarneho úseku skladu v jednopodlažných stavbách sa určilo v súlade s § 28 ods. 2 
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., a teda indexom skladovaných materiálov a indexom ekonomického rizika v nadväznosti 
na čl. 3.1.3 STN 92 0201-1. Čo sa týka skladovaných materiálov reprezentujúcich požiarne zaťaženie v posudzovanej 
skladovej hale, jedná sa o výrobky širokého sortimentu skladovaných materiálov, kde sa predpokladá skladovanie najmä 
textilného materiálu, plastového materiálu, materiálu na báze dreva a papiera, ako aj materiálu elektrotechnických 
komponentov respektíve priemyselného tovaru. Samozrejme predpokladá sa aj skladovanie nehorľavého materiálu. 
Nakoľko ešte nie je fixne stanovený skladovaný sortiment, na základe konzultácii s investorom sa pre budúcu prevádzku 
predpokladajú množstvá a sortiment skladovaných materiálov zadefinovaných v súlade s STN 73 0825 vo výpočtovej 
prílohe predmetného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Konkrétne množstvá, druh a spôsob skladovania 
materiálu je deklarovaný investorom, uvedené údaje sú použité pre výpočet požiarneho rizika skladovacích hál vo 
výpočtovej prílohe predmetného projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Pre investora respektíve konečného 
užívateľa posudzovaných skladovacích stavieb z uvedeného vyplýva povinnosť rešpektovať, respektíve 
neprekročiť množstvá a druh skladovaných materiálov deklarovaných výpočtom požiarneho rizika tohto 
projektu. V opačnom prípade by riešenie protipožiarnej bezpečnosti tohto projektu PO bolo nedostačujúce, respektíve 

by bola znížená bezpečnosť celej posudzovanej stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. To znamená, že v prípade 
zmeny skladovaného sortimentu, prípadne množstva – zvýšenia skladovaných materiálov je nutné tieto skladové 
priestory opätovne prehodnotiť z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti a následne odsúhlasiť na príslušnom KR 
HaZZ v Bratislave. Výstupy z výpočtov požiarneho rizika sú uvedené vo výpočtovej prílohe predmetnej dokumentácie. 
Všetky priestory posudzovaných požiarnych úsekov skladovacích hál Alfa, Beta a Gama budú musieť byť 
vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS), zariadením na odvod dymu a tepla pri požiari (ZoDT) ako 
aj stabilným hasiacim zariadením (SHZ) a to v súlade s § 87 ods. 1, respektíve podľa prílohy č. 13 k vyhlášky MV 
SR č. 94/2004 Z.z. V ostatných priestoroch vyčlenených do samostatných požiarnych úsekov v rámci posudzovaných 

objektov sa bude posudzovať požiarne riziko podľa ich konkrétneho využitia teda buď výpočtovým požiarnym zaťažením 

pv, alebo ekvivalentným časom trvania požiaru e. V týchto prevádzkach, respektíve priestoroch bude požiarne riziko 

riešené v súlade s čl. 3.1.6 STN 92 0201-1.        
 
Stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 
Posudzovaný areál “Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - Senec“, respektíve objekty v ňom majú nehorľavý 
konštrukčný celok, v ktorom sú požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby 
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alebo jej časti, druhu D1. Najväčšie požiarne úseky jednopodlažných skladovacích hál sa nezaraďuje do stupňa 
požiarnej bezpečnosti v súlade s ustanovením čl. 3.8 STN 92 0201 – 2. Požiadavky na stavebné konštrukcie sa pre 
takéto stavby stanovujú priamo podľa tabuľky č. 6 STN 92 0201 – 2 v závislosti od indexu skladovaných materiálov. 
Ostatné požiarne úseky, respektíve požiarne úseky vstavku, ako aj samostatného požiarneho úseku objektu vrátnic, 
respektíve strojovne SHZ sa zaraďuje do stupňa požiarnej bezpečnosti v súlade s čl. 3.3 v nadväznosti na tabuľku č.3 
STN 92 0201-2. Príslušné stupne požiarnej bezpečnosti pre jednotlivé požiarne úseky sú zrejmé z výpočtovej, respektíve 
grafickej časti tejto dokumentácie požiarnobezpečnostného riešenia. 
 
Určenie požiadaviek požiarnej odolnosti 
 
Parametre potrebné na stanovenie požiarnej odolnosti: 

 stupeň požiarnej bezpečnosti (SPB) PÚ podľa STN 92 0201-2, 

 druh stavebnej konštrukcie a ich klasifikácia v danom PÚ podľa projektu, 

 skutočná odolnosť stavebných konštrukcií podľa euro kódov a certifikáty. 
 
Posudzovaný objekt, respektíve objekty „Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - Senec“, predstavujú jednopodlažné 
skladové haly s vlastným zázemím a teda pre tieto objekty skladovacích hál sú to dvojpodlažné administratívno-sociálne 
vstavky, respektíve jednopodlažné technické vstavky. Posudzované objekty v rátane svojich pomocných priestorov, 
respektíve zázemia sú posudzované ako objekty v ktorých je sklad v jednopodlažnej hale, ktorá má samostatný 
konštrukčný celok podľa § 28 ods.1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. V zmysle ustanovenia § 5 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. 
majú predmetné skladové haly jedno požiarne podlažie, ktoré je na konštrukcii s požiarnou odolnosťou. Každý riešený 
objekt má v nadväznosti na čl. 2.2.6 STN 92 0201-2 požiarnu výšku:  
 
- vo svojej skladovacej časti objektu je hodnota vp rovná + 0,0 m (je to vlastne úroveň 1. nadzemného požiarneho 

podlažia). 
 

Uvedené sa však vzťahuje výlučne na skladovacie objekty. Odlišne od uvedeného sa bude postupovať pri posudzovaní 
administratívno–sociálnych vstavkov. V zmysle ustanovenia § 5 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. platí, že sa jedná 
o viacpodlažnú časť objektu. Objekt administratívno – sociálneho vstavku má požiarnu výšku v nadväznosti na čl. 2.2.6 
STN 92 0201-2: 

 
    - v celej svojej časti objektu je hodnota vp rovná + 4,10 m (je to vlastne úroveň podlahy 2. nadzemného požiarneho 

podlažia). 
 
Všetky posudzované skladové objekty sú konštrukčne vyhotovené úplne identickým konštrukčnými postupmi. 
Navrhované zvislé, respektíve vodorovné nosné konštrukcie objektu skladovacích hál v rámci skladového areálu Senec 
sú riešené vo svojej jednopodlažnej časti ako stĺpy - oceľobetón o rozmeroch 600mm x 600mm, respektíve 600mm x 
500mm. Vodorovnú nosnú konštrukciu budú predstavovať ľahké oceľové väzníky. Nosnú konštrukciu strechy respektíve 
strešného plášťa budú rovnako predstavovať oceľové väzníky na ktorých bude realizovaný strešný plášť zo sendvičovej 
konštrukcie. Na uvedené zvislé, respektíve vodorovné nosné konštrukcie skladovacích hál nie sú v zmysle tabuľky 
č. 6 STN 92 0201 – 2 kladené žiadne požiadavky požiarnej odolnosti a doplnkové kritéria. Nosný konštrukčný systém 
dvojpodlažných vstavkov bude tvoriť monolitická konštrukcia. Konkrétne sa jedná o zvislé konštrukcie vsatvku 

vyhotovené ako oceľobetónové steny, respektíve murované steny a stropné dosky spiroll – predpätý panel, ktoré v rámci 
vlastného vstavku majú spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti R 30, respektíve R 120 minút pre nosné konštrukcie 
zabezpečujúce stabilitu požiarnych stien a stropov smerom k hale. U požiarneho stropu rovnako REI 30, respektíve REI 
– M 120/D1 minút pri strope medzi halou a vstavkom. V zmysle § 49 ods. 7 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., strešný plášť, 

v ktorom je inštalované požiarnotechnické zariadenie (SHZ, ZoDT), musí mať najmenej takú požiarnu odolnosť ako 
nosná konštrukcia strechy, čo v tomto prípade znamená nulovú požiadavku na požiarnu odolnosť nosnej konštrukcie 
strechy v zmysle tab. č. 6 STN 92 0201 - 2, nakoľko sa jedná o jednopodlažnú stavbu staticky nezávislú. Rovnako 
nevyplynula požiadavku na požiarnu odolnosť strešného plášťa vo vzťahu k súvisiacim profesiám (SHZ, ZoDT – viď. 
predmetné profesie). Požiarne steny a požiarne stropy v rámci jednopodlažných skladovacích hál sú realizované 

na hraniciach požiarneho úseku samotnej skladovacej haly a administratívno-sociálnych vstavkou. Požiarna stena medzi 
uvedenými požiarnymi úsekmi skladovacej haly a administratívno-sociálnymi vstavkami bude spĺňať požiadavku na 
požiarnu odolnosť REI – M 120/D1, nakoľko z dôvodu požiadaviek čl. 5.2.4 STN 92 0201 – 2, kde stabilita požiarnych 
stien oddeľujúcich sklady v jednopodlažných stavbách navzájom alebo od iných stavieb, môže byť závislá od stability 
nosných konštrukčných prvkov len vtedy, ak ich požiarna odolnosť má najmenej hodnotu požadovanej požiarnej 
odolnosti požiarnej steny. Táto požiadavka sa analogicky prenáša aj na požiarny strop medzi predmetnými požiarnymi 
úsekmi a teda požiadavka požiarnej odolnosti požiarneho stropu nad vstavkom je REI – M 120/D1. Obvodové steny 
skladovacích hál budú realizované obvodovým plášťom ako sendvičová konštrukcia, ktorá svojim zložením bude spĺňať 

požiadavky na požiarnu odolnosť z vnútornej strany REW 90 minút a z vonkajšej strany REI 90 minút a to len vo 
vybraných segmentoch – viď. Grafické riešenie stavby. Uvedená skutočnosť bude zohľadnená v odstupových 
vzdialenostiach a teda percentom požiarne otvorenej plochy obvodových stien bez potrebnej požiarnej odolnosti. 
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Obvodové konštrukcie vstavkou budú realizovaná rovnakým systémom ako obvodové steny haly. Samozrejme 

požiadavka požiarnej odolnosti bude stanovená podľa stupňa požiarnej bezpečnosti pre požiarny úsek vstavku. Rovnako 
sa však bude uvedená obvodová konštrukcia považovať za konštrukciu bez požadovanej požiarnej odolnosti. V prípade, 
že cez požiarne deliacu konštrukciu bude prechádzať rozvod vzduchotechnického zariadenia, ktorý bude mať prierezovú 
plochu väčšiu ako 0,04 m

2
, bude tento prestup označený a vybavený protipožiarnou klapkou a to v súlade s § 40 ods.2 

vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. Vodorovné a zvislé požiarne pásy šírky 900 mm (resp. rozvinutej šírky 1200 mm), sa pre 

obvodové steny posudzovaných objektov skladovacích hál v súlade s čl. 5.5.5 písm. c) STN 92 0201-2 nepožadujú. 
Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých priestoroch 
požiarnych úsekov objektu sa určujú podľa § 48 ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a sú závislé od tried reakcie na 
oheň, ktoré sa klasifikujú resp. preukazujú podľa STN EN 13 501-1. Materiály použité na obklady stien a priečok a na 
podhľady budú pri kolaudačnom konaní zdokladované atestami  s preukázateľnými skúškami reakcie na oheň (podľa 
STN EN 13 501-1) a indexu šírenia plameňa (podľa STN 73 0863). Otvory v požiarnych stenách a otvory v požiarnych 

stropoch musia byť požiarne uzatvárateľné. Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie 
musia byť utesnené stavebnými materiálmi takého druhu, ako sú požiarno-deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. 
Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarno-deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac 
však EW 45 min. Na hraniciach požiarnych úsekov budú v požiarne deliacich konštrukciách osadené požiarne uzávery 
v prevedení EW (obmedzujúce  šírenie tepla) s príslušnou odolnosťou. Všetky požiarne uzávery budú vybavené 
samozatváracím zariadením (C). Požiarne uzávery s príslušnou odolnosťou musia byť prevádzkované a označované 
v súlade s vyhl. 478/2008 Z.z. Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor môže pri kolaudačnom konaní požadovať 
certifikáty preukázania zhody požiarnotechnických charakteristík (t.j. skutočnej požiarnej odolnosti, skutočnej horľavosti, 
skutočného indexu šírenia plameňa atď.) všetkých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných 
v posudzovanej stavbe, a to v súlade so zákonom NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Posudzovaný objekt 
STROJOVŇE SHZ predstavuje jednopodlažnú jednoduchú nepodpivničenú technickú stavbu. V zmysle ustanovenia § 5 

vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. má predmetná stavba jedno požiarne podlažie, ktoré je na konštrukcii s požiarnou 
odolnosťou. Riešený objekt má v nadväznosti na čl. 2.2.6 STN 92 0201-2 požiarnu výšku:  

 
- vo svojej skladovacej časti objektu je hodnota vp rovná + 0,0 m (je to vlastne úroveň 1. nadzemného požiarneho 
podlažia). 
 
Celý posudzovaný objekt strojovne SHZ je konštrukčne vyhotovený ako monolitická stavby – železobetónové obvodové 
steny a železobetónový strop. V rámci stavby nie sú žiadne vnútorné priečky. Nakoľko sa jedná v tomto prípade 
o samostatne stojaci jednopodlažný objekt staticky nezávislý tak sa požiadavky požiarnej odolnosti sa pre tento objekt 
budú uplatňovať podľa položky 11 tab. 1 STN 92 0201 – 2. Celá stavby tvorí jeden požiarny úsek a preto sa požiadavka 
požiarnej odolnosti uplatňuje len na obvodové konštrukcie objektu a to z vnútornej strany REW 30 minút a z vonkajšej 
strany REI 30 minút. Uvedené konštrukcie zároveň predstavujú aj nosnú konštrukciu stavby, ktorá bude spĺňať 
požiadavku požiarnej odolnosti R 30/D1. V zmysle uvedeného sa na posudzovanú stavbu nebudú vzťahovať žiadne 
ďalšie požiadavky na požiarnu odolnosť použitých konštrukcii. Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných 
konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých priestoroch požiarnych úsekov objektu sa určujú podľa § 48 ods. 1 
vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. a sú závislé od tried reakcie na oheň, ktoré sa klasifikujú resp. preukazujú podľa STN EN 
13 501-1. Materiály použité na obklady stien a priečok a na podhľady budú pri kolaudačnom konaní zdokladované 
atestami s preukázateľnými skúškami reakcie na oheň (podľa STN EN 13 501-1) a indexu šírenia plameňa (podľa STN 
73 0863). Posudzovaný objekt VRÁTNICA, respektíve dvoch konštrukčne úplne totožných vrátnic predstavuje 

jednopodlažnú jednoduchú nepodpivničenú technickú stavbu. V zmysle ustanovenia § 5 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. má 
predmetná stavba jedno požiarne podlažie, ktoré je na konštrukcii s požiarnou odolnosťou. Riešený objekt má v 
nadväznosti na čl. 2.2.6 STN 92 0201-2 požiarnu výšku:  

 
- vo svojej skladovacej časti objektu je hodnota vp rovná + 0,0 m (je to vlastne úroveň 1. nadzemného požiarneho 
podlažia). 
 
Celý posudzovaný objekt je konštrukčne vyhotovený zo skladaného obvodového plášťa s tepelnou izoláciou z minerálnej 
vlny. Nosnú konštrukciu budú predstavovať oceľové stĺpy a väzníky, respektíve oceľový skelet. Vnútorné konštrukcie 
budú sadrokartónové. Nakoľko sa jedná v tomto prípade o samostatne stojaci jednopodlažný objekt staticky nezávislý 
a požiadavky požiarnej odolnosti sa pre tento objekt budú uplatňovať podľa položky 11 tab. 1 STN 92 0201 – 2. Celá 
stavby tvorí jeden požiarny úsek a pre obvodové konštrukcie sa nepredpokladá, že bude mať požadovanú požiarnu 
odolnosť, čo bude zohľadnené v rámci riešenia odstupových vzdialeností a to percentom požiarne otvorených plôch. 
V zmysle uvedeného sa na posudzovanú stavbu nebudú vzťahovať žiadne požiadavky na požiarnu odolnosť použitých 
konštrukcii. Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých 
priestoroch požiarnych úsekov objektu sa určujú podľa § 48 ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. a sú závislé od tried 
reakcie na oheň, ktoré sa klasifikujú resp. preukazujú podľa STN EN 13 501-1. Materiály použité na obklady stien a 
priečok a na podhľady budú pri kolaudačnom konaní zdokladované atestami s preukázateľnými skúškami reakcie na 
oheň (podľa STN EN 13 501-1) a indexu šírenia plameňa (podľa STN 73 0863). 
 

Dimenzovanie únikových ciest 
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Riešenie možnosti bezpečného úniku a evakuácie osôb z posudzovaných priestorov objektu, respektíve objektov 
“Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - Senec“ je navrhnuté v súlade s kritériami STN 92 0201-3. Priestory 
posudzovaných objektov, ktoré z dominantnej časti tvoria skladovaciu plochu, nebudú posudzované ako 
zhromažďovacie priestory ZP1 až ZP3 a rovnako ani ostatné priestory v rámci posudzovaných stavieb nespĺňajú kritéria 
zhromažďovacieho priestoru v nadväznosti na obrázok 5, STN 92 0201 – 3. Bezpečná evakuácia z posudzovaných 
priestorov konkrétne zo skladovacej časti všetkých objektov bude prebiehať nechránenými únikovými cestami priamo na 
voľné priestranstvo, prípadne do susedného požiarneho úseku neohrozeného požiarom a to v súlade s § 51 ods. 3 vyhl. 
MV SR č. 94/2004 Z.z. Z každého miesta skladovacej časti stavby budú mať evakuované osoby k dispozícii vždy dva 
smery úniku a to v súlade s čl. 8.1 STN 92 0201 - 3. Pri výpočte respektíve preverení bezpečnej evakuácie sa uvažovalo 
s evakuáciou po skutočnej trase pohybu osôb, to znamená, že sa berú v úvahu aj skladovacie plochy a technologické 
prekážky. Pre preverenie nechránených únikových ciest sa postupovalo v súlade s čl. 10.3.1 STN 92 0201 – 3 a teda 
z najvzdialenejšieho miesta požiarneho úseku, pričom sa bral najnepriaznivejší variant spomedzi všetkých a to 
prítomnosť skladovacích regálov. To znamená, že vzdialenosti v hale sa merali vždy v kolmých smeroch. Navrhovaný 
počet normových osôb pre skladové priestory posudzovaného objektu sa uplatnili podľa požiadaviek STN 73 0241, 
posudzovaná bola celá skladová hala. Pre účely predmetného posúdenia sa použila položka 12.1c) (sklady s plochou 
nad 1000 m

2
) STN 73 0241, to znamená že na jednu osobu je stanovená plocha 100 m

2
. Pri predmetnom posudzovaní 

sa vychádzalo z faktu, že sa bude jednať výlučne o osoby schopné samostatného pohybu respektíve zdravých ľudí – 
zamestnancov. Riešenie bezpečnej evakuácie z priestorov dvojpodlažných vstavkou bude riešené rovnako 
nechránenými únikovými cestami. Vzhľadom na skutočnosť, že evakuované osoby na 2. NP vstavku majú k dispozícii 
iba jeden smer úniku, respektíve jednu únikovú cestu, možnosť použitia jednej únikovej cesty bola preverená v súlade 
s ustanovením čl. 8.2.1. v nadväznosti na tab. č. 3 STN 92 0201 – 3. V zmysle uvedeného je možné z požiarneho úseku 
na 2. NP evakuovať max. 120 osôb, a teda vyhovuje. Dĺžka nechránenej únikovej cesty bude meraná vždy 
z najvzdialenejšieho miesta požiarneho úseku a to v súlade s čl. 10.3.1 STN 92 0201 – 3. Začiatok nechránenej únikovej 
cesty bude meraný od vstupu do funkčne ucelenej skupiny miestností s plochou menšou než 100 m

2
 a to v súlade s čl. 

10.3.1 STN 92 0201 – 3. Pri stanovení „normového počtu osôb pre uvedené priestory vstavkou sa vychádzalo z STN 92 
0241 s ohľadom na ich funkčné využitie. Návrh výpočtu dĺžok únikových ciest, tak isto aj šírok únikových ciest 
a dovoleného času evakuácie z posudzovaných priestorov objektu je podrobne uvedený vo výpočtovej prílohe 
s požiadavkami STN 92 0201-3, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie. Dvere na únikových cestách riešených 
objektov sa otvárajú v súlade s STN 92 0201-3 v smere úniku, s výnimkou dverí z miestnosti alebo funkčne ucelenej 
skupiny miestností, u ktorých úniková cesta začína a s výnimkou východových dverí na voľné priestranstvo, pokiaľ nimi 
neprechádza viac ako 100 evakuovaných osôb a to v súlade s § 71 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Celý 
posudzovaný priestor objektov skladovacích hál, kde sa uvažuje evakuácia, respektíve všetky únikové cesty 
budú vybavené núdzovým osvetlením a to v súlade s ustanovením čl. 18.3 STN 92 0201-3. Náhradné osvetlenia je 

časť núdzového osvetlenia, ktorá umožňuje bezpečnú činnosť, alebo v nej bez podstatnej zmeny pokračovať v súlade 
s čl.22.3.3 STN EN 60598-2-22. Osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia majú vlastný autonómny elektrický zdroj. 
Osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia sú navrhnuté v súlade s požiadavkami čl.18.5 STN 92 0201-3. V súlade s čl. 
19.1 STN 92 0201-3, tam kde východ zo stavby na voľne priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer 
úniku označený na všetkých únikových cestách požiarnymi bezpečnostnými značkami. Posudzované priestory 
všetkých skladovacích hál budú vybavené zariadením hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 90 vyhl. MV SR 
č. 94/2004 Z.z. Riešenie možnosti bezpečného úniku a evakuácie osôb z posudzovaných priestorov vrátnic, respektíve 

objektu strojovne SHZ je navrhnuté rovnako v súlade s kritériami STN 92 0201-3. S ohľadom na skutočnosť, že sa jedná 
o objekty kde sú jednoduché pomery z hľadiska bezpečnej evakuácie a skutočnosť, že začiatok uvažovanej únikovej 
cesty sa prakticky začína na vstupe do týchto priestorov v zmysle čl. 10.3.1 STN 92 0201 – 3, sa evakuácia ďalej 
nepreverovala a je vyhovujúca bez ďalšieho preukazovania. 
 
Zásobovanie požiarnou vodou 
Potreba požiarnej vody je stanovená jednotlivo pre objekty v rámci areálu „Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - Senec“. 
Návrh požiarnej vody je stanovený pre najväčšie navrhované požiarne úseky v rámci posudzovanej stavby podľa § 6 

ods. 1 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. a tab. 2 STN 92 0400 na Q = max. 25,0 l.s-1 a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 

vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. je znížená o 50 % nakoľko sú všetky tieto posudzované požiarne úseky vybavené 
stabilným hasiacim zariadením (SHZ). V zmysle uvedeného jednotlivo pre skladové haly vychádza minimálna potreba 

požiarnej vody po 50% znížení na Q = max. 12,5 l.s-1. Časť potreby požiarnej vody objektu bude pokrytá hadicovým 

zariadením vo vnútri stavby v zmysle §10 ods. 2, písm. c) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. Hadicové zariadenia musia 
byť rozvrhnuté tak, aby v každom mieste požiarneho úseku, v ktorom sa predpokladá hasenie, bolo možné hasiť aspoň 
jedným prúdom vody. Umiestnenie ventila vnútorného požiarneho vodovodu môže byť max. 1,3 m od podlahy. Pre 
potreby uvedených požiarnych úsekov skladovacích hál budú navrhnuté hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou 
s menovitou svetlosťou 33 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 12 mm s minimálnym 
prietokom Q = 90 l.min

-1
 a to v súlade s ustanovením čl. 5.5.1 STN 92 0400, nakoľko sa jedná o požiarne úseky 

priestorov s lineárnou rýchlosťou šírenia požiaru v1 > 1,2 m.min
-1

 stanovenou v súlade s tab. B.1 v prílohe B STN 092 
0400. Uvedené hadicové navijaky budú inštalované v priestoroch skladovacích hál. Pre požiarne úseky vstavkov budú 
postačujúce hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm a prietokom Q = 59 l.min

-1
 a to 

v súlade s ustanovením čl. 5.5.2 STN 92 0400, nakoľko sa jedná o požiarne úseky priestorov s lineárnou rýchlosťou 
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šírenia požiaru v1 > 0,3 m.min
-1

 stanovenou v súlade s tab. B.1 v prílohe B STN 92 0400. Ďalšia potreba požiarnej vody 

bude zabezpečená z vonkajších nadzemných požiarnych hydrantov DN 150 (tj. pevná spojka 2 x 75/B/ a 2 x 110) 
umiestnených na samostatnom areálovom potrubí s minimálnou menovitou svetlosťou DN 150 podľa prílohy č. 1 vyhl. 
MV SR č. 699/2004 Z. z. Podľa § 8 ods. 9 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., Požiarne hydranty budú pred predmetnými 
objektmi umiestnené vo vzdialenosti najviac 160 m medzi sebou, max. 80 metrov od riešených objektov, minimálne 5 
metrov od obvodových stien objektov a mimo požiarno-nebezpečný priestor týchto objektov v súlade s požiadavkami 
prílohy č. 4 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. Zokruhovaný vodovod sa nepožaduje v zmysle čl. 4.5.1 STN 92 0400. 
 
Stanovenie odstupových vzdialeností od iných stavieb 
Predmetom posúdenia je vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru jednotlivo okolo posudzovaných objektov 
skladovacích hál, respektíve ostatných pomocných objektov. Požiarne nebezpečný priestor bude vymedzený každým 
smerom okolo jednotlivých požiarnych úsekov skladovacej haly. Požiarno-nebezpečný priestor riešených požiarnych 
úsekov je okolo objektov vymedzený v súlade s čl. 5.2 až čl. 5.3.2 STN 92 0201-4, vypočítané hodnoty sú uvedené vo 
výpočtovej prílohe, rovnako budú zakreslené respektíve vymedzené v grafickej časti predmetného riešenia protipožiarnej 
bezpečnosti. Čo sa týka odstupových vzdialeností od posudzovaných požiarnych úsekov skladovacích hál, respektíve 
vrátnice, treba upozorniť, že pri výpočte odstupových vzdialenosti sa uvažovalo v niektorých prípadoch so 100 % 
požiarne otvorenými  plochami, nakoľko plášť tvoriaci obvodovú stenu nebude v týchto vymedzených častiach fasády 
(viď. grafické riešenie stavby) spĺňať požiadavky požadovanej požiarnej odolnosti. V odstupových vzdialenostiach 
riešených skladovacích hál, respektíve ostaných pomocných objektov sa nenachádzajú žiadne susedné 
existujúce objekty a rovnako sa predmetný priestor nenachádza v odstupovej vzdialenosti inej stavby.            

 
Určenie počtu hasiacich prístrojov 
Pre rýchly zásah proti požiaru sú v riešenom objekte navrhnuté prenosné hasiace prístroje práškové s náplňami 6 kg 
prášku ABC. Podrobná špecifikácia množstva PHP a spôsobu rozmiestnenia je predmetom výpočtovej a grafickej časti 
tohoto riešenia požiarnej bezpečnosti. K prenosným hasiacim prístrojom je zabezpečený trvale voľný prístup. Pre rýchly 
zásah proti požiaru sú v riešenom objekte podľa STN 92 0202-1 navrhnuté prenosné hasiace prístroje nasledovne: 

- k prenosným hasiacim prístrojom musí byť počas užívania stavby zabezpečený trvale voľný prístup, 
- PHP sú podľa čl. 7.1.6 STN 92 0202-1 v riešenom objekte započítateľné vždy pre viac požiarnych úsekov, 

na hranici ktorých sú umiestnené, 
- rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov je navrhnuté tak aby bolo ich použitie z hľadiska času 

a náplne hasiaceho prístroja čo najefektívnejšie, 
- každé stanovisko prenosného hasiaceho prístroja musí byť označené piktogramom v zmysle NV SR č. 

387/2006 Z.z. 
 
Zariadenie na protipožiarny zásah 
Príjazd požiarnej techniky v prípade požiaru je zabezpečený po verejnej obecnej komunikácii, ako aj vnútro areálovou 
komunikáciou (viď. Situácia logistického a priemyselného areálu). Uvedené komunikácie plne vyhovujú požiadavkám pre 
prístupové komunikácie v zmysle § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Nástupové plochy sa v súlade s § 83 ods. 1 
písm. a)  vyhlášky MV SR 94/2004 Z.z. nepožadujú. Vzhľadom na spevnené plochy v okolí skladovacieho areálu sa 
s použitím mobilnej hasičskej techniky môže uvažovať. Vnútorná zásahová cesta sa v posudzovaných objektoch skladov 
nepožaduje v zmysle § 84 ods. 4 písm. b) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., nakoľko sú posudzované objekty vybavený 
stabilným hasiacim zariadením (SHZ). SHZ síce nie sú vybavené priestory vstavkou, no uvedené priestory sú úplne 
požiarne a staticky oddelené a majú samostatný konštrukčný systém a práve z uvedeného ich možno považovať za 
samostatné objekty. Vonkajšie zásahové cesty v rámci posudzovaných skladovacích hál nebudú zrealizované a to v 
súlade s § 86 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., nakoľko u strešného plášťa nebude deklarovaná požiarna 
odolnosť 15 minút. Strešný plášť bude bez akejkoľvek požadovanej požiarnej odolnosti. Čo sa týka ostatných 
pomocných objektov, tu pltí rovnako ako pre halu, že príjazd požiarnej techniky v prípade požiaru je zabezpečený po 
verejnej mestskej komunikácii a vnútro areálovej komunikácii (viď. situácia logistického centra). Uvedené komunikácie 
plne vyhovujú požiadavkám pre prístupové komunikácie v zmysle § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. Nástupové 
plochy sa v súlade s § 83 ods. 1 písm. a)  vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. nepožadujú. Vnútorné a vonkajšie zásahové 
cesty sa pre posudzovaný objekt rovnako v zmysle § 84, respektíve § 86 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nepožadujú. 
 
Požiarna ústredňa 
V posudzovanom objekte, respektíve objektoch „Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - Senec“ sa bude nachádzať 
miesto určené na vykonávanie stáleho dozoru nad prevádzkou stavby napr. ohlasovňa požiarov (požiarna ústredňa). 
Uvedené bude zrealizované v súlade s ustanovením čl. 4.2.3 písm. a) STN 92 0201 – 1. V zmysle čl. 5.8.2 STN 90 
0201-3 z miesta určeného na vykonávanie stáleho dozoru nad prevádzkou stavby napr. ohlasovne požiarov, musia byť 
prístupné všetky zariadenia umožňujúce evakuáciu osôb, zariadenia obmedzujúce šírenie požiaru a zariadenia 
pomáhajúce likvidácii požiaru alebo ovládacie prvky týchto zariadení. Teda požiarna ústredňa bude slúžiť súčasne ako 
ústredňa elektrickej požiarnej signalizácii (EPS), ústredňa zariadenie na odvod dymu a tepla (ZoDT) a ohlasovňa 
požiarov. V požiarnej ústredni bude zaistená nepretržitá obsluha v súlade s  STN 92 0201-3 aspoň po dobu prevádzky 
posudzovaného objektu. Stála služba v mimopracovnom čase môže byť zabezpečená náhradným prenosovým 
zariadením pripojeným na ústredňu EPS riešeného objektu, ktoré v prípade vyhlásenia kódu 1000 automaticky odovzdá 
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informáciu o vzniknutom požiari priamo na centrálny pult nepretržitej služby zabezpečujúcej ostrahu objektu, tento 
spájací prvok zabezpečí § 2 ods. 11 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. prenos signálu o činnostiach a stavu ústredne 
EPS. 
 
Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
Požiarne úseky skladovacích hál v rámci posudzovaných objektov, rovnako aj ostatné priestory hály, okrem priestorov 
bez požiarneho rizika, budú chránené elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS) v súlade s prílohou č. 13 k vyhláške MV 
SR č. 94/2004 Z. z. EPS bude vybavený rovnako objekt vrátnice. Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) slúži 
podľa STN 92 0201-3 k ochrane osôb a k včasnej evakuácii osôb najmä z veľkometrážnych skladovacích priestorov, ako 
aj ostatných priestorov posudzovaného objektu. Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie s automatickými opticko-
dymovými hlásičmi požiaru prípadné termo hlásičmi požiaru, ako aj jej konkrétne riešenie bude obsiahnuté v projekte 
EPS. Ústredňa EPS je umiestnená v požiarnej ústredni – t.j. ohlasovni požiaru. Postup spúšťania všetkých zariadení 
bude podrobne rozpracovaný v PREVÁDZKOVEJ KNIHE EPS. Elektrickou požiarnou signalizáciou budú 
v posudzovanom objekte priamo ovládané nasledujúce zariadenia: 
 

 ústredňa zariadená na odvod dymu a tepla pri požiari (ZoDT) umiestnená v požiarnej ústredni (napájaná 
náhradným zdrojom el. energie),   

 hlasová signalizácia požiaru na vyhlásenie kódu 1000 (t.j. zaháji sa organizovaná príprava personálu na 
požiarny poplach), 

 optická a akustická signalizácia vzniku požiaru vyvedená na panel stálej obsluhy a prípadne aj na ostatné 
investorom vybrané miesta v objekte, 

 prípadne aj nadštandardné vypnutie všetkých bežných prevádzkových zariadení VZT a pod.    
 
Zariadenie na odvod dymu a tepla (ZoDT)  
Požiarne úseky skladových priestorov skladovacích hál Alfa, Beta, Gama v rámci posudzovaného areálu „Logistická hala 
ALFA, BETA, GAMA - Senec“ budú vybavené zariadením na odvod dymu a tepla pri požiari (ZoDT) a to v súlade s  
prílohou č. 13 k vyhláške MV SR č. 94/2004 Z.z. Toto zariadenie slúži na odvádzanie dymu a tepla pri požiari zo 
skladovacích priestoru. Komplexné riešenie a ďalšie špecifikácie ohľadom konkrétneho riešenia ZoDT bude podrobne 
spracované v samostatnom projekte ZoDT pre posudzovaný objekty. Požiarne odvetranie bude riešené buď pomocou 
strešných svetlíkov (RWA svetlíkov), kde bude určená účinná plocha pre prirodzený odvod dymu a tepla pri požiari. 
Alternatívne bude využitá technológia núteného požiarneho vetrania, teda účinným ventilátorom pre odvod dymu a tepla 
pri požiari. 
 
Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) 
Skladové požiarne úseky skladovacích hál v rámci posudzovaného areálu „Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - Senec“ 
budú vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ) a to v súlade s prílohou č. 13 k vyhláške MV SR č. 94/2004 Z. z. 
Okrem uvedených požiarnych úsekov bude sprinklerom vybavený aj vlastný objekt strojovne SHZ. Strojovňa SHZ bude 
umiestnená v samostatnom požiarnom úseku v rámci samostatného objektu s východom priamo na voľné priestranstvo 
a to v súlade s vyhl. MV SR č. 169/2006 Z. z.  Konkrétne podrobnosti respektíve projektové riešenie realizácie SHZ – 
sprinklerového bude riešené v samostatnej časti projektu profesia – stabilné hasiace zariadenie. SHZ musí byť 
vyhotovené a prevádzkovaná v súlade s požiadavkami vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.z. 
 
Elektrické zariadenia, bleskozvody a náhradný zdroj 
Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia objektu musia byť riešené podľa ustanovení STN 92 0203, vyhl. MPSVR SR 
č. 508/2009 Z. z., podľa vyhl. MVRR SR č. 558/2009 Z. z. K elektrickým inštaláciám a elektrickým zariadeniam objektu 
musí užívateľ archivovať konštrukčnú technickú dokumentáciu a sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 2, § 6, 
prílohy č. 2 a prílohy č. 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia objektu musia 
byť kontrolované pred uvedením do prevádzky podľa   § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. Elektrické inštalácie 
a elektrické zariadenia objektu musia byť pravidelne kontrolované a prevádzkované podľa § 8, § 9, § 11, § 13 a § 16 
vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. Ochrana proti nebezpečnému dotyku musí byť vyhotovená podľa STN 33 2000-4-41, 
a to na strane NN ochrannými opatreniami pri poruche samočinným odpojením napájania dvojitou alebo zosilnenou 
izoláciou a základná ochrana základnou izoláciou živých častí a zábranami alebo krytmi a /alebo/ doplnkovou ochranou 
prúdovým chráničom RCD a /alebo/ doplnkovým ochranným pospájaním. Na strane VN ochrana osôb v prípade dotyku 
neživých častí je zemnením, pred dotykom živých častí je krytmi a izoláciou, pred atmosferickou elektrinou podľa STN 
EN 62 305-1 až 4 bleskozvodmi (pri aktívnych bleskozvodoch podľa STN 34 1391) a pred účinkami stat. elektriny podľa    
STN 33 2030 a STN 33 2031. Užívateľ zabezpečí, aby elektrické inštalácie a elektrické zariadenia objektu boli 
prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru. Pohyblivé prívody a šnúrové vedenia ležiace na podlahe sa 
umiestňujú a zabezpečujú tak, aby nevznikla možnosť poškodenia plášťa, izolácie, prípadne jadra pohyblivého prívodu 
pri obvyklom používaní a aby neboli prekážkou pri úniku osôb z daného priestoru. Elektrické zariadenia, ktoré sú 
v prevádzke počas požiaru (t.j. napríklad elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie, motorické časti 
zariadení na odvod dymu a tepla pri požiari, prípadne ústredňa MaR vypínajúca bežnú VZT, el. časti zariadenia 
núdzového osvetlenia a el. časti hlasovej signalizácie požiaru a prípadne ďalších zariadení) sú elektricky pripojené z 
dvoch nezávislých el. zdrojov - za dva nezávislé zdroje sa považuje uzol prenosovej siete 400 kV alebo 110 kV, v ktorom 
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sú na rôznych prípojniciach umiestnené vedenia rôznych uzlov 400/110 kV, alebo pripojenie na samostatný 
dieselagregát (generátor) alebo na UPS (akumulátory). Posudzovaná stavba bude vybavená ovládacím prvkom 
„CENTRÁL STOP“ a „TOTAL STOP“ pre vypínanie bežnej dodávky elektrickej energie, ako aj zálohovanej elektrickej 
energie a to v súlade s STN 92 0203. 

 
- Záver 

 
Posudzovaný je areál “Logistická hala ALFA, BETA, GAMA - Senec“. Posúdenie objektov z hľadiska 

protipožiarneho zabezpečenia je vykonané  s plným uplatnení vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a ďalších platných 
technických predpisov z oboru ochrany pred požiarmi. V zmysle platného právneho predpisu, respektíve vyhlášky MV 
SR č. 94/2004 Z.z., boli posudzované objekty, respektíve priestory skladovacích hál klasifikované ako skladovacia hala 
v jednopodlažnej stavbe, čo na tieto objekty kladie ďalšie špecifické požiadavky uvedené v tomto projekte protipožiarnej 
bezpečnosti. Z uvedených dôvodov je potrebné, aby boli posudzované priestory vybavené navrhovanými 
požiarnotechnickými zariadeniami a aby boli dodržané všetky podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ako aj 
požiadavky na bezpečnú evakuáciu. V prípade že, by v posudzovaných stavbách došlo k zmene oproti uvedenému 
riešeniu protipožiarnej bezpečnosti, je nutné túto skutočnosť konzultovať so špecialistom PO, prípadne s príslušným 
krajským riaditeľstvom HaZZ. 
 
Poznámka: Výpočet požiarnej bezpečnosti viď v samostatnej časti PD - B1 - Protipožiarna bezpečnosť stavby 

 
 
B.8 Drobná architektúra, Sadové  a terénne úpravy (SO 14) 
B.9 Oplotenie (SO 15) 
B.10    Hrubé terénne úpravy (SO 16) 
 
Objekty niesú súčasťou riešenia tejto PD, zostávajú v platnosti bez zmien podľa:  
- Stavebné povolenie Mesto Senec, spoločný stav. Úrad Č.j.: Výst. 1244-16-Sc, Om, dňa 28.10.2016 - Logistická 

hala Alfa, Beta / vrátane príslušných stavebných objektov / 
- Stavebné povolenie Mesto Senec, spoločný stav. Úrad Č.j.: Výst. 1347-16-Sc, Om, dňa 24.11.2016 - Logistická 

hala GAMA a oprava Č.j.: Výst. 1347-16-Sc, Om, dňa 1.12.2016  / vrátane príslušných stavebných objektov / 

 
 
B.11    POV 
 

 Požiadavky na uvádzanie dokončenej stavby do prevádzky 
Stavba sa uvedie do prevádzky po jednotlivých etapách. 

 

 Údaje o dodávateľskom zabezpečení stavby 
Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním vyhláseným investorom. 

 

 Zásady riešenia zariadenia staveniska 
Vzhľadom na rozsah stavby je na stavenisku dostatok miesta na situovanie základného zariadenia staveniska. 

Na stavenisku nebudú situované stále skládky zeminy a materiálu. Materiál bude na stavenisko dovážaný s ohľadom na 
priamu spotrebu.  Kancelárie a sociálno-hygienické zariadenia budú riešené prenosnými unimobunkami. Stavenisko 
bude staveniskovými komunikáciami napojené na  príjazdovú komunikáciu a staveniskovými prípojkami na inžinierske 
siete.  
 
 
B.12     Prevádzkové súbory 
 

12.1. Trafostanica TS 1 (PS 01) 
12.2. Technológia strojovne + nádrž SHZ (PS 02) 
 
Prevádzkové súbory niesú súčasťou riešenia tejto PD, zostávajú v platnosti bez zmien podľa:  
- Stavebné povolenie Mesto Senec, spoločný stav. Úrad Č.j.: Výst. 1244-16-Sc, Om, dňa 28.10.2016 - Logistická 

hala Alfa, Beta / vrátane príslušných stavebných objektov / 

 
Piešťany  04/2018                        
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